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Преподаване на Фа 

 на Фа-конференцията  

в западните щати на САЩ

Ли Хонгджъ 
21 октомври 2000 г., Сан Франциско

Измина дълго време! (Аплодисменти) 
Добре, нека сега спрем да аплодираме и да послушаме пре-

подаването на Учителя.
Когато някое същество в космоса се е просветлило до своя 

Фа, своите Фа-принципи или своя Статус на достижение – 
независимо на какво ниво – то трябва да премине през наис-
тина сериозен тест. Това определя дали нещата, до които се е 
просветлило, могат да се установят стабилно в този космос, 
и създава могъщата му добродетел. Ето защо в самоусъвър-
шенстването си всички същества се натъкват на ситуацията, 
в която сме ние днес. Както знаете, когато Шакямуни е бил в 
този свят, когато Исус е бил в този свят и когато други пра-
ведни религии и праведен Фа са били предавани в този свят, 
всички те са се натъквали на нещо подобно и са преминавали 
през подобен тест. Това е принцип на космоса. Но що се отна-
ся до нашия Дафа, нека ви кажа, че никой не е достоен да го 
тества. Тъй като всички същества – и това включва всяко едно 
същество в космоса – са създадени, направени и оформени от 
него, никой не е достоен да го тества. (Аплодисменти) 

Тогава защо се натъкваме на тези неща? Както знаете, Ли 
Хонгджъ извършва това начинание в обикновена човешка 
форма, с човешко тяло, използвайки най-нисшата форма на 
език сред съществата в космоса – човешкия език, този най-оп-
ростен днешен човешки език – и използвайки най-нисшата 
форма на самоусъвършенстване – Чигонг. Това е оставило 
всички същества из космоса в неведение. Причината за това 
е, че за да се оцени и определи Шиншин позицията на всички 
съзнателни същества в космоса и те да бъдат позиционирани 
наново, беше необходимо да бъде разкрито истинското Шин-
шин ниво на всяко едно от тях. Така че не им бе позволено да 
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знаят истинската ситуация. Никое същество в целия космос 
не знае истинската ситуация. Те ме разглеждат като самоу-
съвършенстващ се и така смеят да правят това, което са на-
правили. Както ви казах преди, никое съзнателно същество 
не знаеше за Фа на космоса. Ето защо те смятат, че създавам 
система от неща, до които съм се просветлил, с единствената 
разлика, че тя е изключително чиста и праведна и на изклю-
чително високо ниво, докато аз наистина извършвам Фа-ко-
ригиране. От тяхна гледна точка това е всичко. Ето защо те 
се осмелиха да ни донесат това бедствие днес. С други думи, 
един по-висок Статус на достижение и един толкова огромен 
Фа изискват толкова огромен тест. Но от друга страна, ако 
това не беше позволено да се случи, нямаше да се случи. На-
мерението ми беше да използвам всички неща, които те аран-
жираха, за да видя техния Шиншин, показан в действията им. 
Те аранжираха това нещо много, много отдавна. Човешката 
история е циклична. Те не са осъзнали, че се разпространява 
толкова огромен Фа – нещо необикновено. Човечеството от 
последния цикъл премина през подобен процес като проба 
и отиде дори по-далеч от днешното човечество. Накрая за-
мърсяване на околната среда предизвика деформиране на 
човешките същества и последвалото им елиминиране. Ето 
какво се случи с последното човечество. Това, което се случи 
предишния път, сега се повтаря, но този път е истинско Фа-ко-
ригиране. С други думи, това нещо беше аранжирано преди 
векове. Те създадоха система, за да избегнат отклонение и да 
подсигурят, че нищо няма да се обърка с това, което се случва 
днес. Според тяхното мислене всички неща, които се случват 
и развиват днес, са аранжирани от тях. Нищо в процеса не е 
случайно, макар нещата да изглеждат случайни сред обикно-
вените хора и да се проявяват сред тях по напълно човешки 
начин. Но тези неща наистина бяха аранжирани от тях. По 
думите им, един Бог би бил предостатъчен, за да аранжира 
нещата така, че нищо да не се обърка с нито едно съзнателно 
същество по цялата Земя. Безбройни Богове, толкова много 
Богове наблюдават това. Как може да има някакво обърква-
не? Нищо в процеса не би могло да се обърка. Но това е само 
аранжировката от Боговете на стария космос, която споме-
нах по-рано. Те не смеят да съсипят всички тези неща, защото 
също виждат проблемите, пред които ще се изправи космосът, 
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и знаят, че аз извършвам това начинание. Но и те не знаят кой 
съм. Така че каквото искаха да направят, те го аранжираха. 
Разбирате ли? (Аплодисменти) Привидната им цел беше да 
позволят на нашия Фа да създаде своя могъща добродетел 
и да направят така, че той да бъде истински уважаван от съ-
ществата из целия космос заради могъщата си добродетел. 
На повърхността целта на всички тези техни аранжировки бе 
тази. Но вместо това то се превърна в пречка за Фа-кориги-
рането. Знаех, че те определено ще го направят по този начин, 
така че използвах възможността да изпитам техния Шиншин 
във всичко, което аранжираха, и съответно да ги позициони-
рам наново. В хода на вашето самоусъвършенстване всеки от 
вас е нужно да разбере правилно връзката между личното ви 
самоусъвършенстване и Фа-коригирането. Как би трябвало да 
разглеждате трудностите и изпитанията, които преживявате? 
Мога да ви кажа, че ако човек няма толкова много карма, той 
абсолютно няма да има толкова жестоки изпитания. Би тряб-
вало ясно да разграничавате личното самоусъвършенстване 
и преследването на Фа от злото. Всички аранжировки, които 
се намесват на Дафа, които са се опитали да наложат насил-
ствено нещо на мен или на Фа, са абсолютно неприемливи. 
Така че те трябва да понесат отговорността за всичко, което са 
извършили. По какъв начин това е различно от преследване-
то на Исус и нанасянето на вреда на учениците на Шакямуни 
по тяхно време? Те трябва да понесат отговорност за всички 
тези неща – трябва да понесат отговорност за всички тези 
неща. Има нещо, което ви казах преди. Казах: Какво е Буда? 
„Татагата“ е названието, което човешките същества са дали 
за някой, който е дошъл с истината и силата да прави това, 
което иска, докато истинските Буди са пазители на космоса 
и са отговорни за всички праведни елементи в него. Въпре-
ки това, в това дело те също напълно показаха позициите на 
своя Шиншин след отклонението си от Фа и напълно разкри-
ха нечистата си страна. Това доведе до много неща, които не 
биваше да се случват в определени ситуации, и до всякакъв 
вид намеса; то е много подобно на проявлението на Шиншин 
на нашите ученици понастоящем по време на личното им са-
моусъвършенстване. Всички съзнателни същества в космоса 
са насред Фа-коригирането и всички проявления могат да се 
покажат в това човешко място, тъй като аз правя това в това 
човешко място. Мога да ви кажа, че страданието и изпитани-
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ята, понесени от нашите Дафа практикуващи, не са насочени 
само към личното им самоусъвършенстване – има и фактори, 
свързани със същества от високо ниво, които изпитват Дафа, 
използвайки факта, че учениците имат карма, използвайки 
„подобряването им“ като извинение и използвайки отклони-
ли се същества на ниски нива, за да извършват преследването. 
Всъщност всички тези неща са нанесли вреда на Фа-коригира-
нето. Вие не само понасяте изпитания, създадени от човешки 
същества. Тъй като части от вас са напълно усъвършенствани, 
вие сте велики Богове и Богове на много, много високи нива 
ви изпитват. Ето защо това, което се случва днес, е безпреце-
дентно – такова изпитание никога не се е случвало в история-
та. Това е разбиране от гледна точка на самоусъвършенстващ 
се. Но от друга гледна точка бих казал, че никой не е достоен 
да изпитва Дафа. Но те го направиха, така че са извършили 
грях и ще трябва да понесат отговорност за всичко, което са 
направили. Аз ви дадох само общо обяснение на тази ситуа-
ция. Както казах, просто исках да използвам действията им, 
за да видя ясно техния Шиншин, да аранжирам позициите им 
и на свой ред да изпитам практикуващите и да им позволя да 
достигнат Съвършенство. Освен това те използват най-злите 
същества, за да извършат всичко това по унищожителен на-
чин.

Както го вижда Учителят, това начинание се натъкна на 
огромни изпитания, защото вие съществувате съвместно с 
Фа през периода на Фа-коригирането. Никога преди, в нито 
един исторически период хората не са се натъквали на тол-
кова огромни изпитания, нито ще се натъкнат тези, които ще 
се самоусъвършенстват в бъдеще – това няма да сте вие, раз-
бира се, а човешките същества в бъдещето – тъй като те ще 
се заемат само с лично самоусъвършенстване. Вие обаче сте 
свързани с Фа.

През последната година мълчах по различни причини. Ко-
гато не ви говорех, виждах, че учениците се справят наисти-
на добре. С други думи, можете да се справяте добре, когато 
не съм наоколо. Забележително! Вие не само се държите като 
самоусъвършенстващи се, но и твърдо защитавате Дафа – на-
истина сте величествени! Това е така, защото се придържате 
към Фа и защото се смятате за самоусъвършенстващи се. Това 
е нещо, което обикновените хора не могат да направят – обик-
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новените хора абсолютно не биха могли да го направят. То е 
нещо невиждано в човешката история. За злите сили, които 
искат да ни навредят, е напразно да се опитват да ни унищо-
жат – нищо подобно не се е случвало в историята, нито пък 
човешките същества имат способността да го направят. Не-
зависимо кой преследва Дафа, става въпрос за хора, които се 
борят с Богове, и крайният резултат е очевиден. Разбира се, 
посредством тази серия от събития нашите ученици придоби-
ха по-ясно разбиране; когато изпитанията тъкмо бяха започ-
нали, имаше огромна разлика. Някои бяха шокирани, други 
разсъждаваха: „Какъв човек е Ли Хонгджъ?“ Трети мислеха: 
„Праведен ли е този Фа?“ Всеобхватният тест бе насочен към 
всички човешки привързаности. Независимо какви привър-
заности имахте, когато дойдохте в Дафа, тези привързаности 
трябваше да бъдат изпитани. Някои хора мислеха, че този или 
онзи аспект на Дафа е добър, но днешният тест е безмилостен, 
тъй като нито една човешка привързаност не може да бъде 
отнесена на Небесата.

Мога да ви кажа, че в цялата история никога не е имало 
човешко същество, което да е успяло в самоусъвършенстване-
то – независимо от пътя на самоусъвършенстване. Това е така, 
защото Помощният първичен дух на човек не влиза в Трите 
сфери, а контролира човешкото тяло на микроскопично ниво 
отвъд Трите сфери. Просто е невъзможно за човек да се завър-
не; това не се е случвало никога преди в историята. В процеса 
на днешното Фа-коригиране – не защото имате толкова вели-
ка предопределена връзка, нито защото е случайно, а защото 
се натъквате на него – вие наистина можете да се завърнете 
чрез самоусъвършенстване! (Аплодисменти)

Независимо от кое ниво идва един Бог, щом веднъж влезе 
в Трите сфери, той никога не може да се завърне. Това е аб-
солютно. То също е нещо, което никой досега не е посмял да 
разкрие, защото това би довело човечеството до бързо насоч-
ване към унищожение: ако хората знаеха истината за нещата, 
безнадеждните същества не биха се спрели пред никакво зло. 
Но нашият Дафа позволява на [хората да се завърнат], ние 
сме способни да постигнем това и той играе тази роля. Ето 
защо разкрих истината по този въпрос на всички вас. (Апло-
дисменти) 

Нашите ученици са наистина забележителни. В последно 
време всички вие свършихте много неща, които трябваше да 
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направите за Фа-коригирането. В този период много от вас 
вършат много работа, за да разясняват истината на хората по 
света. Като Дафа практикуващ, частица от този Дафа на кос-
моса, вие би трябвало да правите това. Когато хората вредят 
на Фа... разбира се, никой не може да навреди на Фа – как 
може Фа на космоса да бъде увреден от човешките същества? 
Никой не е способен да го увреди... Но когато някой идва да 
преследва Фа, какво би трябвало да направите вие – практи-
куващ, частица от Дафа? Не трябва ли да позволите истината 
да се разбере и да накарате хората да разберат какво се случва? 
Това е, ако се гледа от ваша гледна точка. Вие сте частица от 
Дафа, така че би трябвало да играете тази роля.

