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Добро утро! (Учениците: Добро утро, Учителю!)
Работихте усилено! (Учениците: Учителят работи уси-

лено!)
За мен е удоволствие да ви видя всички, тъй като не 

сме се виждали повече от година. (Ентусиазирани апло-
дисменти) Нарочно избягвах да ви преподавам твърде 
много, защото съм наясно, че колкото по-подробно гово-
ря за нещо, толкова повече трудности ще донесе това на 
вашето самоусъвършенстване и толкова повече проблеми 
ще създават елементите на старите сили. Фа бе препода-
ден, а и Учителят ви е казвал, че ако сте непоколебими в 
самоусъвършенстването по този Фа, всичко ще бъде ваше. 
Определено е така, ето защо стига да го изучавате стара-
телно, то е същото, като да ви преподавам лично. Така че 
след като обмислих този въпрос, реших, че е по-добре да 
говоря по-рядко, оставяйки ви повече възможности да се 
повишавате, да достигате до свои собствени прозрения 
и да извървите собствения си път. Но когато не препода-
вам Фа често, онова, което ме тревожи най-много, не са 
изпитанията или несгодите, с които се сблъсквате и кои-
то, както знаете, са доста трудни. Те не са най-трудното 
нещо; въпреки всичко, колкото и трудни да са изпитани-
ята, те приключват, след като ги преминете, и в този мо-
мент нещата са ви ясни. Но да се самоусъвършенствате 
безмълвно в безнадеждна самота, без да можете да видите 
надежда, е най-трудно от всичко. Всяка форма на само-
усъвършенстване включва преминаването през подобно 
изпитание и път с такива особености. Само ако можете 
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да упорствате и непрекъснато да напредвате, се смята за 
истинско усърдие. Лесно е да се каже, но на практика е 
извънредно трудно. Ето защо се казва, че ако можете вина-
ги да се самоусъвършенствате, сякаш току-що започвате, 
това със сигурност ще доведе до постигане на най-висо-
ката ви позиция.

Всички вие сте видели, че в днешното общество нега-
тивните неща изобилстват, подбуждат човешките привър-
заности и влияят на ума и душата, непрекъснато повличай-
ки хората по света надолу. Това е ужасяващо. Дафа прак-
тикуващите са самоусъвършенстващи се хора, а не Богове, 
които се самоусъвършенстват, и като самоусъвършенства-
щи се хора ще им се оказва намеса до определена степен. 
Ако не могат да се държат добре, тогава те са същите като 
обикновените хора; и когато им се оказва намеса, тяхно-
то поведение ще прилича много на това на обикновените 
хора. Някои ученици не са се сблъскали с много трудности 
по пътя си и постепенно са се отпуснали. Това означава, 
че са формирали привързаности към различните изкуше-
ния на обикновеното общество и са били повлечени на-
долу от съблазните му. Естествено, различните хора имат 
различни човешки мисли, докато се самоусъвършенстват, 
а и тяхната вродена основа е различна, точно както и от-
ношението им към самоусъвършенстването е, разбира се, 
различно. Най-ценното нещо е да успеете непрекъснато да 
напредвате, докато сте в тази мъчителна среда, под натиск, 
и не сте способни да видите надежда. Това е най-ценното 
и най-велико нещо.

Открих, че в този период, когато не могат да ме видят, 
много от учениците сравнително са се отпуснали и не са 
толкова стриктни към себе си. Самоусъвършенстването е 
нещо наистина много величествено и сериозно. Две Земи 
са били създадени и разрушени от създаването на света и 
тези милиони години история са били в очакване на фи-
налния днешен момент. В действителност този период от 
време не е нищо повече от мигване с окото или махване с 
ръка, както го виждат Боговете. Но в това човешко изме-
рение той изисква процес, който отнема време. Колкото 
и дълго време да отнема нещо в човешкото измерение, в 
очите на Боговете то въпреки това не е нищо повече от 
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едно мигване с око. Много години е необходимо да изми-
нат в това човешко място и докато времето се проточва, 
някои ученици са склонни да стават по-малко усърдни и 
да се отпускат. Трябва да сте бдителни за този проблем. 
Мисля, че всичко ще е наред, ако от тук нататък му обръ-
щате внимание. От друга гледна точка, пътят, който пропъ-
тувахте, както и всичко, през което преминахте и с което 
се сблъскахте, включително разпространението на Дафа и 
делата на нашите практикуващи – никое от тези неща не 
е просто случайност. Обикновените хора никога няма да 
имат шанс да изпитат това, през което преминахте. Раз-
гръщането в човешкия свят на едно толкова значимо съби-
тие като това в никакъв случай не може да бъде случайно. 
Помислете малко за това и ще видите, че наистина е нещо 
необикновено. Справяли сте се добре в продължение на 
толкова много години, тогава защо не можете да се спра-
вяте добре във финалния етап от пътя? Неспособността да 
бъдете усърдни в самоусъвършенстването всъщност не е 
нещо незначително. В момента, в който се отпуснете, ще 
бъдете водени от човешко мислене и ще поемете назад или 
по заобиколен път, и няма да си сътрудничите добре, дока-
то утвърждавате Фа и разяснявате фактите.

Всеки от проектите на Дафа практикуващите, който 
разяснява фактите и спасява хора, е организиран от тях 
самите на доброволни начала с цел утвърждаване на Фа и 
вие виждате какво сте постигнали. Медиите, които Дафа 
практикуващите създадоха, и всичко, което постигнахте, 
всява страх в злите елементи. Злата ККП мобилизира це-
лия държавен апарат на Китай – не само органите си за 
пропаганда – и в резултат на това всичките им междуна-
родни инициативи са в застой. Всичко това съществува 
само за да преследва Фалун Гонг. Когато Дафа практику-
ващите разясняват фактите, те наистина го правят като 
един човек срещу сто или дори като един срещу хиляда и 
ефективно разобличиха това изпитание, което злото съз-
даде и насочи към Дафа практикуващите. През последните 
няколко десетилетия злата ККП винаги поставяше фаса-
да и симулираше мир и просперитет, за да може светът 
да признае управлението на злата партия за легитимно. В 
момента злото в други измерения е почти унищожено и 
способността му да контролира хората е намаляла. Така 
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че за Дафа практикуващите нещата като цяло са стана-
ли по-спокойни и комфортни. Но когато нещата станат 
по-комфортни, напрежението отслабва; а когато напреже-
нието отслабне, тенденцията е това да доведе до желание 
за комфорт, за малко повече спокойствие, да искаме малко 
почивка и да търсим някакво облекчение. Но в действи-
телност животът на всеки Дафа практикуващ и неговото 
самоусъвършенстване са тясно свързани, като брънки на 
верига. Така че, когато се отпуснете, това се равнява на 
отпускане в самоусъвършенстването ви.

Някои Дафа практикуващи работят по проекти, които 
са за спасяването на хора, те са заети и работят усърдно. 
Наясно съм с всичко това. Зная също, че някои Дафа прак-
тикуващи имат много малко време за почивка и се сблъск-
ват с много предизвикателства. Но какъвто и да е случаят, 
не е ли днес това, което сме очаквали? Дали сте дали обети 
в историята, или сте дошли специално за това събитие, 
това, което е пред нас в момента – днес – е което Дафа 
практикуващите трябва да правят и което дълго са чака-
ли. Въпреки че това, което правите, спасява хора, така или 
иначе вие се самоусъвършенствате и това, което се про-
явява в тази човешка среда, няма напълно да прилича на 
божествено. Ако хората по света можеха да видят вашето 
божествено проявление и чудесата на това, което правите, 
то би нарушило състоянието на илюзия, което превръща 
това в едно обикновено човешко място. В този случай не 
би имало такова нещо като самоусъвършенстващи се Дафа 
практикуващи и спасяване на хора и трудностите ще из-
чезнат. Без тези неща вашето самоусъвършенстване не би 
било така свято. Така че по тази причина вие изглеждате 
като обикновени човешки същества. А има и нещо пове-
че. Както току-що казах, този вид условия в самоусъвър-
шенстването, при които човек не може да види какво пред-
стои и при които е потопен в продължителна самота, са 
най-трудни за понасяне и това най-много може да накара 
човек да се отпусне. Това е най-големият тест в самоусъ-
вършенстването.

Разбира се, злите фактори в континентален Китай са 
все още доста яростни в някои региони. Въпреки че мно-
зинството от злите фактори бе изчистено, в някои региони 
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и в определени ситуации те все още успяват да контроли-
рат онези лоши хора и да действат по зъл начин. Поради 
това част от нашите ученици наистина ще чувстват голя-
мо напрежение, когато започват да правят неща. Същото 
важи и извън Китай; а именно, че тези, които наистина са 
на преден план, ще чувстват това напрежение. Но въпреки 
всичко и без значение в какви условия се намират Дафа 
практикуващите, те трябва да се справят добре.

Вчера дискутирах с нашите Дафа практикуващи от НТ-
ДТВ някои от актуалните ситуации. Друго нещо в момента, 
за което всички сте наясно, е, че учениците, които не бяха 
усърдни – хора, които дълго време не пристъпваха напред 
и доста изоставаха – започнаха да пристъпват напред в 
постоянен поток, тъй като климатът се промени. В конти-
нентален Китай доста Дафа практикуващи от най-жестоко 
преследваните и потискани региони пристъпиха напред, 
след като дълго не успяваха. Има и такива, които дойдо-
ха тук от Китай, и когато се опитаха да работят съвмест-
но със задграничните Дафа практикуващи, възникнаха 
конфликти. Това накара Дафа практикуващите по целия 
свят да чувстват, че средата се е усложнила. Но основната 
причина за това не е само състоянието им в самоусъвър-
шенстването.

Представите, които имат хората от континентален 
Китай, са образувани под влиянието на културата на по-
рочната ККП. Техните идеи, представи, начин на живот и 
ежедневно поведение са всичките формирани при такива 
обстоятелства. Хората в западното общество и онези в об-
ществата, които не са управлявани от порочната комунис-
тическа партия, живеят по човешки начин, който е естест-
вен – като различията между хората са само културни. В 
нормално общество като това хората споделят общ начин 
на живот, в който се цени запазването на спокойствие, да 
си добронамерен и непредубеден, и много рядко се проя-
вява бдителност във взаимоотношенията между хората. 
Това е нормално и преди злата партия да дойде в Китай, 
хората също са били такива. Но в днешното китайско об-
щество порочната ККП постоянно използва лъжи, омраза 
и борба, за да обучава хората от раждане до зрялост. Не-
изменно използва фалшиви принципи, за да обучава хора-
та, и често го прави според нуждите си, в резултат на което 
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постъпките на хората все повече и повече съответстват на 
желаното от нея, докато ежедневното им поведение все по-
вече затъва. И все пак, някои хора в континентален Китай 
все още говорят за древните традиции и един малък брой 
от тях все още имат традиционни ценности. Именно на-
личието на такива хора доведе до Културната революция 
и ето защо имаше най-различни политически движения, 
които постоянно да сипят удари и да разрушават тради-
циите на китайския народ. Днешните младежи израснаха 
изцяло сред партийната култура и лъжи и представите, 
които формираха сред тези лъжи, наред с поведението им 
и подхода им към нещата, са в рязък контраст с тези на хо-
рата от други нации. В други общества, когато двама души 
се срещнат лично, те са способни да говорят открито за 
всичко и дори ако не са се познавали отпреди, могат да 
говорят искрено и прямо. Това е просто невъзможно за 
хората в континентален Китай. Така че учениците, които 
са дошли от континенталната част, правят нещата и взаи-
модействат с останалите различно от начина, по който го 
правят хората извън Китай. Учениците от извън Китай не 
разбират тамошните ученици и не могат да разберат какво 
казват или правят; те се чудят: „Как може да правят нещата 
по този начин? Защо този човек е толкова странен?“ Исти-
ната е, че хората от Китай бяха карани да се борят помежду 
си и да се изобличават един друг в множество политически 
кампании на порочната партия и след като преживяха та-
кова преследване, се изолираха по навик; и това е особено 
така по време на преследването на Дафа практикуващите. 
Но Дафа практикуващите трябва да се отнасят с разби-
ране един към друг. И обратно, хората от континентален 
Китай, понеже са формирали там тези представи, не могат 
да разберат хората зад граница и се чудят: „Как може тези 
чужденци да са толкова глупави?“ Нито могат да разберат 
китайците, които са били извън Китай дълго време, и се 
питат: „Как може да правят нещата така?“ Разбира се, като 
човешко същество всеки би трябвало просто да се държи 
нормално. В това отношение трябва да се отнасяте с раз-
биране един към друг и да си сътрудничите добре.

Поради различните представи на учениците от конти-
нентален Китай, недоброто сътрудничество, анормалния 
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им поглед върху нещата, техните постоянни противоречия 
с хората и затварянето им в себе си, някои Дафа практику-
ващи извън Китай се чудят дали учениците от континен-
тален Китай не са шпиони. На много места това е предиз-
викало проблеми и е причинило доста разриви. Мисля, че 
знаете какво съм ви казвал преди, а именно, че ще спася 
и шпионите. Може да е шпионин в този живот, но в пре-
дишния си живот вероятно е бил изключителна личност. 
И всички те са дошли за този Фа. Тогава защо да го съдим, 
позовавайки се единствено на този живот? Трябва ли в 
този случай да не го спасяваме? Той просто има различна 
професия, това е всичко. Разбира се, това, което върши в 
работата си, наистина може да причини вреда и означава, 
че е извършил грехове срещу Дафа. Но смятам, че Фа е 
необятен и че това, в крайна сметка, е Дафа на космоса, 
така че може да разреши всичко. Стига да можете да от-
ворите сърцето си и да сте толерантни, мисля, че всичко 
може да се промени. Преди, когато разпространявах Фа в 
Китай, имаше толкова много ученици, които бяха членове 
на порочната партия и дългогодишни кадри от Червената 
армия, имаше много партийни секретари, много ученици 
от бюрата за държавна и обществена сигурност и много 
ученици от армията – дори и членове от втора и трета ди-
рекция на разузнаването на военния генерален състав. Не 
става въпрос, че те истински преминаха от другата страна 
по време на преследването, а по-скоро, че се страхуваха и 
станаха объркани, изправени пред натиска. Все пак те са 
човешки същества и са способни да направят всичко под 
натиск. Щом станат наясно, със сигурност ще се върнат 
обратно. Това е просто въпрос на време.

Спасяването на хора е спасяване на хора и подбирането 
не би било състрадателно. Това е особено вярно сега, ко-
гато човешкото общество е достигнало до това положение 
и всичко се разпада. Единственият критерий сега е това, 
което иска самият човек. Вчера го дискутирах. Казах, че 
историята не познава епоха, в която хората да са станали 
толкова лоши, колкото са днес. И това важи особено за 
хората в континентален Китай, чийто пълен морален ко-
лапс е достигнал най-ниското си ниво за всички времена. 
Ако вървите по улицата и наблюдавате мислите на хора-
та, много малко от тях имат добри неща в ума си, много 
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от тях мислят за лоши неща във всеки един момент и по-
вечето от онова, което правят, е лошо. Обществото като 
цяло предизвиква тези неща и злата партия дърпа хората 
надолу. Така че за Дафа практикуващите, без значение кол-
ко физическо страдание и душевна болка им причинява 
това преследване и колко е жестоко, то ще им позволи да 
елиминират кармата си и да се запътят към постигане на 
Съвършенство. Онова, което очаква Дафа практикуващи-
те, са най-добрите неща. Не е ли това целта на вашето са-
моусъвършенстване? Но чрез злите подредби на старите 
сили, това предприето от злата партия преследване на све-
та и най-вече на китайския народ, грижливо изготвено от 
старите сили с цел да „помогне на Дафа практикуващите 
да постигнат Съвършенство“, няма равно по своята жес-
токост. Покварявайки хората и карайки ги да извършват 
грехове срещу Дафа, не подтиква ли то китайския народ 
към унищожение? Въпреки че старите сили са тези, които 
организираха това зловещо преследване, независимо от 
всичко хората в Китай изтърпяха такъв позор и страда-
ние поради появата на Дафа практикуващите. Така че от 
тази гледна точка, не трябва ли да ги спасите? Не трябва 
ли Дафа практикуващите да отворят сърцата си широко? 
Не са ли дори тези, които извършват преследването – с 
изключение на главата на злото – самите те на прицел от 
преследването?

По този начин исках да посоча, че точно сега, когато 
много от вашите различни проекти са с недостатъчно хора, 
някои от Дафа практикуващите, които са дошли от Китай, 
все още нямат място в проект. Бих казал, че не трябва да 
се тревожите дали са били „трансформирани“ или не. Щом 
човекът е напуснал онази зла среда, той ще си възвърне 
яснотата и ще почувства разкаяние. Въпреки че е било по-
зорно, на човека трябва да му се даде шанс да се завърне. В 
крайна сметка, самоусъвършенстващите се трябва да имат 
човешки мисли, за да се самоусъвършенстват. Болезнени-
те места на такъв човек ще са чувствителни, когато се за-
сегнат, и понякога човекът дори ще се защитава с някакъв 
аргумент поради страх от презрение. Така че, независимо 
как е излязъл оттам, той все още би трябвало да може да 
влезе в тази среда на Дафа практикуващите. Не може да 
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отблъсквате тези хора. Вместо това трябва да се сближи-
те с тях и да им покажете сърдечност. Независимо какво 
мислят или правят и независимо колко различно може да 
е съзнанието им, те постепенно ще разберат и оценят как 
хората в други страни водят живота си. Отворете сърцата 
и умовете си, тъй като те са ваши събратя практикуващи, 
Дафа практикуващи на Учителя. Трябва да покажете толе-
рантност спрямо тях. Ако наистина чувствате неудобство 
да поставите такъв човек в определен проект или да го 
помолите да направи определени неща, тогава може да се 
допитате до Дафа практикуващите в Китай от региона му 
за неговите специфични обстоятелства. Щом първоначал-
но е бил Дафа практикуващ, тогава не мисля, че включва-
нето му ще представлява някакъв проблем. Дафа може да 
подсили дори диамант, възможно ли е тогава да не можем 
да помогнем на един такъв човек да се подобри? Никоя 
среда не може да се сравнява с тази на Дафа практикува-
щите. Щом вашите праведни мисли станат малко по-сил-
ни и сътрудничеството между Дафа практикуващите стане 
малко по-добро и с по-малко конфликти, силата на вашите 
усилия за спасяване на хората ще е по-голяма.

Точно сега някои от нашите проекти изискват много 
усилена работа. Особено медийните проекти, които изис-
кват относително голям брой хора. За да могат медиите 
наистина да имат ефекта на спасяване на съзнателни съ-
щества и с цел преимуществата на тези медии наистина 
да се използват максимално, вие трябва да имате солидна 
основа в обикновеното общество. Наличието на солидна 
основа в обикновеното общество не е просто нещо само 
на думи. По-скоро е нещо, по което е необходимо наис-
тина да действате. Ако искате да имате солидна основа 
в обществото, трябва да управлявате добре тази медия. 
Крайната цел и отправна точка за която и да е компания 
в обикновеното общество е да се занимава с бизнес и да 
прави пари. Въпреки че вашата отправна точка е да спася-
вате хората, все още е необходимо да се установите добре в 
обществото, да преминете в положителен финансов цикъл 
и да съблюдавате управленческите методи в обществото 
колкото може повече. Ако за човешкото общество нещо 
не е съвсем правилно, то със сигурност няма да се възпри-
еме широко. Така че, когато всеки използва определени 



16

методи на управление, това означава, че те отговарят на 
нуждите на хората и че Боговете позволяват такъв формат 
в обществото. През последните един-два века начинът, по 
който оперират компаниите, е доказал жизнеспособността 
си и може да се каже, че той е в резултат на това, което 
обикновените хора са научили чрез опит. Тогава защо да 
не можем да следваме тези установени практики, когато 
управляваме нашите [компании]?

Всички Дафа практикуващи имат в съзнанието си ми-
сълта: „Ще бързаме към предните редици, без значение 
колко трудно или изтощително може да е, или дори това 
да означава дълги нощи без сън – ние можем и ще напра-
вим каквото е нужно.“ Но когато се стигне до мениджмънт, 
се колебаят. Не казахте ли, че ще направите всичко, което 
е нужно? (Публиката се смее) Не тръгнахте ли от това да 
не знаете как да направите нещо, до това да знаете? Тогава 
защо не можете да направите тази част добре? Само чрез 
доброто управление на медията тя може да стане по-силна 
и да изиграе по-добре ролята си. Точно сега колко време 
е загубено в мислене как да продължим съществуването ѝ 
и в изнамирането на пари, за да я поддържаме – колко е 
трудно това! Ако наистина вложите в него усилия и мисъл, 
тогава смятам, че резултатът ще е отличен. Било то търсе-
не на спонсорство или продажба на реклама, цялата тази 
работа, извършена зад кулисите с цел да се заработи капи-
тал за медийните компании, е същата като на тези, които 
действат като общественото лице на компанията – велика-
та добродетел е точно същата. Не е възможно великата до-
бродетел на някого да е по-голяма само защото той пише 
статии, действа като редактор, служи като преводач, често 
се появява в тази медия, или защото изпълнява някаква 
специфична задача. Като Дафа практикуващи всички вие, 
които участвате в тази медия, сте едни и същи, независимо 
с каква задача се занимавате.

Въпреки това, когато се справяте с този проблем, кой-
то от дълго време ви смущава, при вида на предстоящите 
предизвикателства – за които сте напълно наясно – вие се 
оттегляте, вместо да напредвате, и не искате да го направи-
те. Искам тук да ви кажа – като ваш Учител – че подкрепям 
доброто управление на медийните компании. Казах на хо-
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рата, отговорни за медиите, че трябва да положат опреде-
лени усилия в това. Но хората, които не са така наясно по 
въпроса, са повече и вие имате това краткосрочно мисле-
не, а именно: „Когато Фа-коригирането изисква нещо, ще 
го направим. Когато то е свършено, сме приключили.“ Но 
това не е начинът, по който работят нещата. Когато Дафа 
практикуващите правят нещо, никога не е само заради 
това единствено нещо. Каквото и да правите, трябва да 
взимате под внимание както настоящето, така и бъдеще-
то, и трябва да взимате под внимание както самата задача, 
така и всичко свързано с нея. Сега този културен формат се 
използва за спасяване на хората и утвърждаване на Фа, но 
няма ли той да бъде оставен за бъдещето? Няма ли да бъде 
даден на хората от бъдещето, за да го следват?

Има и друг проблем на мениджмънта, свързан с това 
как управлявате една медийна компания. Всички имате 
това отношение: „Ако искам да направя нещо, ще го на-
правя. Но когато някой ми казва какво да правя, не се 
съгласявам.“ Как би могло да сработи това? Вие сте Дафа 
практикуващи. Когато работите в обикновена компания, 
правите каквото ви каже вашият началник. Как така тогава 
в Дафа проект, когато правите нещо за Дафа, не слушате, 
когато някой казва нещо, дава ви задача или ви възложи да 
направите нещо? Просто помислете – правилно ли е това? 
Ако искаме да се установим в обществото и да направим 
така, че тази медия да изпълнява ролята си по-ефективно, 
тогава трябва да я управлявате чрез обикновени средства. 
Ето какво казах на телевизионния канал, радиостанцията, 
вестник „Епок Таймс“ и на другите медии. Това беше нещо, 
което им казах. Ако искате да използвате тези медийни 
формати, за да разяснявате фактите и да спасявате хора, 
тогава е необходимо да възприемете този подход. Каквото 
правят обикновените хора и както управляват една компа-
ния – ето как е необходимо да го направите. Просто ваши-
ят мотив е да спасявате хората. Ето къде е разликата.

Практиката е доказала, че човешкият стил на управле-
ние е доста ефективен, така че защо не го използвате? Ве-
роятно този формат за правене на неща ще бъде оставен 
за бъдещето. Но ако ми казвате, че при вашия управлен-
ски процес никой не слуша никого, тогава може ли този 
формат да бъде предаден на бъдещето? Не, това няма да 
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стане. Ако хората не искат да слушат, когато им възложи-
те нещо, и просто желаят да правят каквото им се иска и 
всеки действа по свой начин – нима така би могло да се 
получи? Това е точно като при замах с юмрук – той е силен, 
когато всички пръсти са свити заедно. (Учителят показва 
юмрук) Но ако кажете, че този иска да направи това, онзи 
иска да направи онова, а следващият иска нещо друго (раз-
тваря петте пръста и посочва към всеки пръст), тогава 
няма сила и веднага щом замахнете с него, ще бъде отблъс-
нат, нали така? Трябва да имате план, да имате единна пла-
нировка, да се координирате добре и да си сътрудничите 
един с друг.

Някои хора може да си помислят: „Защо трябва да слу-
шам еди-кой си? Мисля, че съм се самоусъвършенствал 
по-добре от него.“ Не трябва да казвате това. Само някой, 
който се е самоусъвършенствал добре, ще бъде съгласен да 
следва каквото и да му е възложено и [мисленето по този 
начин] само доказва, че не сте се самоусъвършенствали 
добре. Казвал съм, че медийните компании, които упра-
влявате, не са съставна част от Дафа и че задълженията, 
които се включват към възложената ви роля, не отразя-
ват нивото ви на самоусъвършенстване. Вие сте Дафа 
практикуващи и сте се събрали по собствена воля с цел 
да спасявате съзнателни същества и да утвърждавате Фа. 
Вие изградихте този проект, за да спасявате хората и да ут-
върждавате Фа. Ето как трябва да се разглеждат тези неща. 
Тъй като компанията не е част от Дафа, тя трябва да се 
утвърди добре в обществото и да бъде обикновена. Защо 
нещо обикновено да не се управлява с обикновени методи? 
Работата на един обикновен човек не говори колко високо 
е било нивото му в Небесата, нито отразява височината на 
сегашната сфера на самоусъвършенстващия се или колко 
добре се е самоусъвършенствал. Тъй като вие разбирате 
този принцип и знаете, че просто защото някой ви упра-
влява, това не означава, че той се е самоусъвършенствал 
до по-високо място, тогава трябва ли тук все още да има 
проблеми, свързани с недоволство и завист? Няма про-
блем някой да ви управлява, тъй като това е за Дафа. Не 
се ли очаква от Дафа практикуващите да са способни да 
се приспособяват към различни обстоятелства? Когато се 
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сблъскахте със сурово преследване в затвора, когато бяхте 
бити и ругани от злодеите и те ви нареждаха, по онова вре-
ме поддадохте ли се на недоволство? Тогава защо в тази 
ситуация, когато се занимавате с нещо толкова свято, не 
можете да го направите?

Днес пред мен има много Дафа практикуващи, така 
че исках да разясня тези неща. Вие сте се справили много 
добре с медиите и вече сте оказали огромен ефект в спася-
ването на съзнателни същества. Така че това е нещо, което 
трябва да бъде направено добре. Желанието на Учителя е 
да ги доведете до солидно установяване в обществото и да 
ги превърнете в солиден бизнес с положителен цикъл, като 
по този начин им позволите да имат дори още по-голямо 
влияние и да направят дори още повече за спасяването на 
съзнателни същества. Това е, което исках да кажа. Колкото 
до мениджмънта, трябва да имате отдели, мениджърски 
състав и хора, които да изпълняват непосредствените за-
дачи. Ролите са различни, но всички те имат една обща цел 
– утвърждаването на Фа. Тези, които ръководят нещата, и 
тези, които изпълняват задачите, придобиват еднаква мо-
гъща добродетел. Вие подкрепяте формата на тази медия 
и я използвате, за да спасявате съзнателни същества, така 
че влиянието ви е едно и също.

Имам много за казване, но какъвто и въпрос да пов-
дигна, това би придало прекалено голямо значение на тази 
тема. Няма да казвам повече. Просто исках да поговоря 
в общи линии за нещата понастоящем. Ако имате въпро-
си, които наистина ви се струва необходимо да зададете, 
или такива, за които е нужно спешно решение, може след 
малко да ги предадете на лист хартия и ще ви отговоря. 
(Аплодисменти)

Гледайки същността на сегашната ситуация, можем да 
видим, че със злите фактори е свършено и че злият при-
зрак на порочната ККП е бил унищожен. Просто някои от 
неговите информации все още съществуват – например в 
някои от неговите книги или снимки от миналото – заед-
но със злите му фактори, въпреки че повечето от тези зли 
фактори са били унищожени. Вредата, нанесена на Дафа 
практикуващите, идва от смесица от тези изключително 
долни, нисши духове и прогнили демони, които същест-
вуват в места на ниски нива и които са били засегнати от 
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Фа-коригирането. Тези неща са директно контролирани 
от злите фактори и старите лоши фактори от дори по-ви-
соки нива действат слой след слой. Но в Китай с този зъл 
призрак на ККП отдавна е свършено. Както знаете, има 
фактори на злия призрак зад порочната партия. Кой би 
посмял да каже преди, че порочната партия е лоша? Хо-
рата не биха посмели да кажат нищо, дори при затворени 
врати в собствените си домове. Те се плашеха дори при 
мисълта за нея и имаха чувството, че нещо ги наблюдава. 
Но сега – от органите на властта в партийната централа 
до обикновените хора – всички се осмеляват да я ругаят 
на публично място. Винаги когато се съберат заедно, те 
ругаят порочната ККП. Това показва, че злите фактори, 
които контролираха хората, ги няма и че с тях е свършено. 
Тогава защо политическата ѝ власт е все още незасегната? 
Това е просто банда разбойници, които искат да потис-
кат и експлоатират хората и стоят на власт – в действие е 
изключително покварена банда, вкопчила се във властта. 
Тя действа в ръцете на злите фактори на стария космос, 
които експлоатират лошите им мисли и ги използват, за 
да създават натиск и да поддържат този зловещ климат за 
Дафа практикуващите, които все още не са пристъпили 
напред или които не са се самоусъвършенствали добре. 
Сега това общество е прогнило до сърцевината си.

Ако сега сложа край на това дело, много бъдещи жи-
воти ще бъдат унищожени. Тези хора, които слязоха, за 
да получат Фа, както и хората, дошли вследствие на полу-
чаването на Фа, щяха да са дошли напразно. Без значение 
с какво се занимават тези животи в момента, в началото 
те са били Богове. Видели са колко ужасяващо е тук и въ-
преки това са се решили да скочат стремително – дръз-
нали са да дойдат тук. Защо са го направили? Защото са 
имали надежда във Фа-коригирането и Дафа и са дошли 
поради дълбока вяра. Без значение какво е поведението 
им сега, трябва да гледаме как са били нещата в началото 
и да погледнем тяхната история – какъв е бил този живот 
в миналото – и да направим всичко възможно, за да ги 
спасим. Все пак, това е Дафа на космоса и за безбройните 
съзнателни същества това е възможност, която е трудно да 
дойде. Тя е тук само този път и ако те могат да останат, ще 



21

останат; ако не могат, тогава ще изчезнат завинаги. Така 
че смятам, че трябва да продължим да правим това и да 
продължаваме да ги спасяваме. Ако получилите Фа днес 
не бяхте вие, а други хора и вие бяхте онези, оказали се в 
тези обстоятелства и числящи се към обикновените хора, 
помислете: нямаше ли да е жалко? Колкото до китайци-
те, които са подложени на най-тежкото преследване, те са 
преследвани до тази степен само защото старите сили се 
опитват да ви се намесват. Така че има дори още по-голямо 
основание да ги спасите. Понастоящем е наложително за 
всички вас да се справяте добре с трите неща и да се само-
усъвършенствате добре. Имайте силни праведни мисли. 
Когато се самоусъвършенствате добре, вашите праведни 
мисли, разбира се, ще бъдат силни. Така че за всички вас 
спасяването на съзнателните същества е ваша отговорност 
и ваша историческа мисия, и е нещо изключително важно 
и изключително трудно.

Знаете, че за нас не е трудно да спасим човек; трудност-
та лежи във вмешателството и натиска на злото. Когато 
човек успее да разбере истината и да бъде спасен, това оз-
начава – говорейки на фундаментално ниво – че всички 
животи в космическите системи зад него, които той пред-
ставя, са спасени заедно с него. Неизмерим брой съзнател-
ни същества и необятни системи – толкова много живо-
ти – са спасени. Това е такъв значим фактор, който прави 
трудно за човек да има шанс да чуе истината и да я разбере, 
когато е изправен пред нея. То приема формата на раз-
лични зли фактори, намесващи се в разясняването ни на 
истината, но всъщност се дължи и на присъствието на този 
главен фактор зад всичко това. Току-що казах, че отговор-
ността, която имат Дафа практикуващите, е величестве-
на и че тази историческа мисия не е нещо, с което просто 
всеки може да се захване – само Дафа практикуващите са 
достойни. Това е величествено – истински величествено.

Бих искал да спомена още нещо между другото. Нещо, 
за което не съм ви говорил преди. Говорих за нещо на вче-
рашната среща и днес трябва да го повторя. Иначе ще се 
предава неточно. В миналото, като част от Фа-коригиране-
то, Боговете на всяко ниво планираха въпроса за опреде-
ляне какво ще се случи с човечеството след Фа-коригира-
нето и Боговете на определено ниво аранжираха накрая да 
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има велик съд. Това може да бъде намерено и в западната 
традиция, която говори за това как човечеството го очаква 
велик съд. Но той няма да се отнася само до човечество-
то: всички същества в целите Три сфери ще бъдат съдени. 
Дори починалите хора ще бъдат върнати към живот и ще 
бъдат съдени. Този съд ще бъде финалното заключение 
за всичко, което се е случило от създаването на света, ще 
обхване започването и разпространението на Дафа и ще 
отбележи края на спасяването на съзнателните същества; 
и по-специално, ще обхване как са се представили съще-
ствата по време на финалния период на Фа-коригиране – 
всичко това ще бъде показано в своята цялост. Когато съм 
говорил за „съзнателни същества“, използвах широкия, 
изчерпателен смисъл на понятието, който включва всич-
ко в космоса. Независимо дали човешката наука нарича 
нещо „органично“ или „неорганично“, истината е, че всич-
ко е живо. Животите от многобройните измерения, всич-
ки съзнателни същества са дошли за този Дафа; и самите 
жизнени среди, дадени на съзнателните същества, са били 
създадени за този Дафа. Това е причината, поради която 
казвам, че накрая всички те трябва да се изправят пред 
този съд. Не съм обсъждал това преди, докато препода-
вах Фа, защото подредбите, направени на това специфич-
но ниво, вече не важат; в крайна сметка, аз ще съм този, 
който ще реши какво да бъде направено. Финалният съд, 
който те аранжираха, не беше ограничен само до осъжда-
нето на тези, които щяха да изиграят противоположни или 
негативни роли, или до тези, които щяха да правят лоши 
неща – онези, които щяха да изиграят положителни роли, 
също щяха да се изправят пред този въпрос. Пред какво 
щяха да бъдат изправени? Ето един пример. Докато може 
да сте играли положителна роля по време на Фа-кориги-
рането, все още би стоял следният въпрос: изпълнили ли 
сте изцяло отговорностите? Друг пример е за тези, които 
са дошли тук, за да бъдат Дафа практикуващи – какъв обет 
сте дали? Изпълнили ли сте го? Какво е изискал от вас Все-
вишният Създател? Направили ли сте онова, което е из-
искал от вас Всевишният Създател? Ако не сте изпълнили 
първоначалния си обет или не сте направили онова, което 
Всевишният Създател е изискал, тогава няма да сте завър-
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шили това, което се е очаквало от вас и вследствие ще сте 
излъгали Всевишния. Тъй като ще сте донесли загуби на 
ситуацията в местния ви регион по това време, на напре-
дъка на Фа-коригирането и следователно на съзнателните 
същества, които не са били спасени, и следователно ще сте 
причинили разруха на различни нива на космоса, затова 
ще бъдете държани отговорни. Говорих за това вчера и 
днес отново трябваше да го повторя за вас, за да не бъде 
разпространявано неточно. Не съм говорил за това преди 
и не исках да навлизам в него, тъй като знам, че всички вие 
сте работили много усилено. Но без значение как накрая 
ще бъдете изправени пред Фа-коригирането и пред себе 
си, ако не сте успели да се справите добре, наистина ще 
бъдете отговорни за това.

Сега можете да предадете вашите листчета и аз ще от-
говоря на въпросите ви. (Аплодисменти)

Практикуващ: Бих искал да помоля Учителя да пого-
вори за ролята и значимостта на представленията на „Шен 
Юн“ на този етап от историята на Фа-коригирането.

Учителят: Всички вие вече сте забелязали, че на вся-
ко от представленията на „Шен Юн“ има най-малко ня-
колкостотин присъстващи, като обикновено има повече 
от хиляда, дори две-три хиляди, като броят им понякога 
нараства до над пет хиляди, в зависимост от големината 
на залата. Колкото и хора да има, след като гледат пред-
ставлението, повече от деветдесет процента от присъства-
щите променят отношението си към Дафа и им става ясно 
какво представлява злата партия; хората се настройват на-
пълно положително. Да се предизвика такава промяна в 
толкова много хора наведнъж е трудно постижимо просто 
чрез разясняване на истината. Помислете само колко мно-
го Дафа практикуващи биха били необходими, всички раз-
ясняващи истината едновременно, за да се постигне това? 
Разбира се, не казвам, че медиите ни не са имали голямо 
въздействие. По-скоро, че точно сега нищо друго освен 
„Шен Юн“ няма такова голямо и мигновено въздействие, 
каквото ви опи сах.

Възприятието на всеки по време на представление на 
„Шен Юн“ е различно. Китайските зрители го разбират 
на рационално ниво. Чистите красота и доброта, които се 
разкриват на сцената, са просто поразителни по отноше-
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ние на визията и на предизвиканите чувства – особено по-
ради това, че са основани изцяло на културно наследство, 
вдъхновено от божественото, че нямат следа от партийна-
та култура и че са нещо истински човешко и част от човеш-
кото наследство. Така че, когато представлението показва 
великото състрадание и силата на духа на Дафа практи-
куващите и след като разобличи лъжите на порочната 
ККП, това действително е вълнуващо за присъстващите 
от Китай. Хората от Запада и други националности също 
намират преживяването за наистина силно, като някои 
от тях всъщност виждат, докато гледат в захлас, божест-
вени същества на сцената. В никое друго представление, 
освен в „Шен Юн“, не са виждали изпълнители от такава 
висока класа или с такава положителност на сцената. След 
като го гледат, много от тях казват неща като: „Пратено 
е от Небето“, „С божествена помощ е“, „Дава ни надежда 
за бъдещето“, „Шен Юн води възраждането на изкуства-
та“ и така нататък. Много от хората, които правят такива 
коментари, са бележити личности и не са от тези, които 
говорят лекомислено. А някои от тях са толкова трогна-
ти, че бършат сълзите си, докато говорят. Всичко това ни 
показва, че представленията действително постигат това, 
което описах. Така че знаем, че представленията на „Шен 
Юн“ наистина имат ефекта на спасяване на съзнателни съ-
щества. Като Дафа практикуващи тогава, имайки предвид, 
че само едно турне на „Шен Юн“ може да спаси стотици 
хиляди хора, има ли нещо, което да не ни харесва в това?