От друга страна, мога да ви кажа, че всички Богове в кос-
моса – независимо дали тези, които са коригирани, или онези, 
които не са – казват, че що се отнася до всичко, което пра-
вите днес, ние сме невероятно милосърдни. (Аплодисменти) 
Знаехте ли, че по времето, когато злото заприижда на тълпи, 
толкова много хора бяха измамени от отровните измислици 
и измамните лъжи и изпитваха омраза към Дафа и моите уче-
ници; тези хора бяха обречени да бъдат изличени в бъдещето, 
но дори при това положение, чрез представяне на истината 
ние им позволихме да узнаят фактите и да се избавят от пре-
дишните си възгледи и лоши мисли, и е много вероятно те да 
могат да бъдат спасени. (Аплодисменти) Нашето разясняване 
на истината пред света не е някакъв вид политическа борба, 
нито е да се върши нещо, насочено по отношение на опреде-
лени въпроси. Казвам ви, че това е вашето милосърдие и вие 
истински спасявате бъдещите хора! (Аплодисменти) Ако мис-
лите на тези хора не се променят, помислете, с тях е свършено. 
Мисля, че вие – като ученици, като самоусъвършенстващи се 
– би трябвало да правите тези неща и от перспективата на 
милосърдието. Информирайте хората за истината, кажете им 
за нея – това също е спасяване на хората.

Също бих искал да използвам тази възможност наистина 
да благодаря на различни нива на правителствата на САЩ и 
Канада за честта, която оказаха на нас и на мен. (Аплодисмен-
ти) При тези специални обстоятелства не мога да им благо-
даря лично, но ще им донеса чудесно бъдеще. (Аплодисменти) 
На повърхността ние търсим подкрепа за Дафа от хората по 
света. Това е мисленето на светската човешка страна, проя-
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вена в това човешко място. Но от другата страна е обратно. 
Който подкрепя Дафа или защитава Дафа, създава за себе си 
съществуване за своето същество в бъдещето и полага основа 
за получаване на Фа в бъдещето. (Аплодисменти)

Има много неща, за които да се говори, но точно сега не ис-
кам да казвам твърде много. Ще избера време, за да изляза и 
официално да ви обясня ясно всичко по тези въпроси. (Апло-
дисменти) Но нека ви кажа това: всички практикуващи, които 
пристъпиха напред, Учителят ви благодари! (Аплодисменти) 
Забележително! (Аплодисменти)

Всеки от нас върши за Дафа неща от Фа-коригирането, 
разпространява Фа и разяснява истината. Ние не се занима-
ваме с политически борби, независимо дали ходим на площад 
„Тиенанмън“, на „Джонанхай“ или разясняваме истината на 
хората във всякакви ситуации. Това е така, защото ако злото 
не ни преследваше, изобщо нямаше да има нужда да разясня-
ваме истината на хората. Също така не смятаме, че апелите 
ни и разясняването на истината точно сега пречат на някого. 
Когато хората са третирани несправедливо, би трябвало да им 
се позволи да говорят – това е най-основно човешко право.

Разбира се, чрез това ние напълно видяхме позицията на 
Шиншин на всеки ученик. В началото му вие преминахте през 
процес на сериозен размисъл, но независимо от всичко, това 
не може да се смята за погрешно, тъй като ви беше дадена въз-
можност да помислите: какъв човек е Ли Хонгджъ? Праведен 
ли е този Фа? На тези, които успяха да пристъпят напред от 
човешкото, които успяха да стигнат до днес, нека ви кажа: вие 
успяхте! (Дълги аплодисменти) Както вече знаете, по онова 
време злите сили бяха наистина съкрушителни; беше така, ся-
каш затъмняваха небето и покриваха земята – бяха огромни. 
Тези неща вече са унищожени. (Аплодисменти) Остават и 
действат само злите човешки същества. Нещо повече, всички 
хора с праведни мисли – и нямам предвид нашите ученици 
– всички обикновени хора с праведни мисли се изправят сре-
щу това. Причината е, че преди злото ограничаваше хората, а 
след като то беше елиминирано, съзнанията им се проясниха 
и сега те преценяват и преосмислят отново всички тези неща. 
Всички лъжи и измислици ще бъдат изобличени една по една. 
(Аплодисменти)

Исках да ви кажа много неща. Вие може би също имате 
много въпроси към мен: „Правилно ли е да го направя по този 
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начин?“, „Правилно ли е да го направя по онзи начин?“ Мога 
да ви кажа, че като цяло всички вие действате правилно. Кол-
кото до онези дребни въпроси или някои специфични неща, 
за които не сте сигурни, мисля, че ще можете да се справите 
с тях добре по собствения си път към Съвършенство. (Апло-
дисменти) Това е така, защото случилото се през изминалата 
повече от година доказа, че вие наистина се справяте добре, 
без да съм наоколо – истински добре, изключително добре! 
(Аплодисменти) Някои дребни проблеми и проблеми с оп-
ределени хора не могат да представят Дафа. Те също са аран-
жирани. Може да се каже, че са били неизбежни. Всъщност 
те бяха аранжирани: по кое време кой как ще се държи, какво 
ще направи човек и в кой момент, и това включва онези в ар-
естантските центрове, които през цялото време се държаха 
доста добре, но накрая обърнаха посоката – спряха да изуча-
ват, спряха да практикуват и дори окуражаваха други практи-
куващи [да правят същото]. Помислете: би ли могло това да е 
случайно? Вероятно нищо не е случайно, защото за вас, само-
усъвършенстващия се, в хода на самоусъвършенстването ви 
има фундаментални тестове по целия път до самия край. Така 
или иначе, нито един от нашите Дафа практикуващи, който се 
самоусъвършенства истински, не е пропаднал сред тестовете. 

Ще кажа само толкова. Ще ви обясня нещата с всички под-
робности, когато възникне възможност. (Аплодисменти) Не-
зависимо дали става въпрос за тези, чийто живот е бил отнет 
от злите сили, за тези, които са били в арестантски центро-
ве или осъдени, за тези, които са страдали при всевъзможни 
обстоятелства или са били принудени да напуснат домовете 
си, или за нашите ученици зад граница или за учениците в дру-
ги среди, всички неща, които сте направили за Дафа, са съз-
дали могъщата ви добродетел. Довършете последната стъпка. 
Надявам се, че ще се справите дори още по-добре и истински 
ще постигнете Съвършенство! Благодаря ви! (Аплодисменти)
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Преподаване на Фа 

 на Фа-конференцията  

в региона на Големите езера  

в Северна Америка

Ли Хонгджъ 
9 декември 2000 г., гр. Ан Арбър

Работихте усилено! (Ентусиазирани аплодисменти) 
Радвам се да ви видя. Не бяхте такива преди година. След 

като преминахте през толкова суров тест, мога да отбележа 
– въпреки че може и да не го усещате много – вие сте на-
пълно различни хора от преди. Всички ние преминахме през 
най-жестокия тест – нещо, което никога не се е случвало в 
историята, и то бе нещо зло. Преди, каквото и да правехме, 
вие се питахте: „Как да изучавам добре Фа? Как би трябвало 
да работя за Дафа? Как да се подобря? Как да се справям по-
добре?“ Постоянно усещахте, че изучавате Дафа, а не че сте 
част от Дафа. След изминалата година виждам, че сте напълно 
променени. Вече не разсъждавате както преди. Независимо 
какво правите за Дафа и без значение какво е това, което вър-
шите, вие поставяте себе си в Дафа, вместо да си мислите, 
както правехте преди: „Искам да направя нещо за Дафа“ или 
„Искам да се подобря по този или онзи начин.“ Независимо 
какво правите, вие не си мислите, че вършите нещо за Дафа, 
по какъв начин би трябвало да вършите неща за Дафа или „как 
да направя нещата добре за този Фа“. Вместо това поставяте 
себе си в Дафа, постъпвате като частица от Дафа. Без значе-
ние какво правите, [усещате, че] трябва да постъпвате имен-
но така. Въпреки че не го осъзнавате или изразявате ясно с 
думи, всъщност това вече е начинът, по който действате. Това 
е най-голямата промяна, която виждам у вас след тази година. 
С други думи, вече сте напълно във Фа. По-специално, това е 
най-видимо в поведението на дългогодишните практикува-
щи. Преди можеше да се каже, че сте ученици. Напоследък 
често използвам думата „практикуващи“, вместо „ученици“. 
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Наистина преминахте през огромни промени. Тъй като сте 
самоусъвършенстващи се, Учителят не ви е хвалил много по 
окуражителния начин, който използват обикновените хора, 
нито ви е казвал колко добре се справяте. Това е така, защото 
вие сте самоусъвършенстващи се и трябва да знаете какво да 
правите.

Нещата, които се случват днес, бяха аранжирани много 
отдавна в историята. В нито един момент нищо не се е откло-
нило. Разбира се, тази подредба е направена от същества от 
високо ниво в стария космос. Освен това беше систематично 
аранжирана от стари същества в слоевете над слоеве на кос-
моса. Тяхната цел също беше да спасят този космос. Те смятат, 
че са дали всичко от себе си в опита си да направят тези неща 
добре и да доведат до благополучен завършек този въпрос, 
който включва днешния Дафа и дори Дафа практикуващите. 
Това е, което си мислят. Сигурно си спомняте какво казах ми-
налия път, когато преподавах Фа в Сан Франциско – че никой 
не е достоен да подлага на тест този Дафа на космоса. Това е 
така, защото независимо от височината на сферата и нивото 
на едно същество в космоса, то си остава същество в рамките 
на този космос и е създадено от Фа. С други думи, дори него-
вото съществуване е било създадено от този Фа, така че как 
би могло да се обърне и да подложи на тест този Фа? Въпреки 
това, както съм ви казвал много пъти в предишни Фа-лекции, 
съществата в миналото не можеха да знаят – и не им беше 
позволено да знаят – за Фа на космоса. Разбира се, изказано 
на обикновен човешки език, например, ако съзнателните съ-
щества в космоса знаеха, че в космоса съществува Фа, това 
щеше да доведе до много, много проблеми, след като те се 
отклоняха от Фа през вековете. Някои същества биха могли 
да се опитат да променят този Фа. Тъй като притежават спо-
собността, биха могли да направят почти всичко. Ето защо 
формата на съществуване на Дафа на космоса не е позволено 
да се знае от съществата на което и да е ниво. Това, от своя 
страна, е довело до проблем. Те не знаят, че в този космос има 
Фа. Смятат, че способността за широкото разпространение на 
Дафа на космоса в този космос представлява моето просвет-
ление до този Фа. И наистина дадоха най-доброто от себе си 
за успеха на този въпрос, като ми помагаха всички тези неща 
да бъдат доведени до благополучен край. Това обаче поражда 
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друг проблем. Какъв е той? Всички същества в космоса са се 
отклонили от този Фа. С други думи, техните сфери и чистота, 
измерени според стандарта на първоначалния Дафа на космо-
са, вече не са задоволителни. Така че всичките им подредби 
и съдействие по този въпрос се превърнаха в най-голямото 
препятствие за изпълнението на тази задача. Причината е, 
че независимо колко добре се справят, това няма да надмине 
техните сфери. Ако нещата бяха направени според аранжи-
ровките им, тогава помислете: нямаше ли да е все едно нищо 
не е било направено, дори след като това приключи? Как би 
могло да е приемливо, ако същата сфера и стандарти останат, 
след като това завърши? Ето защо всички тези неща, които те 
аранжираха и направиха, не могат да бъдат приети или смя-
тани за валидни. 

Впоследствие това създаде сериозен проблем: всички 
тези аранжирани от тях неща не само не можаха да изиграят 
положителна роля във Фа-коригирането, но и се превърна-
ха в сериозна пречка. Тази днешна зла драма в обществото 
на обикновените хора също е част от аранжировката на съ-
ществата от високо ниво. Същевременно това е най-видната 
демонстрация на техния Шиншин, неотговарящ на изисква-
нията на Фа, и изцяло разкрива позициите на съществата и 
критериите за Шиншин на участниците от различните нива. 
Междувременно, това също така поражда и едно благоприят-
но обстоятелство за Фа-коригирането. Какво обстоятелство? 
Ако по време на Фа-коригирането никое от съществата не 
покажеше същността си, щеше да е трудно да бъдат позицио-
нирани съобразно различните им Шиншин нива. Тоест това 
щеше да направи Фа-коригирането много трудно. Тогава, с 
други думи, всички неща, които те са извършили, за да подла-
гат на изпитание Дафа, са се превърнали в изпълнение, чрез 
което техните Шиншин позиции биват напълно разкрити и 
наблюдавани. В същото време се оказва, че учениците са на-
трупали лоши елементи през дългия ход на съществуването 
си, както и карма, породена от сфери на ниско ниво. Всички 
тези неща трябваше да бъдат елиминирани и така това доведе 
до суровия тест за учениците в това начинание, както и до 
използването на злонамерени хора, които да скалъпват лъжи 
срещу мен, за да изпитат непоколебимостта на учениците в 
Дафа. Това е ситуацията.
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Както току-що споменах, не мога да приема никое от тези 
неща. Затова е необходимо да ги елиминирам, включително 
и тази зла драма. Първоначално те искаха да се отнасят с нас 
по начина, по който са били третирани религиите в минало-
то. Изкривените им представи са ги накарали да мислят, че 
преследването на Богове в историята е било правилно. Инци-
денти като този с Исус, прикован на кръста, са се превърнали 
в прецедент за същества от високо ниво, които слизат, за да 
спасяват хора. Как може това да е приемливо? То само по себе 
си е изродено! Един Бог слиза, за да спасява хората, и въпреки 
това те го приковават на кръст – какъв огромен грях са из-
вършили хората! Днес те все още плащат за него. Но това не 
беше извършено само от човешки същества. Беше причинено 
от упадъка на съществата на високи нива. Те не се осмеляват 
да признаят нищо погрешно от своя страна по всички тези въ-
проси. Това е така, защото всичко се изкривява – изкривява се 
толкова, че те са се отклонили от Фа и постепенно са станали 
такива, каквито са в момента. Никое същество от което и да 
е ниво никога не се е осмелявало да се занимава с тях. Всичко 
се определя от преплетени елементи, които са станали изклю-
чително сложни. Всички тези нечисти неща трябва да бъдат 
елиминирани – напълно елиминирани!