Това е всичко по този въпрос.
Практикуващ: Учениците, които дойдоха на Фа-кон-

ференцията в Ню Йорк от други страни, изпращат поздра-
вите си към Учителя.

Учителят: Благодаря на всички ви! (Топли аплодис-
менти)

Практикуващ: Може ли „Шен Юн“ да пътува до Ин-
дия, за да изнесе представления? Има много хора в Индия, 
особено ученици от училищата, които бързо получават Фа 
и започват упражненията. Но поради недостиг на Дафа ма-
териали не можем да подсигурим, че след като ги научат, 
те ще са усърдни в упражненията или в изучаването на Фа. 
Как можем да помогнем на тези нови практикуващи? И 
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още нещо – можем ли да издаваме английска версия на 
„Епок Таймс“ в Индия в момента?

Учителят: „Шен Юн“ може да изнесе представление 
там. Ако условията позволяват, можете да започнете изда-
ването на английско издание на „Епок Таймс“. Няма никак-
ви ограничения за тази медия. Ако условията позволяват, 
един ден тя може да се появи в континентален Китай.

Колкото до новите ученици, те трябва много да изуча-
ват Фа – няма по-кратък път. Ако погледнем състоянието 
в самоусъвършенстването на Дафа практикуващите като 
цяло, от извървения досега път ще открием доказателства 
колко важно е изучаването на Фа. Човекът е като контей-
нер. Ако е изпълнен с Фа – тъй като това е Фа на космоса 
– той естествено ще има праведни мисли и ще играе поло-
жителна роля. Със сигурност е така. Така че има само един 
начин и той е да се изучава Фа повече. Не превръщайте 
правенето на упражненията във формалност и не спирайте 
дотам. По-скоро трябва да напътствате всеки да изучава 
Фа повече. Най-добре е да организирате учениците да изу-
чават Фа заедно в различни условия и това би било особе-
но добре в Индия, имайки предвид големия брой ученици 
в училищна възраст.

Практикуващ: Когато рекламираме „Шен Юн“ и през 
последните ден-два преди представлението има доста не-
продадени билети, сред практикуващите често има две 
мнения. Едното е, че трябва да намалим цената на билети-
те, тъй като не бива да имаме празни места. Другото е, че 
не бива да намаляваме цените, тъй като трябва да устано-
вим търговската марка „Шен Юн“.

Учителят: Тъй като този въпрос бе повдигнат, ето как-
во бих искал да кажа. Знаете, че има определен брой из-
вестни търговски марки, които са международно известни 
– често тези добре познати търговски марки не са много 
засегнати по време на икономическа рецесия. Общо взето 
не са засегнати много, когато икономиката е в лошо със-
тояние. Причината е, че обикновено когато икономиката 
е зле, тя засяга по-ниските слоеве на обществото; по-ви-
соките слоеве на обществото имат спестявания, така че не 
са засегнати много силно. От друга гледна точка, опреде-
лено случаят с човешкото общество е такъв, че на хората 
от висшата класа са им дадени по-големи благословии и 
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вроденото качество на такива хора е по-добро. Въпреки 
че това не е абсолютно, то важи за огромното мнозинство, 
тъй като, ако не са им били дадени благословии, те не биха 
получили това, което имат – противоположно на онова, 
което твърди изкривената логика на порочната ККП. Ние 
не се опитваме да делим хората на бедни и богати, тъй като 
се опитваме да спасим всички съзнателни същества пред 
нас, без значение към коя класа принадлежат. Така че е 
неприемливо, ако не се погрижим за висшата класа на об-
ществото.

Вторият въпрос е за билетите. Ефектът от представле-
нието на „Шен Юн“ вече го позиционира като спектакъл 
номер едно в света – като най-добрия. (Аплодисменти) И 
нямам предвид само понастоящем. Прегледах качеството 
на различни спектакли през различни епохи от история-
та и нашият все още е най-добрият. Говоря за театралния 
ефект на представлението и в това се включва художестве-
ната форма, както и демонстрираната художествена техни-
ка. Честно казано, представленията на обикновените хора 
не могат да се сравняват. Това, което имаме тук, е група от 
самоусъвършенстващи се и тяхната отправна точка е же-
ланието да спасяват съзнателни същества; и цялата сцена е 
изпълнена с божества, които помагат в това. Възможно ли 
е представленията на обикновените хора да го постигнат? 
Те не могат да го постигнат.

Така че, що се отнася до стойността на билетите, зна-
ем, че хората в западното общество имат социални класи. 
Независимо дали някои хора са недоволни от социалните 
класи, в крайна сметка те наистина съществуват. Хората от 
различни социални класи посещават различни магазини 
и обществени места. Няма съмнение в това. Това е нещо, 
което китайците, живеещи в средата на злата партия, из-
общо не разбират. Ако помолите някой от висшата кла-
са да вземе участие в нещо на по-нишата класа, той със 
сигурност няма да го направи. Имиджът е нещо, за което 
всеки е загрижен, и като се има предвид, че всеки иска да 
се представя добре, има много хора, които желаят да си 
пробият път към по-горния ред на обществото. Така че, 
ако намерите добро място за нашето представление, хора 
както от горните, така и от долните класи ще са щастливи 
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да го посетят. Но от друга страна, ако местонахождението 
е в по-беден квартал или е място, в което се изнасят ниско-
качествени представления, хората от средната и висшата 
класа абсолютно няма да искат да го посетят. Каквото и да 
си мисли човек за това, такава е реалността на обществото. 
Ако искаме да спасяваме хора, то когато се опитваме да ги 
спасяваме, трябва да се отнасяме с внимание към техните 
обстоятелства. Не приемайте нещата за даденост.

Ето какво мисля за продажбата на билети за „Шен Юн“. 
Всички говорите за това какво да правите, когато все още 
има останали билети преди премиерата. Нека първо го 
разгледам от гледна точка на самоусъвършенстването. В 
действителност ситуацията с продажбите на билетите в 
даден район е истинска и конкретна проява на ситуацията 
със самоусъвършенстването и сътрудничеството в този 
район. (Аплодисменти) Учителят не казва това просто за-
щото мисли, че „Шен Юн“ е толкова важен. По-скоро това 
наистина е отражение на вашето състояние в самоусъ-
вършенстването. Отговорниците в някои региони са тес-
ногръди. Тези ученици ще работят само с хората, с които 
си имат взаимно доверие, и ако има други хора, които не 
понасят, не ги викат да участват и ги прогонват. В някои 
области има ученици, които си взаимодействат помежду 
си със силни човешки привързаности и не поставят не-
обходимостта от доброто сътрудничество като най-важен 
приоритет. Споровете между хората там са безкрайни, в 
резултат на което това компрометира нашето утвърждава-
не на Фа, както и продажбата ни на билети. На някои мес-
та един придърпва някои практикуващи, друг придърпва 
други, той действа по един начин, тя действа по друг и из-
общо не си сътрудничат. В някои области наистина е имало 
хора, които таят лоши намерения и които забъркват вътре 
неприятности. А в други случаи хората са били притесне-
ни, че плановете им могат да бъдат разкрити от шпиони, 
така че се прикриват и крият какво правят до положение, 
при което практикуващите нямат никаква представа как-
во става – как в такъв случай се очаква да си сътрудничат 
заедно? (Аплодисменти) Те действат тихомълком, сякаш 
правят нещо, което не бива да бъде видяно от другите. Но 
не е ли това нещо, което трябва да правите с откритост 
и достойнство? Отново и отново съм казвал: не позволя-
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вайте на външни проявления или зли фактори да мамят 
очите ви, тъй като този етап от историята е даден на Дафа 
практикуващите, за да утвърждават Фа; ако можете да из-
вървите този път добре, нищо няма да ви спре, тъй като 
всичко е въпрос на това, дали го извървявате праведно. 
Ако съзнанието ви е толкова ограничено, как ще постиг-
нете каквото е необходимо? Няма да сте способни да го 
направите. Разбира се, организирането на представление 
на „Шен Юн“ е нещо, което практикуващите във всеки 
един регион са направили на доброволни начала. Това е 
нещо, което правите, защото искате да го направите. Не 
става въпрос, че Учителят би настоял за това, ако не ис-
кате. Това е нещо, извършено от Дафа практикуващите по 
тяхно собствено желание с единствената цел да утвържда-
ват Фа. При все това има нещо много реално, което съм 
забелязал. А именно, че промяната, до която довежда едно 
представление на „Шен Юн“ на местно ниво, е огромна. 
Така че на много хора наведнъж им става ясно за Дафа 
и изведнъж променят посоката си към по-добро. Това би 
било изключително трудно да се постигне при нормални 
обстоятелства. И в допълнение, в резултат на предста-
влението на „Шен Юн“ някои местни хора се запознават 
с Дафа и започват да се самоусъвършенстват. Това дори е 
нещо, което често сме наблюдавали.

Тогава по въпроса за стойността на билетите, вземете 
под внимание, че това е най-доброто сценично изкуство в 
света, че играят божествени същества и че здравословните 
проблеми на човек се разрешават, когато гледа предста-
вленията. И имайте още предвид, че когато някой гледа 
спектакъла, стресът в живота му, причинен от световната 
криза в наши дни, ще бъде напълно премахнат, без значе-
ние колко е голям; неприятностите на човек могат наис-
тина да изчезнат впоследствие; той ще се чувства, все едно 
е видял светлината в края на тунела (смях) и ще изглежда, 
сякаш се е променил като личност, и дори финансовото 
му положение ще се е променило. (Аплодисменти) Това се 
случва, защото след като човек направи правилния избор 
по време на спектакъла, кармата му ще бъде елиминира-
на и трансформирана в благословии. И здравословните 
проблеми на много хора изчезват, след като гледат пред-
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ставлението. Тогава какво ще кажете – колко струва това? 
Много хора от публиката са казвали, говорейки само за ка-
чеството на представлението на най-повърхностно ниво, 
че стойността на билета за представлението е 500 долара 
– 500 щатски долара. (Аплодисменти) Било то в Европа, 
Америка или на други места, много хора от публиката са 
казвали, че билетът реално струва 500 долара.

Разбира се, когато са ви останали билети, има и друга 
причина; не е само поради въпроса със сътрудничество-
то между Дафа практикуващите. А именно, че на много 
места хората не знаят за „Шен Юн“. Колкото и добри да 
са представленията на „Шен Юн“, няколкото стотици хи-
ляди, които са ги гледали, са само малък брой в сравнение 
с над седемте милиарда души на тази Земя. Освен това, в 
западните общества представленията и балетните компа-
нии имат история, която датира отпреди век, а родители-
те водят децата си да ги гледат още от малки. Гледат едно 
и също представление отново и отново, до старини. Така 
хората знаят дори подробностите за балетната компания, 
като от каква величина е, кой играе в дадена продукция, 
какво става с определен изпълнител и така нататък. Така 
че, когато балетната компания дойде в града, всичко, което 
рекламата е необходимо да направи, е да каже за коя ком-
пания се отнася и на кои дати ще изнася представление, и 
това е всичко. Правят го просто и нещата се получават – 
хората идват. Но в нашия случай, без значение колко добре 
правим рекламите си, вие пак смятате, че не е достатъчно 
добре и си мислите, че успех ще има само ако включите в 
рекламата всичко за спектакъла. Но това е невъзможно. И 
освен това, дори рекламата да е изготвена изключително 
добре, това не означава непременно, че хората ще дойдат. 
През по-миналата година в Голям Ню Йорк повече от 10 
милиона души – почти всеки човек – беше виждал рекла-
мите на „Шен Юн“ по пет пъти. Така че беше рекламирано 
до такава степен, но хората пак не дойдоха. И защо беше 
така? Онова, което си мислеха, беше: „Знам, че сте в гра-
да, но не знам дали би ми харесало представлението ви и 
какво е качеството.“ Тяхната несигурност показва, че все 
още не сме постигнали необходимото ниво на известност 
на името ни. Така че не става въпрос за рекламите ни и че 
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просто не сме положили достатъчно усилия. По-скоро има 
такъв фактор, че хората не познават „Шен Юн“.

Има и друга причина. Вземете под внимание на какво 
са подложени хората в САЩ или в която и да е страна, 
когато дойдат представления с музика и танци от Китай. 
Това е един голям миш-маш. Например в техните танцови 
изпълнения се съдържат движения от балета, от китайския 
класически танц и от така наречения модерен или съвре-
менен танц, в допълнение към всякакъв вид произволни 
неща без порядък, примесени вътре. Тогава мислите ли, че 
в западното общество ще се хареса такова нещо, при по-
ложение че хората там са свикнали с официалните и ясно 
определени форми на изкуство? Хората от континентален 
Китай не могат да разберат това. Изпълнени с културата на 
порочната ККП и затворени в рамките на нейните ограни-
чения, китайците, включително хореографите, директори-
те и изпълнителите, нямат ни най-малка представа за тези 
неща или за психологията на нормалните хора. Но злият 
дух на порочната партия е наясно с всичко това и през ця-
лото време търси начин да нанесе вреда на китайския на-
род и да разруши неговата култура. Така той направляваше 
хората в Китай да правят такива неща. Ето защо нещата, 
изпълнявани от тях, са такава бъркотия и им липсва ори-
гиналност. И затова не сте виждали никой извън Китай 
да ги възхвалява и това е създало определени пречки за 
представленията на „Шен Юн“. В момента, в който хората 
чуят „китайски спектакъл“, имат лошо впечатление.

Въпреки казаното обаче, наблюдавал съм, че качест-
вото на абсолютна красота, с която са наситени предста-
вленията на „Шен Юн“, наистина може да има ефект на 
спасяване на съзнателни същества и да развълнува душите 
им. Въздействието на това ще става все по-голямо и по-го-
лямо с течение на времето, докато „Шен Юн“ продължава 
да изнася представления. Истината е, че степента, до която 
представленията на „Шен Юн“ са трогнали и повлияли на 
обществото, вече е нещо, с което не може да се мери никой 
друг спектакъл. Това е наистина значително. Нещо повече, 
постигнатият ефект е комбинация от собствената сила на 
„Шен Юн“ и тази на местните Дафа практикуващи, орга-
низиращи събитието. След като хората гледат представле-
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нието, те говорят открито за него от сърце, разпространя-
вайки мълвата от човек на човек и от уста на уста. Скоро 
се поражда чувство на вълнение и бързо сме в центъра на 
вниманието. На този етап ще е необходимо да напишете 
само няколко думи: „Шен Юн се завръща!“ – и всичко ще е 
готово. Няма да е необходима голяма публичност. (Апло-
дисменти)

И така, какво да правите, когато са ви останали билети? 
Не сте се справили добре, така че са ви останали билети. 
Моята позиция в това отношение е, че не бива да намаля-
ваме цените. (Ентусиазирани аплодисменти) Някои хора 
може би ще се зачудят: „Но след като спасяваме хора, не 
е ли добре да доведем на представлението поне още един 
човек? Не е ли така, че колкото повече, толкова по-добре?“ 
Нещата не стоят така. Не е както си го представяте. Някои 
от нашите ученици китайци все още не разбират какво е 
състоянието на нещата в обществата извън граница. Ако 
действително намалите цените на билетите, резултатът 
в дългосрочен план ще е много лош. За да се илюстрира: 
един път имаше човек, който бе купил едно от най-скъпи-
те места. Той дочул човекът до него да казва, че си купил 
билета с намаление, и това го разгневило толкова силно, 
че отишъл да намери управителя на театъра, за да му вди-
гне голям скандал. В друг случай нашите практикуващи 
поканили хора от публиката да слязат от третия балкон 
долу, на местата на нивото на оркестъра. Те не осъзнали, 
че онези, които седят там – на най-добрите места, няма да 
се съгласят с такова нещо. Хората станали и отишли да по-
търсят управителя, за да им върнат парите с думите: „Как 
може да доведете хора, закупили евтини билети, да седят в 
този сектор?“ Били много разгневени и се чувствали един 
вид унижени. Независимо дали начинът им на мислене е 
правилен или не, не сме тук да ги критикуваме. Въпросът 
е, че ако искаме да спасяваме хора, ще бъдем ефективни 
само ако го правим в съгласие с реалностите на общество-
то. Друго обстоятелство е, че винаги когато се установява 
нова търговска марка, се преминава през труден период и 
подсигуряването цената да отразява качеството е начинът, 
по който се изгражда престижността в западното обще-
ство. Противно на това, днес в континентален Китай, ко-
гато хората правят бизнес, те искат да направят бърз удар 
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и веднага да изкарат стоката си на пазара. Те смятат, че 
един спечелен долар си е един долар и не отделят внима-
ние на неща като репутация, доверие и качество. И какъв 
е крайният резултат? Накрая не им остава нищо. Ние не 
можем да подхождаме по този начин. Трябва да осигурим 
качеството и репутацията си в обществото и това ще е в 
наша полза по пътя ни напред, докато спасяваме повече 
съзнателни същества. Така че не мисля, че проблемът е 
в това, дали да намаляваме цените. По-скоро въпросът 
е дали можете да посветите вниманието си на това да си 
сътрудничите добре. Така ще продадете много повече би-
лети.

Практикуващ: Неотдавна открих, че това, което прави 
трудно премахването на привързаностите ми, е, че всъщ-
ност решителността ми да се самоусъвършенствам е неа-
декватна и волята ми не е твърда, и така, докато вървим 
към края, проблемът става особено очевиден.

Учителят: Ако сте го разбрали, това е добро начало, 
тъй като сте започнали да се повишавате. Ако сме способ-
ни да разпознаем недостатъците си, можем да наваксаме 
бързо. Понастоящем някои хора все още не са наясно с тях 
и не искат да погледнат открито на състоянието си в само-
усъвършенстването и да видят недостатъците си. Тогава 
може ли това да се нарече самоусъвършенстване?

Практикуващ: Някои координатори в Япония използ-
ват принуда в начина си на действие и не слушат мненията 
на други хора. Това доведе до формирането на група от 
практикуващи, които им се противопоставят, а в резултат 
много практикуващи доста се обезсърчиха. Мисля, че не 
трябва да губим надежда в асоциацията или да се запъва-
ме, спорейки кой е прав и кой не е. Дискутирайки заедно, 
съобразно принципите на Фа, би трябвало да можем да 
разрешим докрай всеки проблем. Трябва да се опитваме, 
започвайки с чисто и правилно намерение вътре в нас, да 
сме толерантни към пропуските на другите.