Въпреки че тази зла драма се проявява сред обикновеното 
човешко общество и изглежда сякаш зли човешки същества са 
създали това жестоко премеждие за моите Дафа практикува-
щи, всъщност то е било причинено от участието на отклонили 
се от нормата същества от различни нива – говоря за тези де-
генерирали същества. Съществата, които не са взели участие, 
представляват по-голямата част. Но те също вече не са чисти 
и всички те биват позиционирани наново по време на Фа-ко-
ригирането. Съществува и още един много сериозен въпрос. 
Казах им още в началото, когато започнах това начинание, че 
няма същества, които могат да спасят днешните хора, че никой 
Фа не може да спаси днешните същества и че никой не може 
да промени днешните хора. Какво имах предвид? Ще ви кажа. 
Днешните хора не могат да доловят собственото си изкривено 
мислене, тъй като самата човешка природа се е променила. 
Без значение какъв метод за самоусъвършенстване е възпри-
ет, можете да промените само осъзнаването им, но не и това, 
което се е изкривило в самата им природа. Ето защо след тази 
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една година и повече, независимо какви методи използваха и 
колко жестоки бяха, те не успяха да разрешат фундаментал-
ните проблеми на учениците и накрая не постигнаха целта си. 
За да направят така, че учениците да отговорят на стандарта 
– да отговорят на техните изисквания – те използваха онези 
зли същества, за да бият учениците жестоко. Когато изчер-
паха най-жестоките си средства и все още не постигаха целта 
си, станаха объркани и вбесени и тръгнаха срещу нашите уче-
ници дори още по-яростно. Накрая, въпреки че не успяха да 
постигнат целта си, заявиха, че са дали най-доброто от себе 
си. Колко зло! При все това слоевете над слоеве от същества в 
безграничния космос не могат да доловят това зло, когато то 
се случва. Това е така, защото всички същества се изкривяват.

Това, че те не са постигнали целта си, не означава, че наши-
те ученици вече не могат да успеят. По време на Фа-коригира-
нето всичко може да бъде приведено в съответствие на стан-
дарта. Преди много време им казах да не го правят. За което 
и да е същество, камо ли за човешките същества, независимо 
колко високо е то, стига да е същество в рамките на космоса, 
по време на Фа-коригирането мога да го пречистя, започвайки 
от неговата фундаментална природа, от произхода на същест-
вуването му и от всички елементи, които изграждат неговото 
същество, премахвайки нечистото и коригирайки тези неща. 
Казах им да не го правят. Въпреки че им преподадох Фа, те не 
ме послушаха, защото не вярваха на цялата истина. Тъй като 
го извършиха, това е техен грях. Дори и сега те все още ми-
слят по този начин: „Направихме всичко по силите си, за да ти 
помогнем. Тъй като това е толкова огромен Фа и засяга безо-
пасността на бъдещия космос, е неприемливо, ако твоите уче-
ници не отговорят на стандарта. Няма как да стане, ако един 
толкова необятен Фа не премине през такъв огромен тест.“ Ето 
какво си мислят. Така че те по-скоро биха разрушили всичко, 
отколкото да оставят необходимия стандарт недостигнат. Ето 
защо този тест, пред който са изправени Дафа практикуващи-
те, никога не е наблюдаван в историята. Както ви е известно, 
кога в историята са съществували такива модерни средства за 
масова информация? Те са навсякъде. Съществували ли са ня-
кога тези съвременни транспортни средства? Те превърнаха 
широтата на света в нещо доста малко. Така че това е най-жес-
токото безпрецедентно преследване в историята. Но всичко, 
извършено от учениците, изправени пред злото, е най-добро-
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то за Фа-коригирането и за Учителя, защото вие наистина де-
монстрирахте отстояване спрямо тази зла драма. Освен това, 
те правят всички тези неща, като използват само най-дегене-
риралите същества в космоса. Всички същества в космоса се 
позиционират наново. Хората не са достойни да подлагат на 
тест този Фа, нито са достойни Боговете. Който вземе участие 
в това, извършва грях. Те също са видели всичко това.

Тогава означава ли това, че ако всички техни подредби не 
бъдат приети, тези ученици, които не са се справили добре, 
също ще могат да постигнат Съвършенство? Не. Ако това не 
се беше случило, бих могъл да дам на всички същества до-
брожелателни решения и да дам възможност на всички тях 
да отговорят на стандарта за Съвършенство. Но се появи 
това зло премеждие. Повечето ученици по различни начини 
пристъпиха напред, за да утвърждават Дафа, да разясняват 
истината и да спасяват хората по света. Някои от тях бяха 
арестувани, бити или починаха вследствие на преследването; 
дори Учителят е злобно атакуван от лъжи. Изправени пред 
живота и смъртта, учениците имаха смелостта да пристъпят 
напред – да пристъпят напред, губейки всичко възможно – и 
да вършат всичко величествено, което един Дафа практику-
ващ би трябвало да прави. От друга страна, тези, които не са 
пристъпили напред, които са се скрили и са заели страната на 
злите същества в разбирането си – как може те все още да са 
Дафа практикуващи? Дафа практикуващи ли са все още тези, 
чиито представи са заели страната на злото, преследващо 
Дафа, и които извършват лоши неща? Притежават ли вели-
ката добродетел, необходима за постигане на Съвършенство, 
която имат другите? Нещо повече, Боговете не са като хората. 
Например някои ученици бяха арестувани и изпратени в за-
твора. Когато не можеха да понесат жестоките изтезания, те 
пишеха свидетелства за покаяние. Но наум си мислеха: „Това 
е за тяхна заблуда. Ще продължа да практикувам, след като 
изляза. Ще продължа да ходя да утвърждавам Фа и пак ще 
ходя на Тиенанмън.“ Но това е неприемливо. Причината е, че 
този тип мислене е нещо развито в човешкия свят, след като 
хората са се изкривили. Но Боговете не са такива. Те нямат 
такива мисли. Щом тръгнат по един път, несъмнено ще се при-
държат към него.
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Много неща са трудно обясними с човешки език. Точно 
както много ученици ме питат: „Учителю, защо не се сложи 
край на това по-скоро?“ Насред страдания много хора мислят 
по този начин: „Нека постигнем Съвършенство по-скоро; нека 
приключим с това по-скоро.“ В действителност всичко това са 
привързаности. Както току-що казах, те успяха да постигнат 
целта си да изпитват учениците по този начин, защото учени-
ците трябва да се подобрят и да елиминират последната част 
от своята карма. Как би било позволено, ако в хода на напре-
дъка на едно същество към повърхността и постепенното му 
превръщане в Бог то не прави свои собствени жертви, не про-
дължава да подобрява себе си и не установи своята могъща 
добродетел? Във всичко това, от друга страна, аз използвам 
излагането на показ на Шиншин на тези същества, за да поз-
воля на учениците същевременно да установят своята могъща 
добродетел. Всъщност независимо от всичко... Независимо 
колко страдание понася едно същество в обикновеното чо-
вешко общество, нека ви кажа, че то не е пропорционално на 
неговия Статус на достижение след постигане на Съвършен-
ство. То наистина не е пропорционално! Помислете всички: 
в миналото човек е трябвало да премине през цял живот на 
самоусъвършенстване или дори няколко живота, докато днес 
даваме възможност на хората да постигат Съвършенство за 
по-малко от няколко години. Процесът на понасяне е само 
кратък миг и освен това времето е ускорено. В бъдеще, когато 
погледнете назад – тоест, ако успеете да постигнете Съвър-
шенство – ще откриете, че е било едно нищо и точно като сън.

Но всичко, което нашите ученици са направили през този 
процес, е наистина забележително. Най-изключителното у 
вас е, че сте способни да вървите в крачка с Фа-коригирането. 
Както казах преди малко, това проявление на зло в обикнове-
ното човешко общество се извършва от най-дегенериралите 
същества в космоса – същества, поставени в обикновеното 
човешко общество. Било им е позволено да проникнат в Трите 
сфери, за да могат да бъдат използвани. Онези същества от 
високо ниво не биха извършили лично тези лоши неща, които 
правят обикновените хора. Те използват зли същества и зли 
хора там долу, за да вършат тези неща. Така че всичко това е 
изключително зло.

Някои от нашите ученици извън Китай се чудят: „Тъй като 
сме в чужбина, ние не страдаме толкова много, колкото уче-
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ниците в Китай. Означава ли това, че няма да сме така добри, 
колкото учениците в Китай, когато постигнем Съвършен-
ство?“ Не е така. Защото учениците във и извън Китай са едно 
тяло. Когато това нещо се случва, трябва да има хора, които 
да правят едно, и други, които да вършат друго. Тъй като това 
е тест, насочен към Фа, без значение къде сте или какво пра-
вите, вие се подобрявате насред нещата, които се предполага 
да правите. Зад всичко, което всеки един прави, има причина. 
Няма разлика по отношение на сферата на Съвършенство и 
прогреса към Съвършенство – където трябва да достигнете 
при постигането на Съвършенство, вие със сигурност ще оти-
дете там. Ето един пример. Проявата на злото в Китай е тол-
кова злонамерена и ако нямаше ученици зад граница, които 
да разясняват истината и да подкрепят учениците в Китай – 
помислете – нямаше ли злото да върши лоши неща дори още 
по-безскрупулно и необуздано? Не е ли така? Ето защо всичко, 
което нашите ученици са направили за утвърждаването на Фа, 
ефективно е разобличило и ограничило злото и същевремен-
но е подпомогнало нашите ученици в Китай. Всичко, което 
е направено – било то отиването ви до „Тиенанмън“, разяс-
няването ви на истината на хора в други среди или разпрос-
траняването на Фа и разкриването на истината за злото пред 
хора извън Китай – всичко това е величествено, защото вие 
сте едно тяло. Разбира се, някои ученици отидоха до Китай и 
до „Тиенанмън“ – вие сте забележителни и Учителят ви казва, 
че сте забележителни. Но от друга гледна точка, Учителят би 
искал да ви каже, че учениците зад граница не трябва да се 
опитват да ходят в Китай, защото сте нужни за разоблича-
ването на злото. Много хора ме питаха това и също така го 
пишеха на бележките си с въпроси към мен: „Учителю, защо 
получаваме Фа в САЩ? Защо получаваме Фа извън Китай?“ 
Сега ви е ясно, нали? Без да правите тези неща тук, нямаше ли 
те да са непълни през периода на Фа-коригирането? Просто 
трябва да се справяте добре тук с това, което би трябвало да 
правите. Ето защо сте получили Фа извън Китай. Ако всички 
се върнехте обратно в Китай, кой щеше да върши неща, за да 
коригира Фа, да разобличава злото и да намалява преследва-
нето на учениците в континентален Китай? Нашите ученици 
са забележителни – наистина забележителни! Дадохте най-до-
брото от себе си, за да правите това, което би трябвало да 
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правите. Независимо дали сте в Китай или извън него, въпро-
сът с това как се справяте е един и същ; съществува и същата 
разлика в това, дали пристъпвате напред или сте неспособни 
да пристъпите напред и колко сърце влагате в този въпрос на 
Фа-коригирането. Само средата е различна. Що се отнася до 
някои наши ученици, които са страдали изключително много 
или дори са загубили живота си, ще ви разкажа за тези неща 
в по-късен момент. След като истината за това бъде разкрита, 
ще осъзнаете: „О, ето как било.“ Както току-що казах, за всич-
ко има подредба.