Учителят: В самоусъвършенстването не трябва да 
гледате навън. Ако хората не се вслушат в идеята ви, ще 
развиете ли негативно отношение? За кого се самоусъвър-
шенствате? Знаете колко силно тези зли фактори в конти-
нентален Китай карат порочните полицаи да преследват 
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Дафа практикуващите, нали? Но въпреки това преслед-
ване, никой от тях не е станал негативен и не е потънал 
в отчаяние. Вие обаче се обезкуражавате за такова малко 
нещо? (Аплодисменти) Трябва активно да разяснявате ис-
тината и да извървите собствения си път. Не хабете енер-
гията си в мисли за координаторите.

Вярно е, че някои от по-новите ученици, които не са 
изучавали Фа задълбочено, са се повлияли, така че трябва 
да сменя посоката и да кажа някои неща на координатори-
те. Когато правите нещо, помислете как го прави Учителят 
и се научете малко от това. Само когато успеете да имате 
огромната широта на съзнанието, съответстваща на един 
практикуващ, ще можете да направлявате повече хора 
и да спасявате хора. За някои от нещата всеки трябва да 
слуша указанията на Дафа асоциацията и да действа като 
едно цяло. За други неща асоциацията трябва да отпус-
не контрола си и да даде възможност на всеки да действа 
сам. Когато обаче хората не могат да постигнат съгласие, 
асоциацията би трябвало да вземе решение за посоката на 
действие за всички; щом веднъж се вземе решение, така 
ще бъде направено и вие трябва да съдействате. (Аплодис-
менти) Не можем да позволим разлики в мненията ни да 
засягат това, което трябва да бъде свършено. Разбира се, 
ако вие можете да постигнете някакво разбиране и да се 
подобрите заедно, ще бъде чудесно и така би трябвало да 
бъде. Но когато времето е ограничено, както често се случ-
ва, и не можем да си позволим да чакаме всички да дойдат 
до едно и също разбиране, преди да предприемем дейст-
вия, тогава понякога е необходимо всеки просто да следва 
взетото за всички решение на асоциацията. Разбирате ли? 
(Ентусиазирани аплодисменти)

Практикуващ: Баща ми е дългогодишен практикуващ 
и живее извън Китай, но няма смелостта да пристъпи на-
пред. Не знам какво да правя.

Учителят: Тогава той не оправдава очакванията. 
(Смее се) Първо, би било най-добре, ако самият той може 
да разбере за себе си какво да прави, тъй като това в край-
на сметка е самоусъвършенстване. Друго, което можете да 
направите, е да изиграете ролята на катализатор за него 
и да му помагате. Злото няма един ден внезапно да му 
каже: „Няма да те преследваме повече.“ Ако човек иска да 
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се самоусъвършенства, той просто трябва да го прави. В 
действителност това се дължи на страх. Всички говорят за 
„отказване от мисълта за живота и смърт та“, но когато на-
прежението леко се увеличи, не могат да го превъзмогнат. 
Не бъдете „посредствен човек, който е чул Дао“.

Практикуващ: Учителю, моля, седнете.
Учителят: Много от листчетата с въпроси ме молят да 

седна, но мисля, че ще стоя прав. (Всички се смеят, аплоди-
рат) Измина много време, откакто се видяхме за последен 
път, и искам да ви виждам добре, също както и вие искате 
да ме виждате добре. (Топли аплодисменти)

Практикуващ: Имам дете, което изгледа представле-
нието на „Шен Юн“ миналата година и беше много трог-
нато. Дори се просълзи. Тази година то отново изгледа 
„Шен Юн“ и от първата нота, преди да се вдигне завесата, 
започна да плаче. Каза, че същата сцена се появява отново 
пред очите му и че тя изглежда като Небесата. Детето има 
предопределена връзка с Дафа и вярва много силно в него 
и в Учителя. Но понякога има съмнения. Това намеса ли е?

Учителят: Разглеждал съм този въпрос в предиш-
ни преподавания на Фа. Ако изучавате Фа малко повече, 
всъщност всички вие ще сте наясно с това. Човешките съ-
щества имат добра и лоша страна и всички материални 
неща и същества в Трите сфери са изградени от добри и 
лоши фактори, всеки от които може да окаже ефект. Кога-
то в действията на човек доминира добротата, той е добър; 
когато доминира злото, той не е добър. Ако добротата изо-
билства в хода на самоусъвършенстването на човек, тогава 
той ще е в съответстващо състояние; ако липсва доброта, 
ще се прояви глупавото му невежество. Просто е въпрос 
на това кое качество оказва влияние. Самоусъвършенства-
нето се заключава в подобряването на нещата, които не са 
добри или са негативни, и означава напълно да усъвър-
шенствате положителната си страна. Това е точно да се 
сдобиете с добри възнаграждения. Не бива да си мислите: 
„Оо, това дете е просто изключително. То трябва да е като 
Бог и да е винаги праведно.“ Не е така. Хората са хора. Ако 
някой може да вижда Богове, той пак си е човешко съще-
ство; просто човешкото му състояние е различно.
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Практикуващ: Майка ми се самоусъвършенстваше 
повече от десет години, но неотдавна почина. Докато се 
самоусъвършенстваше, тя бе от голяма помощ за мен в 
живота. Но аз не успях да ѝ помогна да преодолее теста на 
живота и смъртта.

Учителят: Не трябва да мислите прекалено много за 
това. Ако го мислите твърде много, ще стане привърза-
ност. Просто вложете сърцето си в самоусъвършенства-
нето. Само когато сте се самоусъвършенствали добре, ще 
можете да помогнете на съзнателните същества. Всички 
Дафа практикуващи, които са починали, ги очакват добри 
възнаграждения. Няма нужда да се тревожите.

Практикуващ: Защо статии от континентален Китай, 
изпратени на уебсайта „Минхуей“, сякаш съдържат опре-
делени елементи на партийната култура?

Учителят: Много от статиите, които идват от конти-
нентален Китай, наистина използват начина на изразяване 
на партийната култура. Авторите им не знаят друг начин, 
тъй като така са научени в тази среда. Но след като ре-
дактирате статиите, все пак можете да използвате истин-
ските неща, присъстващи в тях. Не позволявайте това да 
оказва влияние на каквото и да било.

Практикуващ: Как да разбираме мисленето и поведе-
нието на учениците, които идват от континентален Китай?

Учителят: Опитайте се да се поставите на тяхно мяс-
то и да ги разберете донякъде. Те също са практикуващи 
и по същество са същите както всеки друг. Правят добре 
трите неща и също са мои ученици. Това е достатъчно, за 
да се опитате да работите с тях. Постепенно те самите ще 
осъзнаят проблема. Трябва да сте наясно с това. Не ги от-
блъсквайте по тази причина.

Практикуващ: Трябва ли да насочваме нашите малки 
практикуващи да изучават танци, художествена гимнас-
тика и музика?

Учителят: Зная, че всички намирате децата от акаде-
мията „Фей Тиен“ за много очарователни и ги смятате за 
големи късметлии – да се представят на сцената толкова 
добре. Искате децата ви да учат във „Фей Тиен“ и по-къс-
но да станат част от „Шен Юн“, нали? Няма обаче да има 
толкова много хора, които ще могат да се присъединят 
към „Шен Юн“. Също така изискванията, които трябва да 
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се покрият за прием във „Фей Тиен“, са високи, защото 
„Фей Тиен“ подготвя учениците да се присъединят към 
„Шен Юн“. „Шен Юн“ е компания от световна величина и 
изискванията стават все по-високи. Физическите харак-
теристики на детето трябва да покриват стандартите за 
професионално назначение, изучаващите танци трябва да 
са високи и слаби, да имат стройна фигура и дълги крака, 
да бъдат много гъвкави и да имат добър вертикален от-
скок. Момчетата също трябва да покрият тези изисквания, 
така че тези, които са по-закръглени, прекалено едри или 
недостатъчно високи, не са подходящи. Тези, които изуча-
ват музика, трябва да имат добро музикално майсторство 
и добро чувство за ритъм, с тази разлика, че „Шен Юн“ 
изисква от тях да имат умения, преди да бъдат приети.

Дафа практикуващите имат много текущи проекти и 
ако работите върху нещо друго, също е добре. Но тези, 
които наистина притежават необходимите характеристи-
ки, няма да пропуснат шанса си, дори да не кажете нищо. 
Ако нямат необходимите характеристики обаче, не израз-
ходвайте упорито силите си върху това.

Практикуващ: Всеки път, когато имаме групова дей-
ност, тъй като има много малко практикуващи, които са 
способни да си поделят товара по изработката на матери-
али и популяризирането им, често аз съм единственият и 
трябва да бързам, за да свърша работата. Тази ситуация 
създава много проблеми за работата ми в обществото и 
семейството ми. (Учителят: Наистина.) Поради това ми е 
трудно да намеря време за изучаване на Фа и за самоусъ-
вършенстване.

Учителят: Всъщност всички наши Дафа практикува-
щи се сблъскват с това предизвикателство, тъй като всич-
ки имат семейства, за които да се грижат, и всички трябва 
да продължат да се самоусъвършенстват и да утвърждават 
Фа. За всички е така. Балансирайте нещата добре. Разби-
ра се, често има определени специални ситуации, в които 
другите нямат необходимите умения и има само един чо-
век. В този случай положете максимални усилия да наме-
рите други, които да усвоят тези умения.

Практикуващ: Не знам какъв обет съм дал. Някои 
практикуващи ми казват да правя едно, а други – друго, 
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но аз не мога да направя всичко. Как мога да знам със си-
гурност какъв е наистина моят път и какъв е обетът ми?

Учителят: Никога не съм казвал на никого, че трябва 
да прави едно или друго нещо. Хора са необходими нався-
къде. Ако чувствате, че имате специални умения в опреде-
лено отношение или има нещо, което особено ви харесва 
да правите, тогава давайте и солидно и решително върше-
те добра работа по него. Щом това усилие може да спасява 
съзнателни същества и имате роля, която да изиграете в 
него, тогава вървете и го направете – и това е. Не става 
въпрос, че когато сте писали обета си, изрично сте обеща-
ли, че ще слезете тук специално за да бъдете репортер или 
изпълнител. (Всички се смеят)

Практикуващ: Мога ли да помоля Учителя да погово-
ри малко за ситуацията на Фа-коригирането в момента?

Учителят: Обстановката в континентален Китай и из-
вън него е различна. Обстановката и проблемите, с които 
се сблъсква останалата част от света, са такива, каквито са. 
Дафа практикуващите трябва да се самоусъвършенстват 
в съответствие с обстоятелствата, в които се намират, и 
също така да утвърждават Фа и да спасяват съзнателни съ-
щества в съответствие с тези условия. Понастоящем злото 
в някои райони на континентален Китай е наистина обез-
умяло и в такива условия човек трябва да направи всичко 
възможно да помисли за своята безопасност. Разясняване-
то на истината и личното самоусъвършенстване са свър-
зани. Ако състоянието на съзнанието ви не е добро или 
праведните ви мисли не са достатъчно силни, ще послед-
ват проблеми, защото в основата е вашето собствено са-
моусъвършенстване. Също така помнете, че прогнилите 
демони и злите същества на ниски нива, които директно 
преследват Дафа практикуващите, не искат съзнателните 
същества да бъдат спасени.

Практикуващ: Има много проекти, които се нуждаят 
от участието на Дафа практикуващи, и много практикува-
щи, които все още не осъзнават бъдещите перспективи на 
медиите на Дафа практикуващите.

Учителят: Да, зная. Това важи особено за английския 
„Епок Таймс“ и за други некитайскоезични издания на 
вестника, или за другите медии. Наистина не ни достигат 
хора и поради това често много от нещата са трудно пости-
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жими. Тогава бих попитал: сътрудничеството в проектите 
ни като цяло наистина ли е на необходимата висота? Съ-
ществуват ли все още недостатъци? Ако истински се спра-
вяте с това добре, те ще започнат да постигат необходимия 
ефект и това ще промени обстановката около нас; дори 
може да стане така, че ефектът от медиите да е такъв, че 
повече хора в обществото да искат да ги четат или гледат, 
да разберат истината и да търсят Дафа. Ако наистина мо-
жете да постигнете това, тогава ще имате достатъчно хора, 
защото непрекъснато ще идват нови хора, като някои от 
тях ще са много способни. Ако не сте успели да направите 
тази крачка напред, трябва да разгледате нещата и да се 
запитате дали това не се получава в резултат на недостатък 
в някакво отношение и затова да имате тази трудност. Ако 
наистина успеете да се справяте добре, ситуацията ще се 
промени – ще се промени към по-добро. Случаят наистина 
е такъв. Разбира се, това, което описах, не е единствената 
причина за вашата ситуация. В крайна сметка има и зли 
фактори, които ви създават проблеми. Те смятат, че само 
когато се самоусъвършенствате сред трудности, насред 
изпитания и мъчителни условия, ще получите могъща до-
бродетел. И затова се намесват. Ето каква е ситуацията в 
момента.

Практикуващ: По време на групово изучаване трябва 
ли да четем на глас онези части от Фа-лекциите и писани-
ята на Учителя като името, датата и поставените в скоби 
неща като „аплодисменти“ или „Учителят се смее“?

Учителят: (Смее се) Не, не е необходимо. Не е необ-
ходимо да четете името, датите, запетайките и изразите в 
скоби. (Смее се) (Всички се смеят) Просто четете Фа – съ-
държанието на Фа – и това ще е достатъчно. Съществува 
едно явление сред учениците от континентален Китай, а 
именно, че докато четат Фа, някои хора смятат, че пълното 
име на Учителя не бива да се чете на глас, когато стигнат до 
него, и че вместо това трябва просто да казват: „Учителят“ 
или „Уважаемият Учител“. Четенето на Фа е четене на Фа, 
така че не бива да го променяте.

Практикуващ: Практикуващите от континентален Ки-
тай, които живеят в Корея, изпращат поздрави на Учителя!

Учителят: Благодаря ви!
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Практикуващ: Как ръководствата на нашите медии 
да се отнасят към идеите и мненията на персонала си? И 
особено когато идеите и мненията на учениците се разли-
чават от тези на ръководството? Координаторите от офиса 
на „Епок Таймс“ в Сидни предпочитат да търсят да нае-
мат хора от други държави или по периферията и сякаш 
не ценят учениците, които работят в компанията от дълго 
време.

Учителят: Истина е. Често правим така. Тоест, кога-
то хората не си сътрудничат добре, те просто отиват и за-
почват да търсят други хора. И когато сътрудничеството 
отново не е добро, продължават да търсят други хора. И 
когато пак не е добро, те търсят отново. Накрая „Епок Тай-
мс“ просто се превръща в едно голямо място за практика. 
(Всички се смеят)

Но след като сме засегнали този въпрос, искам да кажа 
няколко думи за начина, по който някои ученици са фикси-
рали вниманието си върху ръководството. Ако това беше 
вашето нормално работно място, бихте ли си позволили да 
фиксирате вниманието си върху вашите началници? Щя-
хте ли да можете да го правите? Не бихте могли. Тогава как 
така, когато утвърждавате Фа и се самоусъвършенствате, 
вие фокусирате вниманието си върху външни неща? Нещо 
повече, Учителят ви е казвал, че самоусъвършенстването 
е да усъвършенствате себе си; трябва да се самоусъвър-
шенствате навътре, да гледате вътре в себе си. Ако всички 
вие успеете да правите това, няма да има проблем, който 
да не може да бъде разрешен, и това е най-чудесният начин 
да работите заедно и е магическият инструмент, даден от 
Дафа. Така че как може да не го правите? Тези, които ръ-
ководят нещата, са отговорни за това, както и онези, които 
трябва да сътрудничат – всеки един е отговорен. Но хру-
мвало ли ви е, че ние винаги говорим как другите „не съ-
трудничат добре“, като някои хора винаги говорят за това 
как ръководството има този и онзи проблем? Във всеки 
случай това е гледане навън, самоусъвършенстване навън 
и постоянно мислене как се справят другите. Защо вместо 
това не потърсим собствените си грешки и не се опитаме 
да се справяме наистина добре? Ако наистина можете да 
вършите нещата правилно, как ще гледат на вас другите? 
Тогава като координатор, когато сте неспокойни относно 
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осъществяването на нещо, защо не помислите за момент 
какво може да сте направили незадоволително, което да е 
довело до това учениците да не искат да правят каквото им 
казвате? Така че трябва да помните, че това е самоусъвър-
шенстване – именно това е самоусъвършенстване!

Практикуващ: Има някои дългогодишни практику-
ващи в континентален Китай, които вярват, че неща като 
така наречените „несъкратен Фа“ и „Десета лекция“ наис-
тина съществуват.

Учителят: Всичко това са неща, измислени от онези 
жалки тайни агенти. Няма такова нещо като този предпо-
лагаем „несъкратен Фа“, нито пък има „Десета лекция“ или 
някакви други такива прогнили демонични неща. Кое е 
следващото, което ще измислят – „Фа на краката“? (Смях) 
Тези неща са просто измислени от злия дух, който използ-
ва умовете на тайните агенти, и те целят да объркат тези 
сред нас, за които мислят, че не са старателни, които оби-
чат да слушат клюки, които обичат да изглеждат различни, 
или онези, които обичат да се самоизтъкват. Те целят да 
объркат такива хора. Но не могат да объркат нито един 
човек, който се самоусъвършенства солидно.

Практикуващ: Когато някой в Китай гледа „Шен Юн“ 
на DVD, той може да бъде спасен точно както някой извън 
Китай, който гледа представлението в театър – така ли е?

Учителят: Щом някой може да види злото такова, как-
вото е, да стане наясно, че Дафа е нещо добро и че Дафа 
практикуващите са добри хора, тогава това ще е достатъч-
но. Въпреки казаното обаче, гледането на DVD никога няма 
да има същия ефект, както гледането на представлението в 
театър. Някои хора са питали дали може да пускаме записи 
на представлението на голям екран, давайки възможност 
на повече хора да го гледат, все едно гледат „Шен Юн“ на 
живо. Не, не може. Определено не бива да правите такова 
нещо извън Китай, защото това ще погуби шанса на хора-
та да бъдат спасени. Ако направите това, то ще означава, 
че онези, които имат предопределения късмет да гледат 
„Шен Юн“ на живо на сцена, не биха били така поразени 
от него, както биха могли да бъдат. Или още по-лошо – ако 
сметнат, че представлението ще е същото, както на DVD-
то, те дори няма да дойдат. Така че не бива да използвате 
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този подход. Когато представлението се гледа на живо, на 
сцената има божествени същества, докато ако гледате на 
DVD, тази сила изобщо я няма и нещо повече – обстанов-
ката, в която човек гледа видеото, може да му се намеси. В 
континентален Китай обаче положението е различно, тъй 
като хората там не могат да гледат „Шен Юн“. Ако могат да 
гледат DVD-то, това може да има определено въздействие. 
Но извън Китай не следва да използваме този подход.

Практикуващ: Хора, които са в основата на медиите 
ни, често напускат, за да работят над други проекти, пра-
вейки невъзможно осигуряването на качеството на рабо-
тата ни. Как можем да се справим по-добре с това?