Справихте се много добре в разясняването на истината 
на хората по света. Същевременно мога да ви кажа, че това 
също е величествено и благородно. Изглежда сякаш даваме 
брошура на обикновен човек и че казваме на обикновените 
хора каква е истината. Нека ви кажа, че когато този въпрос 
с Фа-коригирането приключи, човечеството ще навлезе в 
следващата фаза и хората и съществата, които в съзнанията 
си смятат, че Дафа на космоса не е добър, ще бъдат първите 
изличени. Причината е, че без значение колко лоши са някои 
същества в космоса, те са дори още по-лоши, тъй като това, 
срещу което са, е Фа на космоса. Така че, когато разясняваме 
истината, ние елиминираме злите мисли на някои хора към 
Дафа. Не сме ли ги спасили, поне в това отношение? Тъй като 
в процеса на вашето разясняване на истината има хора, кои-
то получават Фа, не само че техните грехове са елиминира-
ни, но същевременно сте ги и спасили. Това не показва ли, 
че сте направили нещо, което е по-милосърдно, нещо дори 
по-добро? В извънредно трудни ситуации и когато най-злите 
същества действат най-свирепо, ние все още сме способни да 
бъдем милосърдни – това са постъпките на най-величестве-
ните Богове. Когато сме насред най-тежкото страдание, ние 
все още спасяваме хора. (Аплодисменти) Това не означава, 
че се въвличаме в политиката – още по-малко, че се въвлича-
ме в делата на обикновените хора – тъй като не е погрешно 
да използваме обикновени човешки форми, за да разоблича-
ваме злото. Нищо, което правим, не е за личен интерес, още 
по-малко е за някаква организация на обикновените хора. То 
е за утвърждаване на Дафа. Разобличаването на злото е с цел 
да се спре преследването на Дафа и нашите ученици.

Всъщност в миналото един самоусъвършенстващ се изоб-
що не би се интересувал какво мислят тези обикновени хора: 
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„Дали смяташ, че съм добър или лош, всичко това е мислене 
на обикновените хора и е без значение за един самоусъвър-
шенстващ се. Кой го е грижа какво мислите вие, обикновените 
хора? Това, което усъвършенствам, е мен самият.“ Човек ще си 
замине след постигане на Съвършенство и изобщо няма да го 
е грижа какво се случва с обикновените хора: „Когато хората 
са извършили грехове, те ще трябва да заплатят за тях; и ко-
гато вече не са достатъчно добри, нека историята ги изличи.“ 
Ето как е било в миналото. Милосърдието, проявено от наши-
те Дафа практикуващи днес, никога преди не е било постига-
но в самоусъвършенстването на които и да било същества. 
Дафа практикуващият – едно най-величествено и състрада-
телно същество – е най-забележителният и най-милосърден 
във всяка среда на човешкото общество и е от полза за други-
те същества. Не трябва ли да сте такива, когато разяснявате 
истината? Ето как го правите. Това е милосърдието на един 
самоусъвършенстващ се в Дафа – не някаква обикновена чо-
вешка дейност.

И още нещо – преди сте ме чували да споменавам за из-
вънземни същества. Някои репортери, които не разбираха 
или дори таяха лоши намерения, измислиха истории от чуто-
то. Не ме е грижа какво може да кажат репортерите – просто 
правя каквото трябва. В бъдеще хората ще разберат. Тъй като 
сте Дафа практикуващи, тук мога да ви кажа, че тези извън-
земни същества са всъщност истинските, правилните обита-
тели на тази Земя. Съществата на това местоположение на 
Земята, независимо от времевия период, всички са били като 
тях. Може би сте чували, че в Библията Йехова казва, че е 
създал човека по свой образ; хората от жълтата раса също са 
чували, че Ню Уа е създала човека [по свой образ]. Защо са го 
направили по този начин? В историята това не се е случвало 
никога преди. Защо създали човешките същества по образа 
на Боговете? Мога да ви кажа, че в миналото, ако хората бяха 
създадени по образа на Боговете, това е щяло да бъде най-го-
лямата обида за Боговете – най-голямото богохулство срещу 
тях. Тогава защо хората от този период са били създадени по 
образа на Боговете? Защото Дафа е щял да бъде широко раз-
пространен в определен период от историята и съществата от 
това време е трябвало да бъдат достойни да слушат този Дафа. 
Би било абсолютно забранено, ако група от животни тръгне-
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ха да слушат Дафа тук. Ето защо Боговете създали днешните 
хора по свой образ. (Аплодисменти) При все това, когато хо-
рата били първоначално създадени, това не сте били вие, нито 
е било днешният човешки род. Сега само тази човешка обвив-
ка е все още както преди. Хората по онова време били просто 
хора. И така, всички онези хора се намират в измерението на 
един слой от по-малки частици – това, което хората наричат 
„долния свят“. С други думи, те са в измерението, което е по-
ниско от слоя на най-големите частици. Що се отнася до тази 
обвивка, въпреки че на повърхността все още е човешка кожа, 
в действителност тя вече не е човешка. Човешката обвивка, 
която Боговете имат предвид, не е човешката кожа, за коя-
то говорят хората, а целостта на човек, съставена от слоя на 
най-големите частици, включително и вътрешните човешки 
органи.

Човешките същества от миналото стават все по-малко на 
Земята, тъй като все повече и повече от тези човешки обвив-
ки биват заемани от същества от високо ниво. Причината е, 
че съществата от високи нива са видели, че Дафа се разпрос-
транява тук и че това е възможността за съществата да бъдат 
спасени, което е най-голямата гаранция, че ще влязат в бъде-
щето. Същевременно този въпрос също е бил аранжиран от 
онези стари същества. Те разделили съществата, които дошли 
на този свят, на такива, които ще получат Фа, и такива, които 
ще причинят премеждия за Дафа. Мислели, че онези, които 
ще причиняват премеждия, в бъдеще също ще постигнат Съ-
вършенство, защото ако не създавали премеждия, тези, които 
се самоусъвършенстват, нямало да са способни да постигнат 
Съвършенство. Но тази логика не работи тук за мен. Може 
да работи в който и да е период на космоса, когато някое съ-
щество идва да спасява хора, но не и през периода на Фа-ко-
ригирането. (Аплодисменти) Защо няма да свърши работа? 
Помислете: всички същества в целия космос се позициони-
рат наново в съответствие със своя Шиншин. Къде трябва да 
бъдат позиционирани онези зли същества, които преследват 
Дафа? Могат ли да бъдат позиционирани по същия начин как-
то съществата, които постигат Съвършенство? Може ли да 
бъдат позиционирани заедно с величествени Богове? Това е 
абсолютно невъзможно.

Първоначално те не го вярваха. Сега го виждат ясно. Така 
това е довело до проблем. Какъв проблем? Петдесет процента 
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от човечеството се предполага да получат Фа – това са ня-
колко милиарда души. Но те не са такива късметлии – не са 
способни да са Дафа практикуващи от периода на Фа-кори-
гирането. С други думи, те ще изучават и ще получат Фа през 
следващата ера на човешкия род. Но в тази ера няма да е лесно 
да се получи Фа: всеки ще притежава книга, но човек няма да 
може да получи Фа, ако съзнанието му се отклони дори и мал-
ко. Това е нещо от следващата ера. Тъй като много същества 
са осъзнали действителната ситуация на това Фа-коригиране, 
много същества, както и много човешки същества – защото 
хората също имат страна, която е наясно – вече не искат да 
правят лоши неща и също искат да получат Фа от правилна-
та страна. Около двадесет до тридесет процента от хората са 
така. Това означава, че седемдесет до осемдесет процента от 
хората ще получат Фа – ще получат Фа от правилната страна 
– и няма да създават премеждия за него. Ето как бъдещите 
хора ще получат Фа. Така че доста хора ще го получат. Раз-
бира се, що се отнася до това, което правя сега, ако има нови 
ученици, които получават Фа, много вероятно е те да станат 
устоите, елита на следващата група, която ще получи Фа. Ня-
кои ученици сигурно също са забелязали как след като полу-
чат Фа, някои хора се прибират вкъщи, за да практикуват, и 
спират да идват, и изглежда повече нищо не се чува от тях. 
Може би семената са били посадени, може би има други при-
чини – и двете ситуации са възможни. Така че нещата, кои-
то всеки прави, са величествени, забележителни. Ситуацията 
при човечеството е много сложна – не може да гледате само 
повърхността на човек. Всички онези, които действат по зъл 
начин в периода на Фа-коригирането, ще получат това, което 
заслужават. Със сигурност е така, защото всички същества се 
позиционират наново. Можете да се досетите къде ще бъдат 
поставени съществата, които вредят на Дафа. По време на 
днешното Фа-коригиране изискванията за всичко трябва да 
са абсолютно стриктни и абсолютно праведни. Ето как това е 
различно от всичко, което е правено в миналото.

В някои специфични отношения съзнанията на някои уче-
ници първоначално се разколебаха много по време на случи-
лите се събития от 25-ти април миналата година до 20-ти юли. 
Това също е нормално, защото само когато имате обикновени 
човешки мисли, можете да се самоусъвършенствате; само ко-
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гато имате обикновени човешки мисли, можете да се колеба-
ете; и само когато имате обикновени човешки мисли, можете 
да определите правилния път, който трябва да поемете сред 
колебанието. Това е самоусъвършенстване. Ето защо по оно-
ва време много от вас си мислеха: „Правилен и праведен ли е 
този Фа, който изучавам? Какъв човек е Ли Хонгджъ? Има ли 
истина в казаното от тази зла сила, която лъже, за да уврежда 
репутацията на другите?“ Всеки ученик е помислил по тези въ-
проси – малко или много сте мислели по тях. Това беше също 
и за да ви се даде възможност за размисъл. Така че не беше 
погрешно. След като се успокоихте, поехте по пътя, по който 
би трябвало да поемете. Не е необходимо човек да изразява 
или разказва на хората чрез думи как разбира нещата – ва-
шите действия вече доказаха всичко. Имайки способността 
да достигнете до този момент в Дафа днес, вашите действия 
вече са доказали кой път искате – път, по който един само-
усъвършенстващ се трябва да поеме. Всички практикуващи, 
които са успели да се справят, са величествени – всички те са 
забележителни. (Аплодисменти)

По време на този процес учениците се сблъскаха с много-
бройни специфични проблеми и много трудности. Първона-
чално не знаеха как да се справят с тях. Впоследствие посте-
пенно започнаха да разбират и чрез опити и грешки установи-
ха какво да правят. Не казах нищо, особено през онзи период, 
защото тестът нямаше да се зачете, ако бях проговорил. Ако 
тестът не се зачетеше, щяха да последват два проблема. Ста-
рите сили щяха да направят всичко по силите си, за да на-
несат вреда. Щяха да сметнат това за лъжлив Фа и то щеше 
да причини огромни неприятности за това мое начинание на 
Фа-коригиране, както и огромен хаос за целия космос. Това не 
може да бъде позволено. Друг проблем щеше да е това, че тъй 
като злото, което  притискаше непреодолимо по онова време, 
бе изключително огромно... От снимката, публикувана на уеб-
сайта „Минхуей“, видяхме, че Земята наподобяваше образа на 
Сатаната. Това беше само проявление на кармата на Земята. 
Тъй като всяка частица от карма има свой отличителен кар-
мичен облик, заедно те също имат цялостен облик, който е 
обликът на кармата. Но по онова време злото далеч превиша-
ваше тази карма многократно. Беше изключително страшно 
за съществата на много нива – Земята не беше единственото 
нещо, покрито от злото. Те смятаха, че без да се премине през 
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такъв огромен тест, един толкова огромен Фа не би могъл да 
бъде установен. Но бяха наясно и с това, че при такова ог-
ромно притискащо премеждие човешките същества нямаше 
да са способни да го издържат и щяха да бъдат унищожени. Те 
също така знаеха, че за Дафа практикуващите би било много 
трудно да преминат през премеждие като това. И все пак си 
помислиха: „Тогава нека бъдат унищожени.“ Те дори ме смята-
ха за самоусъвършенстващ се. Вярваха, че просветляването до 
такъв необятен Фа ще изисква такъв огромен тест. Помислете 
всички: лесно е да се говори за това, но в действителност беше 
изключително страшно. Средата по онова време беше толкова 
изключително ужасна, че не можеше да се опише. Но всички 
наши ученици в Китай и в чужбина го усетиха по онова време 
и видяха до каква степен се проявява силата на злото в този 
свят. На повърхността то изглеждаше само проявление сред 
хората. В действителност тези зли фактори манипулираха 
човешките същества. Още от самото начало дадох всичко от 
себе си, за да ги унищожа, но те бяха изключително огромни. 
Без значение колко бързо ги унищожаваш, се изисква процес. 
Отне ми девет месеца, докато ги унищожа. Това никога не се 
бе случвало преди... толкова огромно. По онова време, тъй 
като това зло беше невероятно огромно, щеше да е невъзмож-
но учениците да го понесат; и тогава, ако не беше понесено, 
техният тест нямаше да се зачете. Не може просто да се уни-
щожи, така че трябва да се понесе. Но знаех, че ако учени-
ците трябваше да го понесат, щеше да им е много трудно да 
го преодолеят. Така че можех да им позволя да понесат само 
злото, разиграващо се от човешки същества, докато аз поне-
сох истинските неща. (Аплодисменти) Това няма за цел да ви 
покаже колко велик е Учителят; нямах това предвид. Казвам 
ви какво се случи. Ситуацията се промени, след като тези неща 
бяха унищожени. Ситуацията постепенно се промени от март 
тази година. Без манипулирането от онези зли фактори, злите 
хора загубиха това, което подсилваше съзнанията им. Сега те 
смятат, че Дафа е преминал теста. Тези въпроси са в процес 
на завършване; просто има група хора, които все още не са 
пристъпили напред. 

Разбира се, за мълчанието ми имаше и други причини. 
Една от тях беше, че аз също исках да видя как моите учени-
ци – тези величествени Богове, които в бъдеще ще постиг-
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нат Съвършенство – ще действат насред това катастрофално 
премеждие. Със сигурност имаше и други причини. Но всяка 
стъпка, която направихте насред премеждието, бе извършена 
самостоятелно. Аз не казах и дума. Като цяло вие бяхте спо-
собни да поемете по наистина праведен път. Въпреки че не на 
всеки мислите бяха абсолютно правилни, резултатът от това,  
което в края на краищата направихте, е величествен, защото 
по това време Учителят не беше наоколо. От тази гледна точка 
дори онези същества, които ни причиниха това премеждие – 
онези стари същества – са във възторг и без думи. Това, кое-
то се очаква да направите и да понесете, вие го преминахте с 
достойнство, праведно и забележително.

Разбира се, въпреки че ситуацията все още се подобрява, 
злото все още трябва да бъде напълно елиминирано и все още 
е в действие. Не може да се отпускате. Все още е необходимо да 
продължите с усилията си и да се справяте добре с това, което 
се очаква да правите, и наистина да извървите добре всяка 
една своя стъпка по пътя към Съвършенство. Не смятайте 
това просто за обикновен тест. Всъщност то е несравнимо ве-
личествено, защото вие утвърждавате Фа и защото го правите 
през най-трудния период. Определени неща изглеждат същи-
те като тези, които правят обикновените хора. Но те правят 
тези неща за личен интерес и за обикновени човешки цели, 
докато вие ги правите за Дафа – основата е различна. Вие сте 
самоусъвършенстващи се и в бъдеще ще видите величието на 
тези неща. В тях има святост, за която сега знаете, и святост, за 
която не знаете. От начина, по който се проявяват сред обик-
новените хора, не можете да усетите колко величествени са 
те, защото не мога да ви позволя да се чувствате самонадея-
ни или самодоволни. Като ваш Учител мога само да ви карам 
да опитвате по-усилено и да извървявате всяка стъпка добре. 
По време на тази една година в разясняването ви на истина-
та, в процеса на вашето самоусъвършенстване и в процеса на 
защитаването ви на Фа имаше всякакви премеждия и вие се 
изправихте пред всякакви трудности. Разчитайки на собст-
веното си мислене и решения, вие съумяхте да преодолеете 
това. Учителят не е направил всичко това напразно. Каквото и 
да е направил Учителят за вас, си е заслужавало! (Дълги апло-
дисменти) Вие сте наистина забележителни! (Аплодисменти)

Що се отнася до конкретни въпроси, мисля, че когато се 
появи възможност, ще намеря време, за да ви поговоря по тях. 
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Няма да присъствам на всяка една Фа-конференция. Всеки 
път, когато се появявам, е по някаква причина, а не за да ви 
казвам нещо произволно – особено при сегашните обстоя-
телства. Така че в бъдеще ще намеря време да поговоря с вас 
подробно. Днес няма да говоря твърде много. Надявам се, че 
всеки ще се справя дори по-добре във Фа-коригирането и в 
разобличаването на злото. Това също е част от вашето само-
усъвършенстване.

Това е всичко, което ще кажа. Благодаря ви. (Аплодисмен-
ти)



33

Преподаване на Фа 

на Фа-конференцията 

в Канада, 2001 г.

二零零一年加拿大法会讲法

Ли Хонгджъ

19 май 2001 г.



34



35

Преподаване на Фа  

на Фа-конференцията  

в Канада, 2001 г.

Ли Хонгджъ 
19 май 2001 г., Отава

Здравейте всички! (Аплодисменти)
Първо бих искал да пожелая на нашата конференция пълен 

успех. (Аплодисменти) Като Дафа практикуващи знаете, че това 
е различно от който и да било път на самоусъвършенстване от 
което и да е време в историята – то е безпрецедентно. Защо? 
Защото вие сте Дафа практикуващи. Всеки един вид самоусъ-
вършенстване в историята е бил само за собствения напредък 
на човек и за неговото Съвършенство, но вие сте различни. Зна-
ете, че в бъдеще ще има много повече хора, които ще получат 
Фа. С други думи, два са етапите, които следват представяне-
то на Дафа пред обществото. Първият етап е установяването 
на Дафа практикуващите в процеса на Фа-коригирането. Са-
моусъвършенстването на хората след това няма нищо общо 
с Фа-коригирането и е изцяло въпрос единствено на личното 
им подобрение за постигането на Съвършенство. Така че, като 
Дафа практикуващи, на вас ви е отредена велика историческа 
мисия. Тогава това е различно от стриктно личното самоусъ-
вършенстване. Необходимо е да защитавате Фа, необходимо е 
да утвърждавате Фа и когато Фа е преследван, вие изобличавате 
злото и се справяте по-добре в привеждането на Дафа в пълна 
хармония – ето какво трябва да правите. И всъщност сте го 
направили наистина добре – Учителят вижда това много ясно.

Тъй като се самоусъвършенстваме по праведен Фа, без зна-
чение какво правим, трябва да подхождаме с доброта (Шан). 
Така с нашите добри мисли всичко, което сме направили за ут-
върждаването на Фа и разобличаването на злото, е показало 
величествеността и милосърдието на нашите практикуващи. 
Междувременно трябва да елиминираме злите неща, тъй като 
те вредят на космоса и на съзнателните същества. С други думи, 
без тези зли неща нямаше да е необходимо Фа-коригиране. Това 
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не се е случвало в никой период от историята – няма прецедент, 
няма пример, който да се следва. Способността ви да правите 
всичко това добре истински отразява величието ви като Дафа 
практикуващи. И това е ваша привилегия, защото никое съ-
щество в историята не е имало такава възможност – това е за 
пръв път. През тези няколко години всички вие се справихте 
наистина добре и аз съм споменавал това в различни случаи. 
Нещо повече, в процеса на Фа-коригирането учениците като 
цяло се справиха не просто добре, а невероятно добре! Било то 
учениците от континентален Китай или учениците извън него, 
всички вие се справихте наистина добре, напълно изиграхте ро-
лята на Дафа практикуващи, използвахте способностите, които 
имате, и средствата на ваше разположение и направихте това, 
което обикновените хора не са способни да направят; това важи 
особено за онези, които загубиха човешките си тела за Дафа – 
всички вие показахте величието си, докато утвърждавате Фа.

Всички вие се справихте наистина добре във Фа-кориги-
рането. Но докато злото не е напълно елиминирано, все още 
трябва да се справяме дори по-добре. Ние трябва да разобли-
чим и елиминираме злото. Китайският народ е най-голямата 
жертва на неговата вреда. Всичките методи, използвани от зла-
та политическа банда мошеници в китайското правителство, 
са най-позорните, най-злите и непознати на историята – те 
достигнаха най-крайната точка, не биха могли да са по-лоши. 
Никога преди никое правителство не е било използвано, за да 
върши тези мошенически неща. Всички неща, които нашите 
Дафа практикуващи са направили с добри мисли, трогнаха хо-
рата по света и съществата на всяко ниво, докато злото, което 
надигна глава в континентален Китай, разгневи съществата на 
всяко ниво. Контрастът между тези зли същества и нашата до-
брота (Шан) е драматичен. Знаете ли, че когато това зло види, 
че ще бъде елиминирано, става напълно необуздано. То е лошо, 
то е отровно и е зло. И точно както отровата, ако искате да не 
трови хората, това е невъзможно – ето просто как е. Така че 
в процеса на неговото елиминиране изобщо не бъдете сниз-
ходителни – просто го премахнете. Тук не говоря за човеш-
ките същества, а за онези зли същества, които манипулират 
хората. Всъщност всички мои практикуващи притежават спо-
собности и това включва учениците в Китай и в други държа-
ви, както и някои нови ученици. В действителност всички те 
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имат способности. Тъй като във Фа-коригирането всеки етап 
е изпитание – тест, оставен за различни ситуации в различни 
бъдещи периоди на историята1, това е величествен Фа, оста-
вен за историята на космоса. Що се отнася до собственото ви 
самоусъвършенстване, вие вече сте преминали през процеса 
на самоусъвършенстване. Вие сте същества, които са устано-
вявани за Дафа. Последният етап от пътуването ви е вашето 
извисяване до собствената ви първоначална и най-висока по-
зиция. Със своята изключителна широта на съзнанието Дафа 
практикуващите могат да понесат всичко, но в бъдеще, в раз-
лични исторически периоди ще се случат различни неща. Този 
Дафа на космоса ще бъде оставен като пример за съзнателните 
същества на различни нива и в различните исторически пери-
оди, така че когато възникнат проблеми в различни периоди 
на различни нива, съзнателните същества да имат начини да 
се справят с всякакви ситуации, които се случват в различни 
моменти в историята. С други думи, всички видове проблеми, 
които се проявяват днес, са указания, оставяни за историята. 
Проявленията са сложни и изглеждат случайни, но всъщност 
са много добре организирани. Те са оставяни за историята, за 
да демонстрират как би трябвало да се разрешават проблеми, 
които ще се появят в различни периоди в бъдеще. Така че, ако 
злото е достигнало до етапа, при който вече не може да бъде 
спасено, как да се справим с него не е въпрос на лично само-
усъвършенстване – това е защитаване на Фа на космоса. При 
необходимост човек може да използва различни способности 
от различни нива, за да го елиминира.

Както знаете, моят Фа не се преподава само на вас – различ-
ните нива всички слушат. Така че с други думи, тази задача на 
Фа-коригирането съществува на различни нива. При специал-
ни обстоятелства злото може да се елиминира – това може да 
се прави. Такова нещо не е съществувало преди в самоусъвър-
шенстванията в историята. Различните правилни състояния, 
които проявявате по това време във всяко едно отношение, 
и това как се справяте във всякакви ситуации, са все оставя-
ни за историята. Така че те са както важни, така и решаващи. 

1  В китайския език думата „история“ се използва в по-широк сми-
съл и може да бъде употребена във връзка с минало, настояще или бъдеще. 
– бел. прев.
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Разбира се, когато елиминираме злото, трябва да помните, че 
ако имате намерението да се изтъквате, ако имате страхове на 
обикновените хора или нечисти мисли, няма да сте способни 
да постигнете целта. Защо имате такава способност? Само за-
щото сте велики самоусъвършенстващи се. Такава мисъл не би 
могла да бъде изпратена от никого, освен от велик самоусъвър-
шенстващ се. Ето защо, когато някои ученици използват тази 
способност, понякога тя работи, а понякога – не. Ето къде лежи 
проблемът. Казвайки това обаче, когато нещо наистина трябва 
да бъде елиминирано, то просто трябва да се елиминира. Не 
само вие  извършвате унищожаването на злото; ако самоусъ-
вършенстващият се не може да го направи, Боговете – включи-
телно по-висши Богове – също е необходимо да вземат участие 
в този процес.

Също така от сега нататък, по време на групова практика 
или когато има друга голяма конференция като тази, нашите 
ученици могат да успокояват съзнанията си за пет минути, като 
седят с ръце в Джие-ин и мислят за елиминиране на лошите ми-
сли, кармата, лошите представи и външната намеса в съзнани-
ята им. Когато сте в такова състояние, мислете, че те умират, и 
тогава те ще бъдат елиминирани. Пет минути ще са достатъчни. 
(Аплодисменти) Когато се събираме заедно за групова практи-
ка, мислете за елиминиране на злото в Трите сфери, докато една 
от ръцете ви е изправена вертикално пред гърдите, и просто 
мислете с Истински мисли за пет минути – това би трябвало 
да е достатъчно. (Аплодисменти) Ще работи, тъй като в края 
на краищата вие сте величествени самоусъвършенстващи се 
и сте различни от обикновените хора. Но ако използвате това 
за нещо, за което самоусъвършенстващият се не трябва да го 
използва, няма да работи; щом се появи мисълта, ще последва 
възмездие и нивото ви ще падне. Помнете това!