Учителят: Така е – когато някой, който се е справял 
доста добре, внезапно напусне заради друг проект, това 
моментално създава недостиг на хора. В момента, в който 
не са съгласни с нещо, някои от учениците просто не об-
ръщат внимание на това как напускането им ще засегне 
останалите, не обръщат внимание как това би се отразило 
на тази задача, която се изпълнява за утвърждаването на 
Фа, и просто правят каквото си искат. Наблюдавал съм го 
при някои ученици, а и Боговете също не са възхитени от 
това. Същевременно обаче е вярно, че други проекти имат 
нужда от хора. Ако разполагате със свободно време, за да 
им помогнете, не би трябвало да има проблем – много 
Дафа практикуващи носят на раменете си едновременно 
по няколко задължения. Но без значение колко дискути-
раме тази тема, всичко е въпрос на нашата координация, 
както и на самоусъвършенстване.

Практикуващ: Може ли Учителят да поговори за „Де-
ветте конкурса“?

Учителят: НТДТВ провежда „Деветте конкурса“ през 
последните две години. Направила ги е доста впечатлява-
щи и интересни и те станаха сензация. „Деветте конкурса“ 
са изцяло посветени на традиционната култура – дадената 
от божествата култура, истинското културно наследство 
на човешкия род. Тя е нещо, което бе на прага на изчез-
ването. А в дългосрочен план конкурсите ще служат, за да 
се предадат такива неща на бъдещето и на неговите хора. 
Колкото до настоящето, очевидният начин, по който този 
формат помага, е чрез повишаване на популярността на 
НТДТВ и увеличаване броя на зрителите ѝ, докато в осно-
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вата си има дори още по-голямото въздействие на разяс-
няване на истината и спасяване на съзнателни същества. 
Щом обаче конкурсите приключат, нека спрем дотам и да 
не продължаваме да ги рекламираме прекалено. А ако про-
дължите да провеждате такива събития и то в междуна-
роден мащаб, вие популяризирате неща на обикновените 
хора, защото повечето от онова, което включват, са в край-
на сметка обикновени неща. Конкурсите имат за цел да 
подпомогнат рекламирането на телевизионния канал, да 
обогатят програмата му и да увеличат известността му. И 
другата идея зад конкурсите е, че хората се състезават въз 
основа на неща от традиционната култура – нещо полезно 
за хората на бъдещето, и това помага на хората да възродят 
традициите си.

Практикуващ: Тази година вокалният конкурс включ-
ва само стила белканто и не включва китайско фолклор-
но пеене. Дали това е, защото фолклорното пеене няма да 
бъде утвърдено и запазено?

Учителят: И преди съм споменавал, че в този свят има 
много вокални стилове. Всеки етнос съответства на култу-
рата на различни космически тела. Вероятно един опреде-
лен вокален стил е отличителна черта на определена кул-
тура в системата на определено космическо тяло. Така че 
ние не се отнасяме с неодобрение към никой специфичен 
вокален стил, освен към неща, които имат неблагоприятен 
ефект върху обществото – лошите неща. Няма да утвърдя 
такива неща. Тъй като има толкова много възможни избо-
ри и е невъзможно да използваме всичко, трябва да вземем 
някои неща предвид и да използваме нещата селективно. 
Колкото до това какво ще бъде оставено на бъдещото чо-
вечество, това е въпрос на бъдещето. Това, което е добро, 
ще бъде запазено. Тази година китайското фолклорно пе-
ене не е включено – включено е само белканто. Този стил 
може да се използва от почти всички етноси.

Практикуващ: Бих искал да попитам дали организа-
ции като Информационния център на Фалун Дафа също 
трябва да бъдат управлявани като обикновена компания?

Учителят: Не мога да говоря толкова специфично за 
нещата. Ако сега ви кажа как би трябвало да бъде управля-
ван Информационният център, ще се обърнете към дру-
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гите и ще кажете: „Учителят каза, че Информационният 
център трябва да се управлява по такъв и такъв начин“ и 
че „след като Учителят е казал така, никой не трябва дори 
и да мисли да го прави по друг начин“. Затова не мога да 
говоря подробно по темата. Това, което мога да кажа, е, че 
ако сте в състояние да го направите и имате необходимите 
условия за това, бихте могли да го направите. Но ако няма-
те възможност да го направите и условията не са назрели, 
тогава все пак не трябва да бързате. Мисля обаче, че за ме-
дии от вида на „Епок Таймс“ и НТДТВ това е наложително.

Практикуващ: Дафа практикуващ от Чанчун ме помо-
ли да задам въпрос на Учителя от негово име. Той каза, че 
наблюдава как въпреки че много практикуващи са наис-
тина активни в утвърждаването на Фа, за дълги периоди 
от време те не са способни да изучават Фа или да правят 
упражненията добре. Той смята, че това е сериозен про-
блем. Бях в същото затруднение известно време. Ефектът 
е, че когато работим по проектите ни за утвърждаване на 
Фа, нещата не са святи и е трудно да постигнем желаното 
от нас въздействие. Конфликтите между практикуващите 
също са в резултат на това, че те не успяват да изучават 
добре Фа, което става причина да не успяват да се справят 
добре в гледането навътре или в сътрудничеството си един 
с друг.

Учителят: Да, наистина. И аз го чувствам по същия 
начин. Надявам се, че Дафа практикуващите във всички 
региони на континентален Китай – не само тези в Чанчун 
– ще успеят едновременно да правят добре всичките три 
неща. Само така ще постигнете истински каквото трябва 
и само тогава ще напредвате усърдно като Дафа практи-
куващи.

Практикуващ: Има много намеса в Югоизточна Азия. 
Дали това е така, защото усилията на Дафа практикуващи-
те да разясняват истината са били недостатъчни?

Учителят: Въпреки че тази част от историята е пред-
назначена за утвърждаването на Фа от Дафа практикува-
щите, обстановката е сложна и има зли фактори в действие; 
оттам идват и предизвикателствата. Но докато се справяте 
добре, имате силни праведни мисли и координирате добре 
нещата, ситуацията ще се промени. Ако не сте способни 
да го направите, страх ви е или имате прекалено много 
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човешки привързаности, тогава ще сте склонни да не се 
справяте добре. И когато не се справяте добре, злите фак-
тори действат още по-необуздано, негативните фактори 
вземат връх и всичко, което ще виждате, ще са вмешател-
ство и изпитания. Мои Дафа ученици… вие сте разпреде-
лени върху голямо пространство (правейки жест с ръка) и 
всеки един от вас сега е отговорен за съответния ви регион 
от този свят. Промените в мисленето ви могат да доведат 
до промени в обкръжаващата ви среда. Начинът, по който 
се държат хората във вашия регион, е резултат от степента, 
до която сте им разяснили истината. Обстановката се оп-
ределя от човешките ви привързаности. Ако е лоша, това е 
защото вие сте я оставили да стане такава. Разбира се, ако 
сега кажете: „Тогава ще действам като един Бог“ и започ-
нете да действате неразумно, тогава това ще е друг случай 
на предизвикано от вас самите вмешателство. Трябва да 
сте трезвомислещи, да правите нещата с увереност и дос-
тойнство и да знаете добре какво трябва да правите.

Практикуващ: Учениците от Русия изпращат поздрави 
на Учителя.

Учителят: Благодаря ви! (Аплодисменти)
Практикуващ: Положихме много усилия да разясня-

ваме истината, но ситуацията не се е променила много. 
Какво можем да направим, за да може „Шен Юн“ да изнесе 
представление в Русия?

Учителят: Да, има политически фактори, които до-
ведоха до големи предизвикателства. Не се тревожете. 
Ако нашите Дафа практикуващи наистина са се справили 
добре, но нещата там все още не са добре, нека им дадем 
малко време и да видим. Злите фактори на старите сили 
могат да видят, че с порочната ККП е свършено, и ако на 
северната ѝ граница имаше държава, която да се справя с 
нея по начина, по който го правят САЩ, тогава злото не 
би било в настроение да преследва Дафа практикуващи-
те. Така че има специални условия, при които може да не 
става въпрос, че Дафа практикуващите не са се справи-
ли добре, а по-скоро, че по-обширната ситуация включва 
неща като тези. И така, при това положение, нека изчака-
ме и да видим. Въпреки това обаче, Дафа практикуващите 
пак трябва да правят нещата, които се очакват от тях по 
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отношение на разясняването на истината и спасяването 
на хора.

Практикуващ: По време на продажбите на реклама 
се изправихме пред следните ситуации: някои от нашите 
клиенти ни слушаха, когато им разяснявахме истината, на-
учиха за Дафа и решиха да рекламират, но след известно 
време спряха да рекламират при нас, когато усетиха, че 
ефектът е минимален. Дали причината е, че ние – прак-
тикуващите – не сме се справили добре, или клиентът е 
напуснал, след като е направил онова, което е трябвало за 
Дафа?

Учителят: Човек не се променя непременно, след 
като му разясните истината. Когато разяснявате истина-
та, трябва да изчистите погрешните представи на човек и 
да му помогнете да види, че намеренията на ККП са зли. 
Ако разясняването ви на истината е неадекватно и ефектът 
от рекламите е минимален, тогава разбира се, че клиентът 
няма да иска да остане. Но ако е подписан договор, е необ-
ходимо да бъде изпълнен. Ако има нарушение по договора, 
което е донесло загуба, тогава този, който е причинил за-
губата, трябва да бъде държан под отговорност. Ако няма 
икономическо последствие и е просто въпрос на това, 
дали той иска да продължи, тогава разрешете проблемите 
според случая. Не съществуват неща като тези, че клиен-
тите се предполага да направят това или онова за Дафа. 
Вие спасявате съзнателни същества. Не става въпрос, че 
съзнателните същества трябва да правят определени неща 
за вас. Колкото до това дали сте се справили добре или не, 
наистина не е нужно Учителят да коментира такива неща. 
Ще знаете отговора, ако се опитате да потърсите какво не 
е съвсем наред.

Практикуващ: Как да се справим по-добре с разясня-
ването на истината на 200 000 китайци в Бразилия?

Учителят: Вие сте Дафа практикуващи, така че просто 
направете всичко възможно. Разясняването на истината е 
ваша отговорност. Ако питате как бихте могли да говори-
те с всички тези хора, които искате да спасите, тогава бих 
казал да направите всичко възможно – направете колкото 
можете. Когато Дафа практикуващите се справят добре с 
това, което се очаква от тях, нещата се променят.
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Практикуващ: Има много нови ученици, които искат 
да се присъединят към определени проекти, но не се обаж-
дат, защото се страхуват, че дългогодишните практикува-
щи може да ги критикуват. А има и такива дългогодишни 
практикуващи, които разглеждат участието в събитията на 
живо като самоусъвършенстване и карат новите ученици 
да ходят и да участват в тези събития навсякъде.

Учителят: Тогава има проблем с дългогодишните 
практикуващи. Новите ученици все пак са нови ученици 
и не е ли нашият фокус върху спасяването на всички съз-
нателни същества? Новите ученици току-що са се присъе-
динили и наистина имат нужда от вашата помощ. Най-ва-
жното е да ги насочвате да изучават Фа много.

И нещо друго – нека престанем да участваме в общест-
вени събития, при които използваме голям брой хора и 
където не можете директно да разяснявате истината (на-
пример парадите и инициативите в региони, където няма 
много китайски жители). Те нямат голямо реално влияние 
и не са така ефективни.

Практикуващ: Ако обикновени хора предварително 
ангажират „Шен Юн“ и Дафа практикуващите не са тези, 
които поемат водещата роля и организират продажбата на 
билети, ще бъдат ли хората в публиката спасени по същия 
начин?

Учителят: Да, ще бъдат. Който гледа спектакъла, ще 
бъде спасен и е същото, независимо от това кой върши 
работата.

Практикуващ: Някои ученици се връщат в континен-
тален Китай почти всяка година. Може ли да участват във 
важни проекти?

Учителят: Мисля, че е най-добре да не го правят. Ня-
кой ден те могат да бъдат отведени от злата полиция на 
порочната партия и обхванати от страх, може да кажат 
всичко.

Практикуващ: Кога „Шен Юн“ ще може да изнесе 
представление в Китай?

Учителят: Аз също мисля за това (аплодисменти), но 
той със сигурност ще отиде там! (Ентусиазирани аплодис-
менти, приветствия)



47

Практикуващ: Много практикуващи знаят, че върше-
нето на работа не е самоусъвършенстване, но все пак сил-
но ценят постиженията на нашите медии. От гледна точка 
на личното самоусъвършенстване, как да поддържаме чис-
то състояние на ума и същевременно да сме ефективни в 
онова, което Дафа практикуващите трябва да правят?

Учителят: Поддържайте праведните си мисли силни и 
осъзнавайте, че вършите тази работа, за да спасявате хора. 
Отправната точка на това, което правите като практику-
ващ, е свята. Ако докато правите нещата, подходът ви не е 
правилен, това ще предизвика намеса и ще хвърли сянка и 
върху двете – както над това, върху което работите, така и 
над вашето самоусъвършенстване.

Практикуващ: Дали настоящата икономическа криза 
е причинена от значителния упадък на човешкия морал – и 
особено от морала на хората на власт?

Учителят: Нека не се тревожим за състоянието на све-
товната икономика. Това кой е на власт и какво се случва 
някъде в някой ден, няма нищо общо с нашето самоусъвър-
шенстване. Ние се фокусираме над спасяването на хора. 
Нормалните подредби за човешкото общество определено 
се основават на дадените благословии и на количеството 
карма на хората.

Практикуващ: Дафа практикуващите в град Донган, 
провинция Ляонин; провинция Синдзян; град Гаоми, про-
винция Шандун; град Ланджоу, провинция Гансу; град 
Циндао; парк Ююантан, Пекин; провинция Шанси; район 
Янгпу, Шанхай; Шанхай; район Чанпин, Пекин; град Уей-
фан, провинция Шандун; град Чончин; град Шънджън; 
остров Хулу, провинция Ляонин; град Шънян; град Чендъ, 
провинция Хъбей; град Кунмин, провинция Юнан; град 
Шъдзяджуан, провинция Хъбей; град Янтай, провинция 
Шандун; град Дзинан; провинция Хъйлундзян; град Ля-
нюнган, провинция Дзянсу; университета на Джъдзян; 
окръг Гуан, провинция Шандун; град Хефей, провинция 
Анхуей; град Дзянмън; град Гуейян, провинция Гуейджоу; 
град Сиан; Бюрото по обществено здравеопазване на Гуан-
джоу; град Чаоян, провинция Ляонин; град Ушуе; град Ху-
анган, провинция Хъбей; окръг Шисуей; град Мачен; град 
Фушун; град Датун, провинция Шанси; град Хеби, провин-
ция Хънан; град Уейхай, провинция Шандун; град Чичихар; 
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град Фуян; град Тиендзин; град Дзинчан, провинция Гансу; 
град Чанчун; град Хандан, провинция Хъбей; град Чаошан; 
град Сюджоу и град Тайан изпращат поздрави на Учителя.

Учителят: Благодаря на всички ви! (Топли аплодис-
менти)

Практикуващ: Поздрави на нашия състрадателен, ве-
личествен и многоуважаван Учител от Дафа практикува-
щите от училищата „Минхуей“. Американският отдел за 
държавна сигурност предоставя средства за обучение по 
китайски език на организации извън Китай, инфилтри-
рани от ККП. Междувременно организации като нашата, 
които предоставят нормално обучение по китайски език, 
не получават такова финансиране. Някои от учениците 
смятат, че трябва да използваме тази възможност, за да 
разясним истината на правителството и да разобличим 
злото. Но други са на мнение, че щом това не е директно 
преследване, не бива да се въвличаме.

Учителят: Докато сме преследвани, може да казвате 
на света за нещата, които злата ККП е направила в чуж-
бина, но не ставайте прекалено заети с това. Спасяването 
на съзнателни същества е първостепенното и най-важно-
то. Просто се опитайте да спасите повече и повече хора. 
Може да разобличите тези зли елементи, когато условията 
позволят. Всъщност понякога си мисля: сега, когато с по-
рочната ККП е почти свършено, на кого да бъдат дадени 
нещата, които тя положи невероятни усилия да заграби 
чрез лъжа и измама? Все още не е решено къде ще отидат 
тези неща.

Практикуващ: Учителю, може ли да кажете няколко 
думи на Дафа практикуващите, които лежат в затвори в 
континентален Китай? Как трябва да се държат и как могат 
да засилят праведните си мисли, докато са в затвора?

Учителят: Това са тъмни свърталища, където зло-
то се е окопало в последните си дни. Условията на всеки 
Дафа практикуващ са различни, но при никакви обстоя-
телства не бива да губите праведните си мисли и дори за 
момент не бива да забравяте, че сте Дафа практикуващ. 
Ако поставите Фа на първо място, ще успеете да имате 
праведни мисли и да устоите на злото; ще знаете какво да 
правите, когато се сблъскате със злото. Казвайки това, не-
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щата са сложни и състоянията в самоусъвършенстването 
на хората са различни. Някои наистина може да загубят 
живота си, а някои ще бъдат жестоко преследвани. Ситуа-
цията на всеки човек е различна; историята на всеки човек, 
наред с това, което старите сили са аранжирали за Дафа 
практикуващия, ако е бил измамен, са направили нещата 
ужасно сложни. Но какъвто и да е случаят, ако успеете да 
поддържате Дафа в сърцето си, ще се справите. И дори ако 
човек загуби живота си, със сигурност ще се завърне до 
истинската си позиция. Въпреки че някои хора временно 
се объркват, в края на краищата ще се справят.

Практикуващ: В нашия регион имаме място за прак-
тика, където повечето от участниците са афроамериканци. 
Някои от тях идват в продължение на повече от осем годи-
ни, но само правят упражненията и са чели книгата само 
един-два пъти. Същото се отнася и за новодошлите. Как 
да им помогнем?

Учителят: Просто им помогнете да изучават Фа и им 
разяснете добре колко важно е изучаването на Фа.

Практикуващ: Трябва ли европейският хор да продъл-
жи да осведомява и спасява хората по света чрез използ-
ването на хоровия формат?

Учителят: Понякога се чудя дали пеенето ви наисти-
на може да има ефект като този на „Шен Юн“ – може ли 
наистина да спасява хора? Това би било трудно постижи-
мо. Ако хорът не може да постигне действителен ефект 
на спасяване на съзнателни същества, тогава от него няма 
голям смисъл. Причината, поради която казвам това, е, че 
когато репетирате или пеете заедно, това отнема човешки 
ресурс. Ако можете обаче наистина да изиграете голяма 
роля в спасяването на съзнателни същества, тогава трябва 
да го правите, щом като някои хора биват наистина спасе-
ни, дори ако не можете да гарантирате голям брой хора. Но 
при всички случаи, не ставайте привързани към самия хор.

Практикуващ: Филиалът книжарници „Тианти“ в То-
ронто е отворен за бизнес повече от година и броят на 
хората, които идват в магазина да научат истината и да 
изучават Фа, постепенно се увеличи. Но бизнес-дейността 
на магазина все още не е съвсем идеална. Трябва ли той да 
се управлява както медийните компании и да работи над 
маркетинга и рекламата?
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Учителят: Идвате да ме питате и за подобно нещо. 
(Хората се смеят) Просто управлявайте бизнеса си; няма 
нищо неправилно в това. Когато не се справяте добре, зло-
то ще се намеси и ще има трудности. Така стоят нещата в 
момента. Ако искате да правите нещо, правете го добре.

Практикуващ: Миналата седмица злонамерени банди-
ти във Флашинг се опитаха да изтръгнат видеокамерите от 
ръцете на наши ученици точно пред очите на федералния 
агент от американския отдел по правосъдието. Планираме 
да съдим тези бандити. Американската полиция ги подве-
де под отговорност единствено за опит за грабеж.

Учителят: „Опит за грабеж“ е, тъй като не са успели да 
вземат нищо. (Смее се) Напълно естествено е полицията да 
каже така. Не могат да кажат, че нещата са били открадна-
ти, когато те не са. Ако бандитите наистина вземат нещо, 
тогава можете да ги съдите.

Практикуващ: Искаме да кажем на федералното пра-
вителство, че дълго време бяхме под прицела на тези яр-
остни бандити, които се опитваха да ни провокират и ни 
заплашваха заради вярата ни.

Учителят: Не е само въпрос на вяра. Въпросът е, че 
порочната ККП е зад тези неща. Всъщност хората вече зна-
ят дори без да им казвате – дори полицията знае. Обаче 
си мислех за нещо. Учениците ни, които са във Флашинг, 
тези на предната линия, имат добра отправна точка – да 
се противопоставят на злото. Това е наистина добро и 
аз действително го подкрепям. Но не е ли начинът ви на 
действие прибързан? Помислете спокойно и разширете 
малко съзнанието си. Ако можете наистина да разглеж-
дате всеки един като съзнателно същество, което искаме 
да спасим, и се опитате да ги спасите, вижте дали нещата 
няма да се променят. Определено не е случайно, че злото 
се е появило във Флашинг и контролира хората да правят 
лоши неща. Трябва да е възникнало, за да се прицелва в 
пропуските на учениците ни. Не се впускайте слепешката 
с главите напред срещу тяхната човешка страна. Целта ви 
не е да ги победите, а да ги спасите. Правете нещата със 
състрадание и спокойно съзнание и вижте какво ще стане.

Практикуващ: Когато репортерите, отговорни за от-
разяването на „Шен Юн“, работят при кратки срокове и 
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голямо натоварване, е трудно да се разпределят ресурсите 
между нашите медии и репортери. Трудно е да се направи. 
В резултат на това възникнаха доста проблеми, когато ре-
портерите се караха помежду си, за да разпределят малко-
то на брой отпуснати медийни пропуски.

Учителят: Наистина. Проблемът не е толкова в това, 
че хората се карат за отпуснатите медийни пропуски. Има-
ло е моменти, в които нямаше толкова много хора в пуб-
ликата, но въпреки това имаше репортери навсякъде и за 
хората това бе доста смущаващо. Това е представление, 
на което те отиват. Замисляли ли сте се над това как тези, 
които ходят на театър, гледат на вас? А и някои ученици 
обичат да се самоизтъкват. Носят фотоапарата си наоколо 
и щрак-щрак-щрак, правят снимки неспирно във всички 
посоки. Това дразни хората. То не е просто въпрос на до-
бро държание; по-скоро е въпрос на самоусъвършенства-
не. Не сте поставили спасяването на съзнателни същества 
на първостепенно и най-важно място. Репортажите за 
представленията са хубаво нещо; намерението ви е да по-
могнете за популяризиране на събитието. Но когато има 
прекалено много репортери, това може да окаже обратен 
ефект. Ръководството на театъра също няма да търпи това. 
Така че липсата на лимит за броя медийни пропуски наис-
тина не е опция.

Практикуващ: Всички Дафа практикуващи от авиа-
ционно-космическата индустрия в Пекин и всички Дафа 
практикуващи в Гандзякоу, квартал Джанлан и района 
западно от Портата Фучен, Пекин; мястото за практика в 
Шуансю в район Хайдян, Пекин; град Чанша, провинция 
Хунан; град Гуанджоу; район Дунху, град Ухан; област Хон-
шан; Китайската академия на науките; Китайската акаде-
мия за обществени науки; град Джухай; парк Хонду, град 
Нанчан; град Лейан, провинция Хунан; град Ченджоу; ок-
ръг Хеннан; град Шинин; град Лиуджоу, провинция Гуан-
си; град Харбин; окръг Донгуан, провинция Хъбей, окръг 
Фучен; град Чънду; град Бенси, провинция Ляонин; район 
204, град Шънян; район Чанчин; град Нинбо, провинция 
Джъдзян; град Дунфан, провинция Хайнан; град Синян, 
провинция Хънан; град Дзянмън, провинция Гуандун; Уни-
верситета „Дунбей“ по финанси и икономика в град Дали-
ен; и провинция Дзянсу изпращат поздрави на Учителя.
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Учителят: Благодаря на всички!
Практикуващ: Докато рекламираме продажбите на 

билети за „Шен Юн“, (Учителят: Ех, това не е „Шен Юн“ 
конференция. Защо всички питат за него?) разбрах, че цел-
та на представленията на „Шен Юн“ е да спасяват хора и 
че тъй като сме Дафа практикуващи, работещи по това, са 
включени фактори от нашето самоусъвършенстване. Така 
че разясняването на фактите трябва да е основното, което 
правим. Но някои практикуващи смятат, че рекламиране-
то във водещите медии е основната задача.

Учителят: Продаването на билети е просто това – про-
даване на билети и е необходимо да разяснявате истината 
само когато възникнат проблеми. Хората са спасявани по 
време на представлението. Няма нищо погрешно в това да 
се рекламира в обикновените медии – големи или малки. 
Колкото до това, как да рекламирате, правете го съобраз-
но местните ви условия. Някои казват, че раздаването на 
брошури е всичко, което е необходимо; някои казват, че 
фокусирането върху продажбата на билети в определени 
райони върши работа; а други са убедени, че е необходимо 
да се рекламира. Както и да го направите – става. В ня-
кои райони не рекламираха много, но учениците работиха 
добре заедно и продадоха всички билети само в няколко 
магазина. Това, което казвам, е: правете го, като изхождате 
от специфичните ви местни условия.

Практикуващ: Тези от нас, които се занимават с ра-
бота в медиите, трябва да изучават Фа групово, но сме 
разпръснати по целия свят. Уместно ли е да изучаваме Фа 
заедно по Интернет?

Учителят: Може да опитате. Но си мисля, че където 
и да са Дафа практикуващите – в което и да е отдалечено 
място на света да се занимават с работа по медиите – не 
бива да се откъсват от местната Дафа асоциация. И за вас е 
най-добре да не се отделяте и от местната група. Трябва да 
изучавате Фа с Дафа практикуващите във вашия регион.

Практикуващ: Когато режимът на злата партия се 
сгромоляса, ще имат ли все още възможност хората от 
континентален Китай, при тези по-благоприятни условия, 
да разберат Дафа и да бъдат спасени? Какво трябва да на-
правим, за да го постигнем?
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Учителят: Когато злото наистина се сгромоляса и 
дойде време Фа да коригира човешкия свят, ще има друго 
състояние на нещата, специфично за Фа-коригирането на 
човешкия свят, различно от настоящото – напълно раз-
лично. Не мислете за тези дела, тъй като точно сега трябва 
да действаме според настоящата ситуация и съгласно на-
стоящите условия да спасяваме хората.

Практикуващ: Как да разграничаваме знаците от Учи-
теля и намесата от старите сили?

Учителят: Със сигурност Учителят и определени пра-
ведни Богове ще ви дават знаци. Но често те ще са пред-
назначени за отстраняване на привързаностите ви или да 
ви помогнат да избегнете опасност и ще бъдат за вашето 
самоусъвършенстване. Противно на това, намесата от зли-
те фактори често приема формата на фалшиви знаци, кои-
то вървят ръка за ръка с вашите привързаности – да сте 
много радостни от нещо, това, което обичате, или всяка 
от другите ви привързаности. След това ще се чувствате 
още по-щастливи и ще сте още по-привързани, и ще на-
правите погрешен завой, докато си мислите, че Учителят 
ви е водил през цялото време. Ето какво се случва обик-
новено. Тогава как да разграничавате двете неща? Някои 
хора казват, че се самоусъвършенстват по съобщения от 
духове, които получават в сънищата си. Бих казал, че това 
са безсмислици. (Публиката се смее) Да сте привързани 
към знаци от сънища не е самоусъвършенстване, а по-ско-
ро е опасно отклоняване от курса. Дафа практикуващите 
се самоусъвършенстват, като следват книгата на Дафа и 
взимат Фа за свой критерий. Независимо дали сте оти-
шли в страната на сънищата или в каквито и условия да 
се намирате, трябва да използвате Фа като ваш критерий 
за измерване на това, кое е добро или лошо, и само тогава 
няма да станете жертва на намеса. Никога не съм ви давал 
някакви методи на самоусъвършенстване, при които да не 
трябва да се самоусъвършенствате, а вместо това просто 
да правите каквото ви казват моите Фашъни. Не смятам 
това за самоусъвършенстване. Невъзможно е всеки един 
ученик да е близо до мен, затова ви учих „да вземате Фа за 
Учител“. Имайки книгата на Фа, би трябвало да знаете как 
да се самоусъвършенствате.
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Практикуващ: След като Учителят преподаде Фа на 
учениците от Австралия, в някои отношения ситуацията 
им се подобри. Въпреки това, не след дълго част от нещата 
се върнаха в старото положение. Има проблеми в кому-
никацията между китайските и западните ученици и ко-
гато възникнат проблеми, много ученици казват: „Трябва 
да изучаваме Фа повече“, или „Нека оставим привързано-
стите си настрана“, но в действителност хората не гледат 
в себе си.

Учителят: Човешки привързаности винаги ще има. 
Ако беше така просто – Учителят да им преподаде Фа един 
път и после всички онези привързаности да си отидат, то-
гава ще съм щастлив да им преподавам Фа всеки ден. Но 
всъщност Фа е вече с нас – въпросът е дали го следвате. Са-
моусъвършенстването е процес и човек трябва да си даде 
време да елиминира [привързаности]. Но при все това, не 
бива да откъсвате очи от часовника. Трябва да използвате 
деня – наистина трябва. Казвате, че Дафа асоциацията се 
е върнала към стария начин и отново се е затворила, но 
наистина ли е така? Ще го разгледам. Но каквато и да е си-
туацията, като Дафа практикуващи, които се самоусъвър-
шенстват, трябва да се справяте добре, независимо дали 
асоциацията се справя добре или не. Учителят никога не е 
възлагал всички свои надежди или надеждите на цяла Ав-
стралия върху раменете на който и да било човек от асоци-
ацията. Възложил съм ги на всеки един Дафа практикуващ 
и на способността ви да се самоусъвършенствате добре. 
Вие сте надеждата за спасение на хората в региона ви, вие 
сте Дафа ученици, които утвърждават Фа, и вие помагате 
на Учителя да извършва Фа-коригиране. Не само асоциа-
цията е тази, която помага на Учителя да извършва Фа-ко-
ригиране, нито са само асистентите. Ако привързаности 
ви карат да фиксирате погледа си върху асоциацията, това 
не е правилно. Ако асоциацията наистина има проблеми, 
аз ще се занимая с тях, но няма да го направя в отговор на 
вашата привързаност.

Практикуващ: Ще бъдем ли свидетели на Финалния 
велик съд?

Учителят: Не бива да си създавате привързаности 
към нищо, за което говори Учителят. (Публиката се смее) 
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Не обръщайте внимание на този въпрос. Правете добре 
това, което трябва да правите.

Практикуващ: Някои ученици са много инициативни 
в работата по Дафа проекти и усъвършенстват своя Шин-
шин. Но нямат желание да правят упражненията и не при-
дават значение на изпращането на праведни мисли. Могат 
ли такива ученици да постигнат Съвършенство?

Учителят: Ако случаят е такъв, може би той не е вло-
жил много сърце в самоусъвършенстването, но ако реши 
да му обърне малко повече внимание, нещата ще станат. 
При все това, наистина има някои хора, които не изучават 
Фа и само вършат работа. Трябва да правите всичките три 
неща. Ако само вършите работа и не изучавате, тогава това 
е случай на обикновен човек, който върши работа за Дафа. 
А един обикновен човек, който върши работа за Дафа, не 
може да постигне Съвършенство; той може само да на-
трупа заслуги. Натрупването на заслуги или благословии 
означава, че човекът ще има благословии, когато се пре-
роди, но това ще е всичко и той няма да постигне Съвър-
шенство. Тогава не бихте ли казали, че усилията ви са били 
напразни? Приемливо ли е самоусъвършенстващият се да 
не се самоусъвършенства? Когато отивате да разяснявате 
истината, само когато съзнанието ви е изпълнено с Фа, ще 
можете да спасявате хора. Тогава думите ви ще имат сила-
та да ги разтърсят.

Практикуващ: Когато разяснявах истината, срещнах 
обикновени хора, които казаха, че познават еди кой си 
Дафа практикуващ, който дори не е толкова добър, кол-
кото един обикновен непрактикуващ, и въпреки че думи-
те му звучат наистина добре, поведението му е наистина 
лошо.

Учителят: Аз също съм чувал такива неща. Ако това, 
което правите, не подхожда на един Дафа практикуващ, 
тогава вие играете ролята, която старите сили искат да 
видят, и това е опасно. При все това обаче се надявам, че 
онези от вас, на които им се случи да чуят хората да казват 
такива думи, ще помислят как това би могло да се отнася 
до вас. Разбирате ли това, което току-що казах?

Практикуващ: Аз съм 12-годишен практикуващ. Про-
пуснах шанса си да се запиша в училището „Фей Тиен“, тъй 
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като баща ми се противопостави. Ще имам ли друга въз-
можност?

Учителят: Тъй като все още сте непълнолетен, според 
закона родителите ви се грижат за вас. Ако родителите ви 
не са съгласни, тогава няма да стане. Ако имате таланта и 
физическите качества, които се изискват, винаги ще има 
възможност. Ако ги нямате, опитайте се да не бъдете при-
вързан.

Практикуващ: Когато западни практикуващи изуча-
ват китайски, опростените или традиционните йероглифи 
би трябвало да учат?

Учителят: Няма голямо значение дали ще са опросте-
ните или традиционните йероглифи. Става да се изучават 
както традиционните, така и опростените – никои от двата 
не са проблем. Казвам това, защото тези, които изучават 
опростените йероглифи, могат да четат и традиционни-
те, и обратно. По човешките дела ще се действа в бъдеще. 
Онова, за което сме загрижени понастоящем, е въпросът 
за спасяването на съзнателни същества. Трябва да се отбе-
лежи обаче, че много опростени йероглифи са създадени 
от порочната ККП и подразбиращото им се значение не е 
добро. Но с толкова много хора – повече от един мили-
ард – които използват опростените йероглифи, това ще 
е нещо, на което ще бъде обърнато внимание в по-късен 
етап.

Практикуващ: Когато се казва, че „със злото е свърше-
но“, това означава ли, че порочната партия е пред разпад?

Учителят: Факторите на порочната партия вече не съ-
ществуват. Както току-що казах – онези хора поддържат 
тази система, за да поддържат властта си.

Практикуващ: Много тайни агенти дойдоха в региона 
ни. Как да се отнасяме с тях?

Учителят: Американските служби за сигурност и раз-
узнаване, или тайната полиция, следят всеки таен агент и 
го държат под око. Един таен агент, който е създаден от 
културата на порочната ККП, е сам измамен от културата 
ѝ и поради тази причина е в опасност. Когато спасяваме 
съзнателни същества, даваме шанс на всички. Но има ня-
кои хора, които винаги създават спорове и проблеми меж-
ду нас и може да си помислите, че са тайни агенти, макар 
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и всъщност да не са такива; но нещата, които правят, са 
всъщност по-лоши от това, което правят истинските тай-
ни агенти. И въпреки това, такъв човек си мисли, че прави 
нещо добро, и не се замисля кое в него кара учениците ни 
да не го приемат.

Практикуващ: Много китайски граждани изпратиха 
благопожелания до Учителя по пряката телефонна линия 
за отказване от ККП. Думите им на признателност към 
Учителя са наистина трогателни. Бих искал тук да ги пре-
дам на Учителя.

Учителят: Моля да им предадете благодарностите ми, 
ако ви се удаде възможност. (Аплодисменти)

Практикуващ: Отношението на западните правител-
ства към порочната партия става все по-меко. Практику-
ващите смятат, че силата им да ги спасят не е достатъчна 
и че учениците, участващи в това, са много малко.

Учителят: Не отделяйте внимание на такива неща, тъй 
като това са просто старите сили, играещи игра на балан-
сиране. Те няма да позволят на едната страна да е по-силна 
от другата в момента. За тях злото вече не е достатъчно, 
за да тества Дафа практикуващите, и затова се опитват да 
изравнят нещата. Въпреки това, нещата като цяло се про-
менят, ситуацията като цяло се променя – променя се към 
по-добро.

Практикуващ: През изминалите два дни видях на пло-
щада пред ООН няколко души, търсещи убежище, единият 
от които носеше жълта [Дафа] тениска. Когато го попитах, 
той каза, че един от нашите ученици му я е дал назаем.

Учителят: Кой ученик му я е дал назаем? Дрехите, кои-
то носите, представят Дафа практикуващите. Ако просто 
така ги дадете на обикновен човек и ако този човек прави 
неща, които не са в съответствие с Фа, или неща, които 
не бива да се правят, тогава спасявате ли съзнателните 
същества или ги погубвате? Винаги имаме хора, които не 
оправдават очакванията. (Смее се) Ако всеки успяваше да 
се справя добре, изпитанията, с които се сблъсквате днес, 
нямаше да бъдат такива, каквито са.

Практикуващ: Дафа практикуващи са променили тек-
стовете на определени песни на порочната ККП и ги пеят. 
Разбира се, сега вече текстовете се противопоставят на 
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злата ККП, но мелодиите са същите и ги намирам непри-
ятни за слушане.

Учителят: По мое мнение Дафа практикуващите не 
бива да пеят тези неща. Обикновената публика може да 
ги пее.

Практикуващ: Когато разясняваме истината в конти-
нентален Китай, срещаме хора с два различни вида отно-
шение: едните са съгласни с идеята за „трите оттегляния“, 
но не се отъждествяват с Дафа; другите се солидаризират 
с Дафа, но не желаят да направят трите оттегляния. Когато 
изличаването започне, каква ще е съдбата им?

Учителят: Това означава, че те не са се променили 
фундаментално в сравнение с преди и че истината не им 
е била достатъчно разяснена. Колкото до това, каква ще е 
съдбата им, чертата се прокарва точно там, въз основа на 
това. На която страна застане той, това е страната, към 
която принадлежи, и не съществува неяснота. Възможно 
е човек да каже, че е съгласен с това или онова, а всъщност 
в сърцето си да не се е променил ни най-малко. Вероятно 
просто казва хубави неща, за да е любезен с вас, но всъщ-
ност не се е променил и е само любезен.

Практикуващ: В Ню Йорк много хора са започнали 
да влизат в контакт с Дафа заради интереса си към полу-
чаване на политическо убежище. Много практикуващи са 
отвратени от тяхното поведение и искат да ги отпратят.