И така, сега ще поговоря по един друг въпрос. Какъв въ-
прос? Знаете ли, теорията за гравитацията, в която науката вяр-
ва в днешно време, е напълно погрешна. Кое е довело до това 
гравитационно явление, което описват хората? То се случва, 
защото всички животи и цялата материя, включително възду-
хът и водата, които са на Земята и в Трите сфери – всички неща, 
които съществуват в Трите сфери – са съставени от частици от 
всичките различни нива в Трите сфери и различните частици 
от различни нива са взаимосвързани.  При наличието на дър-
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паща сила тази свързваща връзка може да се удължава и движи 
в рамките на Трите сфери. С други думи, когато я дърпате, тя 
може да се разтяга като ластик, а когато я пуснете, ще се върне 
обратно. Това означава, че има основна, стабилна форма на съ-
ществуване сред частиците. Ето защо всеки обект в пределите 
на земната среда ще се върне обратно на земята, след като го 
преместите. Разбира се, не говоря за преместването на парче 
скала до друго местонахождение, в който случай то няма да се 
върне, където е било. Не е това идеята. Повърхността на Земята 
е границата на едно ниво. В рамките на това ниво нещата могат 
да се преместват хоризонтално, тъй като всички те са на едно и 
също ниво. Но когато нещо се премести към ниво отвъд негово-
то ниво, ще бъде издърпано обратно, защото нещата по Земята 
са в сферата, където съществуват частиците на това ниво.

Помислете всички: цялото космическо тяло е изключител-
но необятно. Човешките същества и Земята са миниатюрни 
дори когато се погледнат от високо място в пределите на Трите 
сфери. Човек изглежда, че е пропътувал от Ню Йорк до Канада, 
докато всъщност в техните очи като че ли не сте и помръднали, 
тъй като обхватът на вашето движение е наистина малък. Така 
че, когато ракети и космически кораби излитат в небето, те се 
опитват да се откъснат от тази среда – съставена от тези части-
ци от различни нива – която изгражда Земята. Ето защо човеш-
ките същества използват ракети, за да увеличат изтласкващата 
сила и да ги преместят с голяма мощ. Както знаете, в Трите 
сфери съществува атмосферен слой. Изглежда като атмосфера, 
докато в действителност отвътре е среда, съставена от безброй-
ни микроскопични същества, чиято цел е да предоставят ста-
билност, така че човешките същества да могат да съществуват 
тук. Щом нещо се откъсне от тази атмосфера, взаимовръзките 
между много молекули се разкъсват от дърпането на огромната 
сила. Тогава това довежда до ситуация, при която само частици 
по периферията са все още свързани с него и дърпащата сила 
вече не е толкова силна. С други думи, въпреки че вече не е в 
земната среда, то все още е свързано със сферите на други час-
тици в Трите сфери. Само по този начин то може да е стабилно 
там. Това е причината, поради която един сателит може да ос-
тане там. Разбира се, същите свързващи връзки съществуват и 
при обектите от едно и също тегло, но с различен обем. Обект, 
който има малък обем, но висока плътност, притежава също-
то количество свързващи връзки както обект, който е с голям 
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обем, така че изглежда, че тежат еднакво. Има много други ас-
пекти на това, ако трябва да се впусна в детайли. Това, което се 
опитвах да ви кажа току-що, е, че гравитацията не съществува. 
Истинската причина е, че за да могат частиците в тази среда да 
съществуват тук, те трябва да са взаимосвързани.

Така че, що се отнася до самоусъвършенстващите се, защо 
човек може да напуска тялото си? И защо може да левитира? 
Точно поради това, че материята на тялото ви, която е свър-
зана със Земята и е изградена от частици на повърхностната 
материя, е преминала през промени. Прекъснала е връзката си 
с частиците в тази среда, така че вие вече не сте под влиянието 
на свързващата ѝ сила и повече не сте подчинени на нейната 
ограничителна и дърпаща мощ. Ето кога можете да левитирате. 
Така че до която сфера сте се самоусъвършенствали, съставът 
на вашето същество на микроскопично ниво е свързан с тази 
сфера. Когато се самоусъвършенствате до по-високи нива, вие 
ще бъдете свързани към по-високи нива и ще прекъснете връз-
ката с всички нива под вас. Това е взаимовръзката. Свързване-
то и отварянето на Големия небесен кръг е проявление на това 
ниво. Но учениците отдавана са надминали това ниво, само че 
са заключени. От сега нататък нашите ученици един след друг 
ще преживяват различни състояния в самоусъвършенстването. 
Ето защо ви казах за това. Днес ще кажа само толкова. Надя-
вам се тази Фа-конференция да продължи дори още по-добре. 
(Аплодисменти)

Зная, че всички сте работили толкова усилено. Трябва да 
работите и трябва да учите, имате своите семейства и социални 
дейности и същевременно трябва да се грижите за семейство-
то си, да се справяте добре в работата, трябва да изучавате Фа 
добре и да правите добре упражненията, и освен това трябва да 
разяснявате истината. Трудно е! Доста е трудно, както от глед-
на точка на време, така и на финанси. Трудно е, така че вашата 
велика добродетел се проявява; трудно е и така това е добра 
възможност да установите своята велика добродетел. Забеле-
жително! Тъй като сте самоусъвършенстващи се, въпреки че е 
трудно, трябва да се справяте дори още по-добре. Това е всичко, 
което ще кажа. (Аплодисменти)
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Преподаване на Фа  

на международната 
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Ли Хонгджъ 
21 юли 2001 г.

Здравейте всички! Работихте усилено!
Вероятно сега сте се убедили колко трудно е самоусъвър-

шенстването. Тъй като е трудно, самоусъвършенстването ви 
може да се увенчае с успех. Много хора в историята са търсе-
ли Дао – те са искали да се самоусъвършенстват, да постигнат 
Съвършенство и да отидат отвъд човешкия цикъл на смърт и 
прераждане. Но това е било много трудно. Няма абсолютно ни-
какъв начин, по който човек може да постигне Съвършенство, 
ако не премине през усилено самоусъвършенстване, за да се 
откаже от всички видове привързаности, които е развил сред 
обикновените хора. Ето защо това, което Дафа практикуващите 
показаха и което успяха да постигнат по време на това насто-
ящо премеждие, е забележително и наистина демонстрира как-
во представлява самоусъвършенстващият се. Наистина е забе-
лежително, че в една такава зла среда широкото мнозинство от 
практикуващи бе способно да пристъпи напред, да утвърждава 
Фа и да се придвижи към Съвършенство.

В историята никой път за самоусъвършенстване не е бил 
толкова величествен, както този днес, тъй като никой път за 
самоусъвършенстване в историята не е могъл истински да спа-
сява хора в такъв огромен мащаб. И в историческия момент, 
в който се намираме, въпросът не е просто в спасяването на 
хора от Учителя – вие сте в момент, когато Фа коригира целия 
космос. Всички Богове гледат какво се разгръща в света в този 
момент. Много предсказания в човешкия свят са казали, че ко-
гато човешкото общество достигне определена точка в исто-
рията, дори Боговете в Небесата ще трябва да бъдат обновени 
или заменени и дори космическите тела ще трябва да бъдат 
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реконструирани. Било то различните предсказания в историята 
или различните истории, които са били предадени по света, 
те са разказвали за историческия момент, в който се намират 
хората днес. Така че, с други думи, нито едно от различните 
неща, които се случват в днешното общество, не е случайно. 
Това, с което се сблъскахме ние, самоусъвършенстващите се, 
е именно този момент от историята. Във Фа-коригирането и 
в самоусъвършенстването, в основата си вие поехте праведно 
по свой собствен път.

В процеса на отклонението си от Фа съществата в космоса 
вече не знаеха за съществуването на Фа или за истинските из-
исквания на Фа към съществата на различни нива. Така това 
стана причина съзнателните същества, изправени пред нещо 
толкова важно като днешното Фа-коригиране, да не са способ-
ни да се държат правилно по отношение на Фа, на Дафа практи-
куващите и на мен. Всъщност старите сили, които манипулират 
съзнателните същества и влияят на Фа-коригирането, са това, 
което наистина пречи на Фа-коригирането. Съществата в кос-
моса са безчетни. С толкова много същества, помислете, ако 
по време на Фа-коригирането всяко същество покажеше стра-
ната си, която е станала лоша, тогава много същества щяха да 
извършват огромни грехове срещу Фа и щеше да е необходимо 
да бъдат изличени. Тогава съзнателните същества нямаше да 
могат да бъдат спасени, нали? И нямаше ли Фа-коригирането да 
бъде извършено напразно? Ето защо по-рано казах, че преобър-
нах ситуацията и се възползвах от подредбите на старите сили. 
Тъй като злите сили се разпростират от горе до долу, те се на-
месват във Фа-коригирането, без да пропуснат нито едно ниво. 
Това беше концентрирано проявление на представянето на 
всички същества на различни нива, след като са се отклонили. 
С други думи, цялото отклонение на съществата и всички лоши 
състояния, които те могат да проявят през периода на Фа-кори-
гирането, се проявяват по концентриран начин в цялата систе-
ма на старите сили, която оказва влияние на Фа-коригирането. 
Беше аранжирано, че на много същества – слоеве над слоеве от 
тях – няма да им бъде позволено да участват във Фа-коригира-
нето, за да не попречат на осъществяването на плановете им. 
Това беше точно същото, което исках и аз – да не се позволява 
на онези съзнателни същества директно да съгрешават спря-
мо Фа, така че все още да могат да бъдат спасени. Те смятаха, 
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че тяхната подредба е находчива, но всъщност това беше под 
моя контрол. Онези, които са имали роля в тази система, са 
именно тези в космоса, които трябва да бъдат изличени, и те 
са най-лошите, най-ужасните същества. Те също проявяват, по 
концентриран начин, най-лошите разбирания и поведение на 
различни нива. По време на Фа-коригирането днешните съще-
ства напълно демонстрираха всичко, което могат да направят. 
Така че техните лоши действия са именно това, което наистина 
е необходимо да се елиминира по време на Фа-коригирането. 
Но въпреки факта, че съществата от старите сили са повлияли 
на Фа-коригирането и дори са извършили ужасни неща, на тях 
им се даваха шансове отново и отново и само когато станеха на-
истина невъзможни за спасение, се решаваше да бъдат напълно 
елиминирани. А онези други същества на различни нива, които 
не са участвали в намесата над Фа-коригирането, могат да бъ-
дат спасени – без значение колко лоши са станали в хода на ис-
торията – тъй като не са взели участие във Фа-коригирането и 
не са нанесли вреда. И тези същества са широкото мнозинство.

От самото начало знаех, че старите сили ще се намесят в 
това. Нещата изглежда, че нямат ред, но всъщност са много 
добре подредени. Различните премеждия и тестове, през които 
преминаха нашите ученици в този свят, са именно подредби-
те на тези стари сили. Премеждията, които понесоха учени-
ците, не са причинени само от тяхната собствена карма, още 
по-малко са пречки, причинени на Дафа от човешките съще-
ства – хората нямат способността да направят това. Обикно-
веният човек е слаб в сравнение със самоусъвършенстващия се. 
Всъщност премеждията на днешните обикновени хора са били 
аранжирани за тях от тази система на стари сили от различни 
нива и хората са били контролирани от старите сили от различ-
ни нива. Ето защо тези хора са станали толкова силни, защо се 
осмеляват да причиняват неща на самоусъвършенстващите се и 
защо смеят да са непочтителни към Дафа. Тогава има проблем, 
който се проявява в това. С изключение на онези зли хора, в 
този свят има много хора, които са невинни и са били измамени 
от яростната клеветническа пропаганда. Когато човек е оценен 
посредством Фа-принципите на космоса, ако в съзнанието му 
се съдържат отрицателни мисли към Дафа, той ще бъде изли-
чен, когато тестът на Дафа и Дафа практикуващите приключи. 
Помислете – не е ли такъв човек в опасност? Защото това, на 
което той директно се противопоставя, е този Фа. С цел да из-
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ползват този период от историята и да създадат изключително 
зла ситуация в тази човешка среда, старите сили използваха 
всякакви методи и изолираха всички медии вътре и извън Ки-
тай, които биха могли да разкрият истината. В прес ледването 
на Дафа практикуващите партията използва целия си опит от 
всяка една изминала кампания и борба, наред със зли методи 
от всички времена и всички земи. Междувременно също така 
използва злите неща, коварството и подлостта, които са се фор-
мирали в китайския интелект през последните няколко хиляди 
години. Начините, които е възприела, са изключително ковар-
ни. Ето защо в началото на репресиите много от хората по света 
бяха измамени от лъжите. Като самоусъвършенстващи се от 
периода на Фа-коригирането не може просто да гледаме тези 
невинни същества да бъдат мамени по такъв начин, така че да 
съгрешават и да бъдат унищожени. Причината е, че щом вед-
нъж това начинание завърши, ще започне следващият етап от 
човешката история и много лоши същества ще бъдат изличени. 
Няма значение колко необятен е целият този космос – той беше 
създаден от този Фа на космоса и съществата на всяко ниво 
трябва да се подчиняват на Фа-принципите на всяко ниво на 
космоса. Дори най-фундаменталните първоизточници на мате-
рията са били създадени от този Фа. Ако едно същество е срещу 
Фа, който създава всички същества в космоса, къде ще отиде 
то? Няма ли да бъде изличено? По време на този период Дафа 
практикуващите наистина спасиха много от хората по света 
чрез разясняване на истината, докато утвърждават Дафа. В тази 
тежка ситуация, при която са преследвани, практикуващите все 
пак са успели да разясняват истината и да спасяват съзнателни 
същества. Не е ли това велико милосърдие? Като Дафа практи-
куващи трябва да показвате състрадание към всички съзнател-
ни същества, независимо в каква ситуация сте. От друга гледна 
точка, фактът, че Дафа практикуващите все още спасяват съз-
нателни същества дори когато са в такава потисническа среда, 
демонстрира дори още по-ясно величествеността им.