Учителят: Мисля си следното: въпреки че мотивът, 
които е довел търсачите на политическо убежище до кон-
такт с Дафа, не е бил добър, в крайна сметка това, което 
правим, е, че се опитваме да спасяваме хора. Ако можете 
да се отнесете към тях със състрадание, може би те зави-
наги ще запомнят вашите думи и дела. Тези неща може да 
окажат въздействие върху човека и вероятно това е като 
посяване на семената за неговия бъдещ интерес към Дафа. 
Ако обаче не се отнесем добре с тях, вероятно този афи-
нитет към Дафа ще бъде загубен. Но какъвто и да е слу-
чаят, трябва да знаем, че това, което правим, е спасяване 
на хора.

Практикуващ: Когато се сблъскам с дегенерирало из-
куство по време на обикновената си работа, възможно ли 
е, ако поддържам праведни мисли, да коригирам тези де-
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формирани фактори подобно на начина, по който го прави 
„Шен Юн“?

Учителят: Ако отидете и се опитате да коригирате 
модерното изкуство на обикновените хора, мислите ли, 
че ще ви послушат? Освен това, точно сега нямаме вре-
ме да подхващаме тези неща. Онова, което е необходимо 
да правите, е да спасявате хора, така че засега не е нужно 
да обръщате внимание на тези неща. Понастоящем може 
просто да игнорирате всички тях. Когато Фа коригира чо-
вешкия свят, Фа по естествен начин ще има средствата за 
коригиране на нещата тук.

Практикуващ: Съществуват голям брой индустриални 
и търговски предприятия и голяма общност от преселни-
ци в делтата на Перлената река в района на Гуандун и ня-
кои от тамошните крайбрежни градове са доста големи и 
гъсто населени. Но практикуващите там не са направили 
достатъчно.

Учителят: Специфичните условия във всеки регион на 
Китай са различни и вие нямате друг избор, освен да дейст-
вате в съответствие с местните условия. Същевременно е 
важно да сте внимателни по отношение на безопасността. 
За която и част на Китай да става дума, Дафа практикува-
щите там разбират каква е тяхната отговорност, а именно 
да се самоусъвършенстват добре и да спасяват съзнател-
ни същества. И това е, което трябва да се прави. Колкото 
повече хора могат да бъдат спасени, толкова по-добре, за-
щото това е отговорността, която носите на раменете си.

Практикуващ: В работата, която извършваме за те-
левизията, все още е необходимо определени умения да 
достигнат професионално ниво. Уместно ли е в този слу-
чай да си сътрудничим с обикновени хора?

Учителят: Ако искате да назначите обикновени хора 
за даден проект, не би трябвало да има проблем. Въпреки 
това обаче, най-добре е да не започвате заедно компания 
или сътрудничество по един или друг проект. Ако на чове-
ка му се окаже намеса, ще възникне проблем. Имали сме 
прекалено много примери като този. Вие сте Дафа прак-
тикуващи и онова, което правите, е свято, докато онова, 
което прави той, е човешко; трудно е да се съчетаят двете 
неща. Ако управлявате своя собствена компания и искате 
да назначите човека и той да е просто ваш работник – няма 
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проблем, тъй като той ще прави това, което му кажете. Но 
ако вместо това си сътрудничите с него, това често води 
до проблеми. Лесно е на човек да му бъде оказана намеса.

Практикуващ: Някои дългогодишни практикуващи, 
които са получили Фа преди много години, напуснаха 
Дафа, попаднали в капан от пречки в съзнанието им или от 
привързаности. Няма никакъв начин, по който да разпле-
тем тези възли, и се чувстваме неспокойни и изпълнени 
със съжаление към тях. Как можем да им помогнем?

Учителят: Отнасяйте се към това внимателно. Опи-
тайте се да видите какъв е фундаменталният проблем на 
човека. Ако наистина е това, че човекът твърдо се при-
държа към порочната ККП или на фундаментално ниво 
не иска да се самоусъвършенства и просто навремето се 
е присъединил за забавление, тогава го оставете. Но ка-
къвто и да е случаят, като Дафа практикуващи трябва да 
се опитвате да спасите съзнателните същества, независи-
мо от ситуацията им, и това е, което трябва да направите. 
Когато видите, че можете да спасите някого, вървете и го 
направете. Ако не успеете да го направите, тогава вината 
не е ваша.

Практикуващ: Има много проекти, към които мога да 
се присъединя. С изключение на „Шен Юн“, не съм сигу-
рен как да разпозная кои са свързани с първоначалния ми 
обет.

Учителят: Това не е нещо, което можете да разпознае-
те, и е привързаност, ако мислите прекалено много за него. 
Просто вървете и правете каквото Дафа практикуващите 
трябва да правят и това, което правите, ще е правилно.

Мисля да не отнемам повече от времето ви. Не ви е 
било лесно да направите това пътуване, а и трябва да про-
дължите с конференцията за споделяне на опит. Надявам 
се, че чрез тази конференция всички вие ще се подобрите, 
виждайки как другите са се справяли добре и какви под-
ходи са предприемали, и ще отнесете хубавите неща със 
себе си у дома. Ако наистина можете да получите нещо 
от тази конференция, то ще е от полза за вашето само-
усъвършенстване и тогава няма да сте дошли напразно. 
Разходите, свързани с всяка една конференция, не са мал-
ко. Като цяло, съобразно изчисленията ни, само цената на 
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самолетните билети този път е вероятно от порядъка на 
милиони. Разходите наистина са много големи. Затова не 
позволявайте на тези неща да се превръщат във формал-
ност и не идвайте просто за да се присъедините към тъл-
пата. Нито пък трябва да идвате просто от любопитство, 
с желанието да чуете какво ще каже Учителят. Учителят 
ви е казал, че трябва да извървите добре последния етап 
от своето пътуване и да изпълните мисията си. И това е, 
което винаги ще ви казвам.

В заключение, надявам се, че няма да отслабите реши-
телността си. Не виждате ли светлината на утрото? Злото е 
свършено и колкото повече наближаваме към края, толко-
ва по-енергични трябва да бъдете. Изпълнете онова, което 
трябва да изпълните като Дафа практикуващи, и спасете 
повече съзнателни същества. В това се крие могъща до-
бродетел. Зад всяко същество, което спасите, лежи огро-
мна група животи. Какво величествено нещо е това.

Много от вас може би са предали листчета, които бяха 
донесени от персонала на конференцията, докато други 
все още искат да питат още неща. Но независимо дали ще 
попитате нещо или не, в нашата книга на Фа можете да 
намерите отговора. Четете я повече. Самоусъвършенст-
вате се в условия на заблуда и не можете да видите какво 
представлява книгата на Фа в действителност. Когато на-
истина успеете да го видите, думите ще са недостатъчни, 
просто ще са безсилни, за да го опишат. И преди съм ви 
казвал, че зад всяка дума стоят Буди, Даоси и Богове, ред 
след ред. Нито можете да разберете какво означава ка-
заното от Учителя, че всичко е компресирано в книгата 
на Фа, тъй като в този момент не можете да проумеете 
това изречение с човешките си мисли. Всичко може да 
бъде получено оттам; всичко зависи от това, колко сърце 
влагате в него и какво е състоянието на съзнанието ви. 
Всичко може да бъде придобито чрез книгата на Фа. Но 
самоусъвършенстването е сериозно нещо и не може да 
сте ни най-малко небрежни към него. Ако донесете с вас 
някоя от всевъзможните нечисти мисли, когато изучава-
те книгата на Фа, няма да видите нищо и нищо няма да 
получите. Много Дафа практикуващи са отбелязали, че 
когато човек е преследван дълго време, сякаш никак не 
се подобрява от четенето на Фа. Всъщност проблемът е 
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в това, че в тези моменти съзнанието ви е било заето с 
мисли за преследването и не сте могли да го успокоите. 
Самоусъвършенстването е сериозно. Трябва да можете да 
осигурите чисто и искрено състояние, когато изучавате 
и се самоусъвършенствате, и само тогава ще можете да 
напреднете и да получите резултати.

Ще завърша с една позната фраза. Надявам се, че всич-
ки вие ще се справите добре с последния етап от пътя и че 
ще бъдете достойни за званието „Дафа практикуващ“! Бла-
годаря на всички. (Дълги, ентусиазирани аплодисменти)
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Работихте усилено!
Конференцията в Ню Йорк приключи наскоро и там 

се видях с вас. Този път не искам да говоря твърде много, 
така че дойдох малко по-късно. (Учителят се смее) (Публи-
ката се смее) Състоянието на нещата тук, в този свят, се е 
променило значително, което се дължи на бързия прогрес 
на Фа-коригирането като цяло, както и на работата, която 
Дафа практикуващите са свършили заедно за спасението на 
съзнателните същества и утвърждаването на Фа. Това сте 
го видели както вие, така и хората по света. В началото на 
преследването, което започна на 20 юли 1999 г., много хора 
твърдяха, че Фалун Гонг няма да издържи повече от няколко 
дни. Някои, които искаха да подкрепят Фалун Гонг, не взеха 
отношение в резултат на това схващане. Потъпкването на 
студентите от ККП по време на кръвопролитието на пло-
щад „Тиенанмън“ остави у много хора чувство на оскъдна 
надежда за Китай и дори имаше някои, които казаха пуб-
лично, че Фалун Гонг не е основание за каквото и да било 
безпокойство, тъй като той също не би могъл да устои на 
натиска повече от няколко дни. Какъвто и начин на мисле-
не да ги бе накарал да го кажат, с Фалун Гонг не се случи 
това, което те предричаха. Фалун Гонг успя (Ентусиазирани 
аплодисменти) и го направи без външна помощ. (Ентусиа-
зирани аплодисменти) Това наистина стана причина хората 
по света да ни разгледат в нова светлина и показва колко 
необикновени са Дафа практикуващите – самоусъвършен-
стващите се във Фалун Гонг. Всъщност някои хора от без-
различни стигнаха до това да отделят внимание и вместо 
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да гледат с присмехулно отношение, започнаха да изпитват 
възхищение.

Но това не спира дотам – Фа-коригирането все още 
напредва; Дафа практикуващите все още утвърждават Фа 
и неспирно спасяват съзнателните същества; и ситуация-
та все още се променя, при това бързо. С унищожаването 
на злите фактори в големи количества в други измерения, 
хората по света стават с по-ясно съзнание. И с намалява-
нето на онези лоши фактори, които контролират човешки-
те мисли, хората по света сега са способни да разсъждават 
трезво за това преследване и за Дафа практикуващите. В 
действителност обаче това, как хората гледат на нас, не е 
критично или дори важно. Най-важното е да вършим неща-
та си добре. Не обръщаме внимание какво е отношението на 
хората, когато сме подложени на преследване, и не сме вло-
жили надеждите си в обикновените хора, които да направят 
нещо за Дафа; нито сме се отказали от спасяването на хора-
та по света и съзнателните същества. Спасяването на хора е 
нещо, което само Дафа практикуващите могат да направят 
– това е величествена отговорност. Дори когато преслед-
ването беше най-жестоко, не избягахте от отговорността, 
която имате като Дафа практикуващи. И докато преследва-
нето беше най-тежко, вие винаги помнехте, от началото до 
края, да гледате на солидното самоусъвършенстване като на 
най-фундаменталното нещо и така да утвърждавате Фа и да 
спасявате съзнателни същества по рационален начин.

Действително в началото, когато преследването започ-
на, хората не оправдаваха очакванията за много от нещата, 
които правеха. Но това беше донякъде неизбежно, тъй като 
много хора в началото не знаеха какво да правят. Те вне-
запно се сблъскаха с това преследване, което просто се по-
яви неочаквано, и със злословията, които покриха Земята. 
И погрешната информация се разпространи навсякъде по 
света, тъй като Фалун Гонг нямаше собствена медия или фо-
рум, чрез който да говори. Всички медии по света повтори-
ха пропагандата, предоставена от партийните медии, и това 
се равняваше на преследване на Фалун Гонг и Дафа прак-
тикуващите от името на ККП в мащаб, който беше порази-
телен – то се разпространи почти до всяко кътче на света. 
Дори тогава не бяхме уплашени. В крайна сметка, самоусъ-
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вършенстващите се не отдават значение на обикновените 
неща. Самоусъвършенстването е въпрос на освобождава-
не на самия себе си и това, което човек усъвършенства, е 
себе си, без да отдава значение на това, какво могат да кажат 
другите. Просто Дафа практикуващите имат задължение да 
спасяват съзнателни същества, така че са загрижени за тях. 
Това е различно от начина, по който са били нещата в мина-
лите форми на самоусъвършенстване. И нещо повече, видът 
отговорност, до която това довежда, е монументален. Съз-
нателните същества пред вас, хората тук, в днешния свят, са 
различни от животите от която и да било ера в историята. 
Въпреки че изглеждат като човешки същества, много от тях 
са дошли от високи нива и всъщност са преродени Бого-
ве. Това прави отговорността, свързана с тяхното спасение, 
и това, което правите, дори по-значими и необикновени, 
както и абсолютно необходими. Ако не беше така, пре-
следването нямаше да продължи толкова дълго, нито щеше 
да продължи да съществува. В края на краищата, ако това 
беше просто група хора, които извършват лично усъвър-
шенстване, то нямаше да представлява заплаха за старите 
сили. По-скоро това, което подбуди старите сили и лошите 
фактори, бе необходимостта на космоса от Фа-коригира-
не. Преследването, което се вижда в човешкото общество, 
е просто проявлението на това ниво. Лошите фактори се 
надигнаха, защото – както може лесно да се види – фор-
мата на самоусъвършенстване на Дафа практикуващите е в 
обикновеното общество и е различна от миналите форми; 
защото включва такава огромна група хора; и защото поло-
жителното ѝ влияние наруши равновесието между правед-
ното и порочното, между доброто и злото. Но дори и тогава 
това нямаше да е достатъчно, за да предизвика преследване 
в такъв мащаб. Това се дължи на подредби от фактори на 
стария космос в комбинация с лошите животи от други из-
мерения, които постоянно се натрупваха и падаха надолу по 
време на Фа-коригирането, и ето защо пространственото 
поле в този свят стана изключително лошо. Това стана при-
чина моралът на обществото рязко да спадне и сърцата на 
хората драстично да се променят, правейки този свят дори 
още по-хаотичен от преди; правейки още по-трудно спася-
ването на съзнателни същества; и правейки демоничните 
проявления тук дори още по-лоши. Самият факт, че Дафа 



68

практикуващите можаха да преминат през такива обстоя-
телства, е забележителен и още по-забележителен е фактът, 
че те спасяват съзнателни същества, които са в такова ужас-
но състояние.

В началото случаят наистина бе такъв, че не знаехте как-
во да правите, и някои хора не бяха достатъчно хладнокръв-
ни. С този натиск състоянията в самоусъвършенстването 
на Дафа практикуващите доста се различаваха и това ни 
създаде трудности в координирането на нещата, които пра-
вехме. Факт в самоусъвършенстването е, че винаги има та-
кива, които са усърдни, и такива, които не са, и към това се 
примесват разнообразни човешки начини на мислене, като 
всичко това прави нещата сложни. Казвал съм преди, че ни-
кой не може да преследва този Фа и че негативно влияние 
може да дойде само от неуспеха на Дафа практикуващите да 
се справят добре. Видяхте какво успя да стори преследване-
то на Фалун Гонг, нали? Нищо – безсилно е. Това преследва-
не може да служи само за подсилване великата добродетел 
на самоусъвършенстващите се и освен тази си цел е едно 
нищо и няма никакво влияние, освен че подсигурява гибел-
та на злото при разгръщането на преследването. По време 
на тази битка между доброто и злото Дафа практикуващите 
преминаха от това, да не си сътрудничат добре в началото, 
до това, постепенно да станат способни да работят заедно, 
и постепенно станаха по-трезвомислещи. Въпреки че на 
този етап все още има доказателства за слаба координация 
и сътрудничество на много фронтове и на много места, ко-
гато нещата се разглеждат цялостно, Дафа практикуващите, 
като едно тяло, бяха закалени от самоусъвършенстването 
и утвърждаването на Фа през тези години по такъв начин, 
че стават все по-зрели и разумни. Преминахте от това, да 
не знаете какво да правите и да сте ирационални, до това, 
малко по малко да знаете какво да правите и да сте разумни.

Самоусъвършенстването в миналото беше просто въ-
прос на лично Съвършенство и това, колко добре или зле 
се е справил човек, имаше отношение само към този един 
човек. Сега трябва да спасявате съзнателни същества и това 
означава, че координацията и сътрудничеството помежду 
ви играят роля. Човешки привързаности ще изплуват, ко-
гато работите заедно. Удовлетворяващата част на това е, че 
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независимо какво се е проявило, основната част наши прак-
тикуващи винаги е била добра и мотивът ви е бил правилен. 
Дори и да е имало замесени човешки привързаности или 
аранжирани от старите сили фактори, отправната ви точка 
е била да утвърждавате Фа и това е нещо, което никой не 
може да промени. И поради тази причина вашите усилия 
да утвърждавате Фа и да спасявате съзнателни същества 
никога не са спирали. Когато координацията беше лоша, 
вие действахте самоинициативно; когато координацията 
беше лоша в по-широк мащаб, вършехте нещата в по-малък 
мащаб; а когато тя бе добра, правехте нещата заедно. Така 
че каквато и да бе ситуацията, вие успявахте да се справи-
те. Надявам се, че продължавайки напред, ще се справяте 
добре с онова, което трябва да правите, и ще го правите 
дори с по-голяма рационалност.

Просто е забележително, че утвърждаването ви на Фа, 
както и вашето лично самоусъвършенстване, са станали 
това, което са днес. Вие бяхте калени до зрялост и процесът, 
който доведе до нея, бе процес на премахване на привърза-
ности. Нещо повече, искам да кажа, че всичко, което прави-
те, е преплетено с личното ви самоусъвършенстване и нищо 
от това, което правите, не е по никакъв начин единствено и 
само с цел самото действие и никога не е изолирано. Всич-
ко е свързано с Фа-коригирането, всичко е свързано с отго-
ворностите на Дафа практикуващите и всичко е свързано с 
вашето лично самоусъвършенстване. Всички тези неща са 
неразделни. Така действията ви ще са отражение на вашето 
състояние в самоусъвършенстването. Когато работите за-
едно и се чувствате засегнати или се ядосате, в този момент 
е трудно да помислите върху вашата роля по въпроса или 
да се вгледате навътре и да разберете какво е състоянието 
ви или каква привързаност е предизвикала тази случка. В 
по-голямата част от времето става въпрос за [това, че сте 
разстроени от] неприемането на ваше предложение или че 
сте погледнали на някого отвисоко. Проявлението на тези 
две привързаности обикновено е най-силно. Мога да видя, 
че дори сега тези неща все още съществуват. Но какъвто и 
да е случаят, това в крайна сметка е самоусъвършенстване и 
се надявам, че можете да се дисциплинирате, така че да ста-
вате все по зрели и рационални и да се държите все повече 
и повече като самоусъвършенстващи се.
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Истина е, че в миналото съм казвал, че останалото за 
Фа-коригиране време не е така дълго – всъщност то е доста 
кратко. Наистина се надявах бързо да узреете и да станете 
разумни, като по този начин позволите на това начинание 
да приключи за кратко време. Ако Дафа практикуващите 
не могат всички да са разумни и зрели и вместо това често 
действат с човешка рамка на мислене – и то проявяваща се 
толкова силно – как може това начинание да бъде завърше-
но? Как може някой да каже, че Дафа практикуващите са 
завършили самоусъвършенстването си?