Разясняването на истината не е прост въпрос – не е само 
въпрос на разобличаване на злото. Когато разясняваме ис-
тината, ние спасяваме съзнателни същества и същевременно 
това е свързано с въпроса за собственото ви подобрение и пре-
махването на вашите привързаности по време на самоусъвър-
шенстването ви; с въпроса за отговорността на Дафа практи-
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куващите към Фа в тяхното самоусъвършенстване, както и с 
въпроси като това как ще попълните и обогатите този ваш рай 
при окончателното ви постигане на Съвършенство. Ако в бъде-
ще сте едно велико просветлено същество, което е постигнало 
Съвършенство, не може във вашето измерение и във владение-
то на вашия собствен рай да няма съзнателни същества. Ето 
защо в хода на самоусъвършенстването си трябва да покажете, 
че спасявате съзнателни същества със състрадание и правите 
собствения си рай богат и пълен. По време на Фа-коригиране-
то, докато унищожавам влиянието на старите сили върху него, 
аз правя и подредби за вас. Нещата изглеждат зли и хаотични, 
докато всъщност са наистина добре подредени. Старите сили 
организираха добре всичко, но това, което направих аз, също 
има свой организиран порядък. От която и страна да го поглед-
нете, има начин, по който в крайна сметка да се разрешат тези 
проблеми. През този период [трябва да се фокусираме върху] 
това как да се възползваме от тази възможност, за да демон-
стрираме истински изключителността и великата добродетел 
на практикуващия. Това е и ценна възможност. Тъй като ста-
рите зли сили настояват да ни дадат шанс да ги елиминираме, 
възползвайте се добре от този шанс. Историята никога преди 
не е виждала подобно нещо – трудно е да се случи.

За един самоусъвършенстващ се, намиращ се в обстановка, 
в която няма зло поле, наистина е лесно да каже, че може да се 
откаже от живота и смъртта – точно както вашето говорене за 
отказване от живота и смъртта в праведно поле като това, което 
имаме днес тук – тъй като няма никакво напрежение. Но въп-
росът стои по различен начин, ако в зла среда, в среда, изпъл-
нена със зли елементи, вие утвърждавате Фа и се осмелите да 
пристъпите напред, за да изобличите злото. Тогава, въпреки че 
тази среда е много зла – помислете всички – не е ли рядък този 
шанс? Това действително е рядък шанс. След този период няма 
да има никакви възможности като тази. Вие сте способни да се 
натъкнете на такава възможност само защото сте Дафа прак-
тикуващи. Нищо такова не се е случвало в обикновеното само-
усъвършенстване или в индивидуалното самоусъвършенстване 
в миналото. Разбира се, ако се върнем назад в историята, Исус 
и Шакямуни също са се натъквали на огромни изпитания. Из-
питанията, насочени към тях тогава, също са били доста зли, 
говорейки от историческа гледна точка. Но никой никога преди 
не е използвал този вид съвременни средства за масова инфор-
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мация, които имаме днес, за да създаде такова зло по такъв 
поразителен начин в мащаб, обхващащ целия свят. Степента на 
злото беше толкова огромна, че когато това започна на 20 юли 
1999 г., сякаш дори Небесата се сгромолясваха. Извън конти-
нентален Китай много малко хора освен Дафа практикуващите 
знаеха какво представлява Фалун Гонг и всички правителства и 
медии по целия свят слушаха безпочвената пропаганда от ки-
тайските медии. Хората слушаха измамническата пропаганда 
на Китай и ѝ повярваха, и така имаха лошо впечатление за нас. 
Тогава защо чувствате, че днешната среда е станала по-лесна? 
Защото чрез вашето разясняване на истината сте разяснили 
истината за преследването срещу нас на хората по света, на ме-
диите и на правителствата по света; и също защото вашите до-
брота и милосърдие в обикновеното общество и праведното ви 
представяне като Дафа практикуващи са били потвърдени от 
хората по света и от Боговете. Ето кое прави възможна средата, 
която имаме днес. Забележително – наистина забележително. 
Вие устояхте пред клеветническата пропаганда от пропаганд-
ната машина на цяла една нация и на огромно правителство – 
правителство, манипулирано от най-големите мошеници и най-
зли хора. Всеки един Дафа практикуващ, който е бил способен 
да върви с темпото на прогреса на Дафа, е направил това, което 
е трябвало да направи. За разлика от това, как може тези хора, 
които не са излезли от домовете си, но все още мислят, че се са-
моусъвършенстват, да бъдат смятани за самоусъвършенстващи 
се? Разбира се, човешките мисли се проявяват по различни на-
чини в обикновеното човешко общество. Когато някой, който 
е изучавал Дафа, тръгне по погрешен път, причината е, че той 
има привързаности, от които не е бил способен да се откаже. 
И тези привързаности със сигурност ще бъдат контролирани 
и използвани от злите същества. Те търсят конкретно мислите 
ви, в които има привързаности, с цел да ги подсилят и да по-
стигнат целта си да поемат контрол. След като бъдат използ-
вани от демони, тези хора се „просветляват“ по зъл път, но все 
още мислят, че са прави, и търсят извинения във Фа, като вадят 
неща от контекста им, за да се защитават.

Гледайки цялостната ситуация на Фа-коригирането точно 
сега, промяната, през която е преминало цялото космическо 
тяло, е огромна. Необятното ново космическо тяло е несравни-
мо огромно и по-прекрасно от всякога. Настъпва най-финални-
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ят етап на Фа-коригирането. Тъй като системата от космически 
тела е невероятно колосална, тя е невъобразимо огромна, но 
даже една толкова огромна система е все още съставена от де-
сетки милиони гигантски системи като тази. Вярно е, че вече 
няма как да ви разказвам за тази структура, използвайки обик-
новения човешки език – това достигна до състояние, при което 
повече не може да се опише. Това е вярно, но не подценявайте 
себе си. Вероятно бъдещото Съвършенство, което ви очаква, ще 
бъде една наистина прекрасна сфера. (Аплодисменти)

Разясняването на истината е нещо, което всеки един от вас, 
Дафа практикуващи, трябва да прави. Казвам ви това отново. 
Всеки, който се опитва да си търси извинения и който нико-
га не е пристъпвал напред, постъпва неправилно. Колкото до 
това, още колко ще продължи това премеждие – не смятам, 
че трябва да мислите много за тези неща. И също така не ми-
слете дали можете да постигнете Съвършенство, защото всяко 
едно желание, което имате, може да стане привързаност и да се 
използва от злото. Веднага щом се появи такава мисъл, злото 
може да ви състави лъжлива картина и тогава това ще причини 
намеса. Ценете настоящото време и се възползвайте от него по 
най-добрия начин – това време е отредено за практикуващите. 
Докато се самоусъвършенствате, извършвате Фа-коригиране 
и се придвижвате към Съвършенство, трябва и да спасявате 
съзнателни същества; вие създавате всичко за бъдещето. Всич-
ко, което правят Дафа практикуващите днес, е изключително 
важно и праведният път, по който поемат, може да послужи за 
пример на съществата в бъдещето. Междувременно те постави-
ха основа в човешкото общество за бъдещия начин на същест-
вуване на човешкия род. Знаете, че това, което се представя 
на уебсайта „Пюър Инсайт“, са новите концепции на бъдещото 
човечество, бъдещото мислене и правилните възгледи на новия 
човешки род. Състоянието на милосърдие, на доброта, чистота, 
праведност и велико търпение, показано от Дафа практикува-
щите през периода на Фа-коригирането, помага за оформянето 
на бъдещето общество. В допълнение към Дафа практикуващи-
те, които преминават през процеса на самоусъвършенстване в 
сегашния период, ще има и бъдещи хора, които ще получат Фа 
във времето, което предстои – това начинание се извършва на 
два етапа. Първоначално подредбата на старите сили беше, че 
ще има общо двадесет години, разделени на период на Фа-ко-
ригиране и период, в който Фа коригира човешкия свят. През 
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първите десет години Учителят щеше да извършва Фа-кориги-
ране и Дафа практикуващите щяха да се самоусъвършенстват 
по време на периода на Фа-коригирането; през следващите де-
сет години бъдещите хора щяха да получат Фа. След това щеше 
да настъпи новата ера и тогава щеше да започне новото бъдеще. 
Но ви разкрих това, защото нещата се промениха, макар и не 
толкова много. Не се радвайте прекалено за това. Особено тези 
от вас, които не са се справили добре, би трябвало да знаят, че 
времето притиска. Не мислете за нищо друго. Във всичко, което 
правим, трябва да сме отговорни към бъдещето. Междувре-
менно, по време на нашето разясняване на истината бъдещите 
хора наистина са били спасени. По-специално разбирането и 
подкрепата, които хората извън континентален Китай показаха 
към Дафа, са положили отлична основа за тяхното получаване 
на Фа и влизането им в бъдещото човешко общество.

Хората не са се появили в този човешки свят без причина, 
тъй като в тази среда, на Земята, никога не е имало човешки 
род като днешния. Както знаете, често говоря за извънземни 
същества. Защо говоря за извънземни същества? Защото в ми-
налото именно те са били истинските човешки същества в тази 
среда на Земята. През различни исторически периоди и в една 
дори по-далечна история те са били същинските обитатели тук. 
Без значение колко пъти е била сменявана Земята, във всеки 
земен период формата на съществата е била напълно различна 
и външността им е била различна – разликите са били огромни. 
Но всички те са били същинските обитатели на това място. То-
гава защо нашето човечество в този период е придобило този 
външен вид? Защото, както знаете, Фа на космоса е щял да се 
преподава тук, така че в далечни исторически времена цялата 
основа е била полагана за бъдещото разпространение на Дафа. 
На неща, които изглеждат като животни, нямаше да се позволи 
да дойдат и чуят Фа – това би било обида за Дафа. Така че Бого-
вете създадоха днешните хора по свой собствен образ. Хората 
от западните религии знаят, че Йехова е създал човека по свой 
образ; хората от Изтока знаят, че Ню Уа е създала човека по 
свой образ. И е имало други Богове, които са създали други 
хора. Ако в миналото хората в жизнената среда на Земята бяха 
създадени с външния вид на Боговете, това би било обида за 
Боговете – израз на най-голямото неуважение към тях. Така 
че създаването на човешки същества тук по образа на Бого-
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вете е било забранено. Въпреки че днешните хора са били съз-
дадени по образа на Боговете, Боговете отказват да мислят за 
тях като за свои родственици, тъй като начинът на живот на 
човешките същества е напълно различен от този на Боговете. 
Само външният облик на хората наподобява този на Боговете. 
Има и още нещо. Защо китайската култура и цивилизация през 
историята са били толкова различни от тези на други места? 
Страните във всички други региони са имали концепцията за 
държава и във всички други региони техните национални во-
дачи са били наричани крале. Само в историята на Китай не е 
имало такова нещо като „държава“ – вместо това там е била 
възприета формата на династиите. Исторически погледнато, 
китайските императори са били много различни от кралете в 
другите страни. Истината е, че докато са се полагали основите 
за тези култури, непрекъснато са били установявани предопре-
делени връзки със съществата на космоса. Във всеки период 
от историята същества от различни райски места са идвали в 
земите на Китай, за да установят своята връзка, и всяко едно от 
тях е било представител на собствената си космическа система. 
Дафа практикуващите също са дошли от различни космически 
системи.  Преражданията им на различни нива са представля-
вали техните жизнени пътища на тези различни нива. В крайна 
сметка те са дошли от далечни космически тела. Както знаете, 
„императорът на една династия си има свои придворни“ – има 
такава поговорка. Но това не е всичко – императорите на всяка 
династия са имали свои придворни, небесните хора на всяка 
династия са имали свой народ, своя култура, свой тип облекло. 
В миналото, когато династията се е сменяла, културата също 
веднага се е променяла и разликите в облеклото също са били 
значителни. Всичко това е било донесено от същества от раз-
лични нива. Ето защо в Китай културата или храната, жилища-
та, облеклото, начинът на живот… всеки аспект на културата 
е бил много различен от тези в другите региони. Това е било 
причинено от натрупването на култури, донесени на човешкия 
род от същества от много, много различни системи. Тогава с 
времето броят на хората би надхвърлил капацитета на тази ки-
тайска земя. Така че след като връзката е била установявана, в 
следващия си живот хората са се прераждали в други региони.

Казвал съм, че никоя страна в този свят не съществува слу-
чайно – всички те съществуват със значение и цел. Всъщност 
всички хора чакат Фа. Много ученици наистина са го почув-
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ствали; а именно, когато някои хора четат Фа, те казват: „Тър-
сил съм това през целия си живот“ или „Това е точно което 
търсех“. Защо други съзнателни същества не могат да получат 
Фа незабавно на сегашния етап? Защото са били ограничени в 
това отношение. Причината, поради която не могат да влязат 
сега, е, че щом влязат, собствената им карма и всевъзможните 
сложни елементи, които са формирали в обществото – неща от 
тяхната негативна страна – също ще ги последват и това ще уве-
личи трудността за Фа-коригирането в първата му фаза. Така 
че не можем да позволим на тези хора да дойдат сега. Но по 
отношение на Фа-коригирането и разясняването на истината 
вие трябва да действате, тъй като в процеса на това, ако някой 
е правил упражненията или е изучавал Фа – макар и не задъл-
бочено – той вече е поставил основата за получаването си на Фа 
в бъдеще. Ето защо трябва да го правите. С други думи, казвам 
ви, че много ситуации не са без причина. Всичко на този свят е 
дошло за Дафа, било е формирано за Дафа и създадено за Дафа. 
Множеството Фа-принципи и истински тайни, които ви казах, 
преди не са били известни дори на Боговете. Дори когато те 
чуха тези неща, това ги удари като внезапно осъзнаване. Тех-
ните сфери ограничават разбирането им за по-високи нива и за 
по-далечни исторически периоди, тъй като колкото високо се 
самоусъвършенства някой, толкова високи ще са принципите, 
до които ще се просветли, и толкова висока ще е истината на 
космоса, до която ще се просветли. Така че в днешния свят не 
можем да не сме отговорни към другите съзнателни същества, 
не можем да не сме отговорни към получаването на Фа от дру-
гите съзнателни същества в бъдеще и не можем да не положим 
основата за получаването на Фа от другите съзнателни съще-
ства в бъдеще, тъй като е много вероятно те да са същества от 
вашата система. С цел да се разпространи Фа в Китай и да не се 
позволи на обикновените хора да чуят Фа, много, много крале 
от различни райски места и същества от много високи нива – за 
много от които съм се грижил през историята – бяха събрани, 
за да се преродят на китайска земя. Разбира се, що се отнася до 
получаването на Фа днес, отношението към всички е еднакво, 
независимо дали някой се е грижил за тях, или не. Така че има-
ме дори още по-основателна причина да спасим хората там. На-
сред пропагандата, скриваща небето и покриваща земята, това, 
което тези хора са извършили, вече не са обикновени грехове. 
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Някои от тях са обречени да бъдат унищожени, независимо от-
къде са дошли и независимо каква предопределена връзка имат 
или колко високи са били нивата им. Не е ли жалко това да се 
случи на едно същество? Няма нищо, което можем да направим. 
Не става въпрос, че Учителят не е милостив. Причината е, че по 
време на Фа-коригирането всички същества от различни нива 
се позиционират наново – това не е въпрос на състрадателност, 
нито е въпрос на спасяване на хора. Където се намира Шиншин 
на едно същество, там е позиционирано то – това е стандарт, 
това е принцип на Фа и е нещо, установено за бъдещето; то не 
може да бъде разрушено или нарушено произволно.

Всичко, което Дафа практикуващите извън Китай са напра-
вили и демонстрирали по време на разясняването на истината, 
е не по-малко забележително – то е величествен подвиг. Когато 
се стигне до нива в самоусъвършенстването и напредък към 
Съвършенство, няма никаква разлика между вас и учениците в 
Китай. За вас беше аранжирано да получите Фа тук и да се само-
усъвършенствате тук. Много практикуващи са високообразо-
вани и голямото мнозинство от практикуващите извън Китай 
имат висши учебни степени. Защо случаят е такъв? Именно за 
да можете в този решаващ момент да използвате в пълна степен 
всичко, което сте научили сред обикновените хора и в което сте 
добри, за да можете да утвърждавате Фа, използвайки уменията 
на обикновените хора, които Дафа е създал за хората в този 
свят. На практика сте направили това много добре. Съдейки 
по статиите на уебсайта „Минхуей“ и статиите на Дафа прак-
тикуващите на уебсайта „Шиншен“ и в други медии, бих казал, 
че някои от статиите, които сте написали, са шедьоври – те са 
добре обмислени, идеите им са обосновани, демонстрират ясно 
мислене и логиката им е силна. Те наистина оказаха ефекта на 
шокиране и сплашване на злото и калибърът им е висок. Ко-
гато онези развъждащи лъжи медии в Китай се измерят със 
стандарта, който имаме сега, бих казал, че не са годни. Един 
ученик каза: „В императорския двор вече няма способни хора.“2 
Мисля, че е вярно. Кой би работил с всички сили, за да помага 
на злото да лъже, да ни оклеветява и обвинява несправедли-
во чрез подли методи? Като Дафа практикуващи ние напълно 

2 Древен китайски израз за определено състояние на управлението 
– бел. прев.
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демонстрираме това, което се очаква да правим – това е ваша 
отговорност; то е това, което Дафа практикуващите от периода 
на Фа-коригирането трябва да правят, и вие се справихте из-
ключително добре. Докато преживяваха премеждия и понася-
ха агонията на преследването, учениците в Китай разясняваха 
истината на съзнателните същества, извършвайки величест-
вения подвиг на велики просветлени същества, преди да бъдат 
родени. Понякога, когато чета уебсайта „Пюър Инсайт“, чувст-
вам, че новите същества и новият човешки род наистина са 
започнали сега, защото вашето разбиране вече е способно да се 
приравни с разбирането от новия исторически период и с това 
на най-праведните същества. Дафа практикуващите полагат за 
човешкия род основа за бъдещето.

Има един много зъл фактор в преследването на Дафа прак-
тикуващите. А именно, че старите сили не могат да превъз-
могнат факта, че някои ученици са станали практикуващи от 
периода на Фа-коригирането и ще постигнат Съвършенство; 
старите сили смятат, че тези ученици са получили това твърде 
лесно, защото дори те не могат да бъдат Дафа практикуващи от 
периода на Фа-коригирането; и поради тази причина манипу-
лират злото и използват порочни хора да бият нашите ученици 
– настояват да ги бият до момента, в който учениците кажат: 
„Ще спра да практикувам.“ Не е ли зло това? Може ли един Бог 
да е такъв? Космосът се коригира от Фа и броят на съществата, 
изличавани на всяко ниво, е доста огромен. Както го виждам, 
броят на тези от нас, които ще постигнат Съвършенство, далеч 
не е достатъчен. Първоначално планирах да имам най-малко 50 
милиона – никога не съм ви казвал това преди. (Аплодисменти) 
Точно сега нямаме достатъчно. Но вече действително имаме 
доста голям брой. Независимо от всичко обаче, като самоусъ-
вършенстващи се не трябва да ставате твърде радостни, без 
значение какво чувате. Вероятно това, което Учителят каза то-
ку-що, само по себе си е тест за вас. Освободете се от всяка своя 
привързаност и не мислете за нищо. Просто правете всичко, 
което се очаква да прави Дафа практикуващият, и нищо няма 
да бъде пропуснато. Въпреки че злото изглежда ужасно лошо, 
сега то е изчерпало триковете си и може само постоянно да 
ескалира етикетите, които поставя, и да манипулира с лъжи об-
щественото мнение; със своето болно съзнание то продължава 
да насилва учениците да пишат така наречените „заявления за 
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разкаяние“ и да подписват разни неща. Знае много добре, че 
всичко това е фалшиво и не може да промени сърцата на хора-
та, така че защо настоява да го прави? Защо настоява да ви на-
кара да подпишете този документ? Защо настоява да ви накара 
да кажете: „Ще спра да практикувам“, преди да ви пусне? Един 
човек казва: „Ще продължа да практикувам“ и го осъждат; друг 
казва: „Ще спра да практикувам“ и само заради това го осво-
бождават. Разликата между тях е невероятна, нали? Нормално 
ли е това? Не е нормално. Не е ли очевидно? Те просто искат 
да ви накарат да паднете, искат просто да ви накарат да кажете 
тези думи. Щом бъдат изказани, дори и да не са от сърцето ви, 
оставят петно. За един практикуващ от периода на Фа-кори-
гирането това е позор. Нещо повече, вие сте извършили неща, 
които са навредили на Дафа, и ако не сте способни да попра-
вите всичко това по-късно в процеса на Фа-коригирането и да 
компенсирате за загубите, които сте нанесли на Дафа, ще бъде 
наистина сериозно. Една мисъл може да определи дали ще успе-
ете. Дали можете да пристъпите напред, за да утвърждавате Фа, 
е тест, който не може да бъде преминат просто чрез следване на 
тълпата и нейната инерция. Някои хора си казаха, че ще чакат 
на пл. „Тиенанмън“ и решиха, че „ако всеки пристъпи напред 
от тълпата, тогава и аз ще пристъпя“. Когато не виждат много 
практикуващи да пристъпват напред, те се разхождат наоколо 
и след това си тръгват. Причината е, че когато всеки пристъпва 
напред, това, което ви тласка напред, е тази инерция – вие не 
пристъпвате вследствие на отказ от живота и смъртта дълбоко 
в себе си. Самоусъвършенстването е личен въпрос и следва-
нето на тълпата няма да свърши работа. Напредъкът на всеки 
човек трябва да е добре обоснован. Разбира се, не е нужно всич-
ки наши ученици извън Китай да отидат на „Тиенанмън“. Ако 
всички отидете там, няма да има никой, който да върши неща за 
Фа-коригирането извън Китай. Всичко това е било аранжирано 
в историята.

Вие сте едно тяло, точно както Гонг на Учителя. Разбира се, 
вие и Гонг не сте едно и също нещо; просто давам пример. Точ-
но както моя Гонг, който прави различни неща едновремен-
но. Част от него неспирно пробива през огромния космос със 
страхотна сила към микрокосмоса, към това, което е по-високо 
и по-обширно; силата е толкова мощна и скоростта е толкова 
бърза, надминавайки всички времена при коригирането на ко-
лосалната небесна твърд. След този пробив част от него ели-
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минира греховната карма на съществата на различни нива и 
балансира всички преплетени взаимовръзки сред съществата 
на различни нива. Част от него асимилира съществата, а част 
от него ги позиционира наново. Той прави различни неща дори 
и на най-микроскопичните нива на съществата, на всяко ниво. 
Част от него върши неща в ниските измерения, част от него 
предпазва учениците, а част от него прочиства злото – всяка 
част от моя Гонг прави тези неща. С други думи, едно тяло не 
прави непременно едно нещо. Но независимо какво правите, 
необходимо е да сте достойни за званието „Дафа практикува-
щи“.

Това е всичко, което ще кажа днес. Вашето споделяне 
на опит и разбирания също е важно. При каквито и да било 
обстоятелства, в който и да е период и независимо колко сте 
заети с работата си, не може да се отклонявате от изучаването 
си на Фа, тъй като то е това, което фундаментално подсигурява, 
че ще се подобрите и ще постигнете Съвършенство. Не може 
да вършите работа за Дафа, без да изучавате Фа, или това ще 
бъде обикновен човек, който върши работа за Дафа. Дафа прак-
тикуващите трябва да са тези, които вършат работа за Дафа 
– това е изискването към вас. Ако обикновени хора помагат с 
работа за Дафа, това, разбира се, е нещо добро, но аз говоря за 
Дафа практикуващите. Вие трябва да сте Дафа практикуващи, 
които вършат работа за Дафа, тъй като вашето постигане на 
Съвършенство е от първостепенно значение. Точно сега вашето 
постигане на Съвършенство е на първо място. Разбира се, това 
да сте отговорни към Дафа и да спасявате съзнателни същества 
е част от постигането ви на Съвършенство. Ще ви кажа след-
ното: всички казвате, че Учителят спасява всички съзнателни 
същества, но когато всички вие постигнете Съвършенство и 
погледнете назад, ще видите всички съзнателни същества, кои-
то сте спасили преди. Когато разяснявате истината, вие спася-
вате съзнателни същества.

Това е всичко, което ще кажа. Сега може да продължите 
конференцията.