Има и нещо друго: за някои хора е трудно да разберат 
колко спешно е да се спасяват съзнателни същества. И има 
само толкова Дафа практикуващи, които действат по това 
в момента. Някои хора не са пристъпили напред и не при-
емат тази задача сериозно, и не мислят, че спасяването на 
съзнателни същества е толкова важно. В действителност 
всички ваши отговорности като Дафа практикуващи лежат 
точно там. Ако не предприемете действия да спасявате съз-
нателни същества, няма да сте изпълнили отговорностите 
си като Дафа практикуващи и самоусъвършенстването ви 
ще се равнява на нищо, защото това, че станахте Дафа прак-
тикуващи, не бе заради собственото ви Съвършенство. Това 
означава, че ви е възложена величествена мисия.

Надявам се, че с времето ще действате все повече като 
Дафа практикуващи и ще си сътрудничите все по-добре. Бъ-
дете внимателни към другите, когато вършите неща, и се 
вглеждайте в себе си, когато попаднете в разногласия. Веро-
ятно всички знаете как да говорите за това и какво означават 
тези думи, но в критични моменти не ги прилагате на прак-
тика. Повтарям тези думи на всяка Фа-конференция и ви 
инструктирам за това. Ако всички можете да осъществите 
това, което описах, тогава тези спорове помежду ви няма да 
ги има. Ако всички можете да го осъществите, всичко може 
да бъде разрешено и ще успеете да се сработвате добре.

Вярвам, че тези, които са дошли от континентален Ки-
тай и не са запознати с външния свят, ще разберат тези неща 
и бързо ще се приспособят към това общество. Така че това 
не е най-големият проблем. Най-големият проблем е нали-
чието на твърде много човешко мислене. Разбира се, тъй 
като сме на темата за човешкото мислене, ще кажа, че тряб-
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ва да имате силни праведни мисли, когато утвърждавате Фа, 
спасявате съзнателни същества и се самоусъвършенствате, 
но държанието ви в ежедневието и като част от обществото 
не може да е необичайно. Ако мислите, че трябва да живе-
ем живота си като божествени същества, и се държите по 
различен начин, когато просто си вървите по улицата, или 
поведението ви в обикновения живот се промени в нещо 
друго, тогава това е отиване в крайност. Трябва да се само-
усъвършенствате, като се придържате към обикновеното 
общество възможно най-много и това е нещо, което съм ви 
казал да правите. Така че трябва да се самоусъвършенствате 
разумно и порядъчно. Не мисля, че тези неща ще ви бъдат 
трудни за балансиране. В края на краищата сега вече сте раз-
брали как работят нещата. Не са останали много хора, които 
да са ирационални.

Наистина съм разтревожен за бъдещето на всички оне-
зи, които се държат ненормално сред Дафа практикуващи-
те, каквато и форма да възприема това. Това включва онези, 
които не мислят рационално; които говорят безсмислици; 
които играят отрицателна роля като конкретно търсят и 
искат да са заедно с тези, които не са прилежни; които имат 
много човешки привързаности или които не се държат като 
самоусъвършенстващи се; които взаимодействат със спе-
циални агенти или които са ирационални и умишлено при-
чиняват проблеми сред нашите практикуващи. Но казвайки 
това, мисля и за хората, които при появата на проблеми не 
се замислят за състоянието на собственото си самоусъвър-
шенстване, а се концентрират единствено върху това колко 
лош е този или онзи човек и кой може да е той. Но в тези 
случаи взели ли сте под внимание следното: защо такъв чо-
век съществува сред Дафа практикуващите и защо се по-
явява такова нещо? Не е ли присъствието на този човек с 
цел да се засегнат определени хора или определени човеш-
ки привързаности? Със сигурност е така. Нищо в самоусъ-
вършенстването не се случва без причина. Когато сред нас 
изплуват неправилни състояния и лошо човешко поведе-
ние, тези неща са се появили, за да се прицелят в човешки 
привързаности. Ние не признаваме подредбите на старите 
сили, но когато не успеем да се справим добре, те ще се въз-
ползват от нашите пропуски. Така че вероятно е било необ-
ходимо определено място да бъде взето на прицел по този 
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начин и поради това е възникнал инцидент. Когато нещо 
такова се случи, всеки става разтревожен и си мисли: „Защо 
това се случи и направи така, че Дафа практикуващите да 
изглеждат зле, и защо има такива хора наоколо?“ Но запи-
тахте ли се: „Да не би да сме направили нещо погрешно?“ 
Истината е, че когато разбирането ви за това е правилно и 
се справяте с нещата както трябва, тези хора и случки ще 
изчезнат, тъй като нещата не могат да се случват сред Дафа 
практикуващите без причина – това не е позволено и никой 
не се осмелява да го нарушава. Колкото и застрашително 
да е злото, не би се осмелило да го направи. Факторите на 
старите сили са достатъчно дръзки да играят ролята, която 
играят сред Дафа практикуващите, именно защото вие има-
те човешкото мислене, което описах, и е било необходимо 
такива хора да се появят. Трябва да сте наясно с това.

Има много неща, които не съм искал или не съм можел 
да дискутирам преди. Щом заговорех за тях, това изпита-
ние щеше да се разшири по размер и да стане по-трудно уп-
равляемо. Това е така, защото тези стари фактори мислят, 
че щом хвърля светлина върху нещо, вашите човешки при-
вързаности в това отношение ще си останат непремахнати. 
Поради това [факторите на старите сили] дори щяха да ста-
нат причина тези хора да минат на противоположната стра-
на, довеждайки до дори още по-големи проблеми. Така че 
трябва да се справяте самостоятелно, тъй като Фа ви е бил 
преподаден и вие се самоусъвършенствате. Всичко може да 
бъде разрешено чрез самоусъвършенстване. Просто е въ-
прос на това, дали се самоусъвършенствате усърдно. Ако 
наистина се самоусъвършенствате усърдно, всичко може да 
бъде разрешено.

Казаното от мен току-що беше с цел да ви кажа, че без 
значение какви проблеми могат да се появят сред Дафа 
практикуващите, те със сигурност са насочени към опреде-
лени хора или към човешките привързаности на определе-
на група хора. Случаят несъмнено е такъв. Старите сили не 
се осмеляват да навредят на Фа-коригирането, защото ако 
на това начинание бъде нанесена вреда, космосът ще спре 
да съществува. Дафа практикуващите помагат на Учителя 
да коригира Фа и това тяхно дело играе определяща роля. 
И никой не би посмял наистина да подкопае това усилие. 
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Просто старите сили искат това начинание да се развие спо-
ред техните желания. Тогава, докато се самоусъвършенства-
те, как ще бъдат премахнати човешките ви привързаности? 
Учителят си има свои начини, докато те си имат техни. Но 
какъвто и да е случаят, не им позволявайте да се възползват 
от пропуските ви и бъдете сигурни да се вглеждате често 
в себе си, докато се самоусъвършенствате. Независимо ка-
къв проблем се появява, първо размислете върху себе си и 
върху групата, с която работите, и вероятно ще намерите 
корена на проблема.

За самоусъвършенстващия се вглеждането навътре е ма-
гически инструмент. Монаси и определени самоусъвършен-
стващи се казваха: „Буда е в сърцето на човек.“ Това изказва 
необходимостта да се усъвършенства сърцето на човек – 
това е истинското значение, което то изразява. И наисти-
на, именно това е начинът. Човешкото общество се намира 
на практика в центъра на космоса – между по-големите и 
по-малките форми на материята. Устремявайки поглед на-
вън, изглежда, че няма най-външна граница, като нещата са 
толкова огромни, че са почти безкрайни. Говорил съм с вас 
преди колко огромен е този космос. Говорех за това посто-
янно, но накрая спирах, защото нямаше как да продължа. 
Човешкият език бе изчерпал думите, с които да опише това, 
и човешката мисъл вече не можеше да побере концепцията. 
Тя можеше да бъде проумяна само с божествена способност 
на мисълта. Насочвайки поглед навътре, след това открива-
ме, че космосът е безкраен до същата степен. Спомням си, 
че имаше един филм, който показваше падаща капка вода, 
която след това бе увеличавана отново и отново, докато ста-
на огромна и се разкри като множество водни молекули. То-
гава една водна молекула беше увеличена дори още повече и 
се видя, че самата тази водна молекула е изградена от много, 
много частици, и че строежът на тези частици беше точно 
като на небесните тела в космоса. Тогава едно от тези небес-
ни тела беше увеличено дори още повече и бе показана една 
частица, образуваща водна молекула в това тяло. В нея има-
ше цял един свят с градове, планини и океани. Тогава беше 
увеличена капка вода от дъжда, падащ в този свят, и отново 
се разкри обширна вселена. Ето как това продължава така 
до безкрайност – продължава без край. Разбира се, филмо-
вият сценарист вероятно го базираше на някаква научна 
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теория, но тази идея определено не би могла да произлезе 
само от човешко същество. А в действителност истинско-
то състояние на тези неща е дори по-сложно и необхватно, 
отколкото филмовият сценарист си го е представял. Почти 
невъобразимо е колко безкрайно малка може да бъде една 
частица. В едно-единствено зрънце пясък има безкрайни, 
безгранични и несъизмеримо обширни измерения, както и 
неизброим, безкраен брой съзнателни същества. Дао шко-
лата учи, че космосът е по-голямата Вселена, а човешкото 
тяло – по-малката, но как може това да се ограничава само 
дотам? Когато сравните човешкото тяло с това, което е 
външно за него, наистина изглежда, че има контраст между 
по-голямото и по-малкото. Но в действителност това не е 
правилната концепция. Независимо дали някой гледа навън 
или навътре, и в двата случая пространството е необятно и 
безгранично. Степента на миниатюрността на материята, 
факторите, които формират първоизточника на човешкото 
мислене, причинността зад цялата материя и най-първич-
ният източник на всички явления – един ден ще можете да 
видите всичко това сами. Тези неща са твърде сложни, за да 
могат да се обяснят лесно. (Учителят се смее)

Току-що говорих как самоусъвършенстването изисква 
човек да се самоусъвършенства вътрешно. И за да отида 
по-натам по темата, Дафа практикуващите покриват огро-
мен обсег от места и региони по света. С други думи, до-
като сте тук, в този свят, вие може да имате облик просто 
на самоусъвършенстващо се човешко същество, но полето 
ви може да окаже влияние на заобикалящата ви среда – ка-
зано с повърхностни и прости понятия. В действителност 
целият свят е разделен, като на всеки Дафа практикуващ 
е разпределена по една част. Това намира отражение в на-
чина, по който са нещата на Земята, а хората в този свят 
са в съответствие с космоса. Ако човек е дошъл тук, за да 
получи Фа, тогава той е представителят на съзнателните 
същества на една система и зад него лежи огромна систе-
ма. И тази система е формирана, както са частиците, и това 
със сигурност не свършва дотам; тези системи съдържат 
дори още по-миниатюрни и необятни системи на едно още 
по-микроскопично ниво. А колко частици са необходими, 
за да се формира един Бог? Всички тези частици също ще са 
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гигантски, огромни системи. На по-високо ниво сценарият 
е същият, повтаряйки се отново и отново, и отново. Тук на 
тази Земя обаче това е просто един-единствен човек в този 
свят. Но за Дафа практикуващите има и повече. Всеки от тях 
покрива много голяма област, която включва много хора. 
Ако сърцето на един Дафа практикуващ е нестабилно, това 
ще причини промени в неговата обстановка. Когато има-
те страх например, ще откриете, че съзнателните същества 
около вас не са съвсем както трябва. Когато се промените 
така, че вашето присъствие да е приятно и ободряващо за 
хората, и съзнанието ви стане широко и пълно с оптимизъм, 
ще видите нещата около вас съответно да стават различни. 
Когато разяснявате истината, когато утвърждавате Фа и ко-
гато се сблъсквате с предизвикателства, докато действате, 
настройте се и гледайте на нещата с праведни мисли. Това 
може да се окаже ефективно.

С постоянния прогрес на Фа-коригирането това явление 
ще става все по-очевидно, защото вашата сила ще нараства, 
докато тази на злото намалява. Но в моменти, когато ваши-
те човешки привързаности са силни и има намеса от злото и 
лоши фактори, случаят ще е такъв, че когато ставате по-си-
лен, злото става по-слабо, а когато ставате по-слаб, то става 
по-силно. С напредъка на Фа-коригирането и с продължа-
ване на разрушаването и отслабването на лошите фактори 
до степен, когато те повече няма да са пречка за вас, вашата 
сила ще се проявява като все по-голяма. В бъдеще, в опре-
делен момент, вие все повече ще виждате Дафа практикува-
щите да проявяват своята сила, въпреки че достигането до 
този етап ще означава, че краят е достигнат – самият край 
на края. Така че, когато Дафа практикуващите утвърждават 
Фа и спасяват съзнателни същества, тяхното отношение, 
състояние на ума и начин на действие са все ключови, тъй 
като такива неща могат да определят какви промени ще се 
случат в този свят. Един-единствен човек може да опреде-
ли изхода на нещата в рамките на определен обсег, а когато 
говорим дори за повече Дафа практикуващи – тъй като има 
толкова много Дафа практикуващи, дори десетки милиони 
– щом решат да направят нещо, то е нещо, което трябва да 
се вземе под внимание.

Преди време Дафа практикуващите донесоха на ки-
тайското общество огромна промяна. Имаше много само-
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усъвършенстващи се – добри хора – и техните добри дела 
се появяваха едно след друго. Навсякъде вестниците съоб-
щаваха как постъпват Дафа практикуващите и колко са до-
бри, и радиостанциите, новинарските медии и телевизиите 
правеха такива репортажи. Но положителното влияние на 
всичко това започна да предизвиква негативни фактори. В 
Трите сфери има взаимно пораждане и взаимно потискане, 
тъй като човешкото общество не е божествено, а по-скоро 
такова, където доброто и злото съществуват съвместно. 
Дори тялото на човека е съставено едновременно от два-
та фактора – добро и зло. Това важи за всички материални 
елементи в света, включително и обичайната храна, която 
ядете. Самите фактори, които ви формират, са материя от 
това измерение. Когато сте рационални и вашите действия 
са добри, вие проявявате Буда-природа, което е Шан. Когато 
човек е ирационален, действа импулсивно, изпада в ярост и 
дори губи всякакъв разсъдък, тогава всичко това се равнява 
на демонична природа. Просто всички тези неща се проя-
вяват в различна степен. Така, когато спасявате съзнателни 
същества и утвърждавате Фа в обстановката на този свят, 
съзнателните същества също ще проявяват тези състояния, 
които описах. Когато разяснявате истината, тези, на които 
ще привлечете вниманието, ще са хора, които имат различ-
ни степени на добро и зло в себе си. Но въпреки че доброто 
и злото съществуват едновременно в този свят, Шан е това, 
което би трябвало да предпазва и подсигурява човешкото 
общество. На човечеството може и да му липсват принципи, 
които са напълно правилни, но то действително има универ-
сално състояние на съществуване, за което всеки е съгласен, 
че трябва да се поддържа от Шан. Така че, докато разяснява-
те истината, трябва да го правите със съзнателност и разум. 
Ако вие, като Дафа практикуващи, искате да предизвикате 
промяна в даден човек, когато разяснявате истината, и ис-
кате да го спасите, не бива да предизвиквате негативните 
елементи в него. Трябва да се придържате към състоянието 
на Шан и само тогава ще можете да разрешите проблемите, 
които може да възникнат, и да спасите този човек.

Говорил съм ви за това какво е Шан. Някои ще кажат, че 
Шан е, когато се усмихнете на някого и се покажете мил и 
сърдечен. Това обаче се равнява просто на проява на друже-
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любност от страна на човешко същество. Истинското Шан 
е това, което самоусъвършенстващият се постига в проце-
са на самоусъвършенстване и развиване на доброта – ис-
тинско Шан, което се постига чрез самоусъвършенстване. 
Когато си взаимодействате със съзнателните същества, е 
невъзможно напълно да покажете успешно усъвършен-
стваната си божествена страна, тъй като все още имате 
човешка страна, която тепърва ще трябва да завърши са-
моусъвършенстването си. Когато е необходимо, трябва да 
сте разумни и трезвомислещи като самоусъвършенстващи 
се, позволявайки на вашите отговорности и праведните ви 
мисли да ви водят, и само тогава ще се прояви истинското 
ви Шан. Това е разликата между един самоусъвършенстващ 
се и божествено същество. И ето какво означава състрада-
нието – не някаква умишлена показност, проява на човешки 
предпочитания към това или онова или израз на идеята, че 
„ако си добър към мен, тогава ще имам Шан към теб“. Шан 
се предлага безусловно и без мисъл за награда – то е изцяло 
заради съзнателните същества. Когато тази състрадателна 
доброта се прояви, нейната сила няма равна на себе си и ще 
дезинтегрира всички лоши фактори. Колкото по-голямо е 
състраданието, толкова по-голяма е силата. Човешкото об-
щество никога преди не е имало истински принципи, които 
да го направляват, затова хората не са разрешавали пробле-
мите си чрез Шан. Вместо това винаги са ги разрешавали 
чрез борби и завоевания и това се е превърнало в човешка 
норма на поведение. Ако човек иска да стане божествен и 
да се издигне над човешкото състояние, той трябва да изо-
стави тази мисловна рамка и да използва състрадание, за да 
разрешава проблемите.

Състраданието е огромна енергия, енергията на пра-
ведните Богове. Колкото повече състрадание има, толкова 
по-голяма става енергията и може да дезинтегрира всичко, 
което е лошо. Това е нещо, което никога не е било препода-
вано, било то от Шакямуни или самоусъвършенстващите 
се в миналото. Най-великото проявление на Шан е състра-
данието и то е изражение на огромна енергия. То може да 
дезинтегрира всичко неправилно. И естествено силата на 
вашето състрадание ще нараства пропорционално на ниво-
то ви, или с други думи, тя се определя от нивото ви в само-



78

усъвършенстването. Силата със сигурност се определя от 
височината на нивото.

Това, което току-що ви преподадох, има за цел да ви 
каже да се справяте дори още по-добре в разясняването 
на истината и спасяването на съзнателните същества по-
настоящем, и обсъдих как да се справяте по-добре. Казано-
то от мен се въртеше около тези неща. Не исках да говоря 
прекалено много този път, тъй като отговарях на въпросите 
ви на миналата Фа-конференция. Каквото и още да кажа, 
ще се равнява на разясняване на „Джуан Фалун“, а с повече 
думи от мен ще останат по-малко неща, които да обмислите 
за себе си. Така че не исках да казвам твърде много. По съ-
щата причина не съм прекарвал много време в преподаване 
на Фа през последните години. Има неща, които трябва да 
бъдат оставени за вас и чрез които да се самоусъвършенст-
вате и да узреете сами. Ако Учителят ви преподадеше всич-
ко с подробности, каквото и да правите, вече не би се смя-
тало за ваше самоусъвършенстване. Ще говоря, ако и когато 
възникнат големи проблеми. Ако обаче няма нищо, което да 
пречи на усилията на Дафа практикуващите да утвърждават 
Фа и да спасяват съзнателни същества, няма да излизам да 
говоря. В отсъствието на големи, широко разпространени 
проблеми, които се отнасят до цялото тяло, няма да казвам 
нищо. Това, което искам, е да проправите свои собствени 
пътища.

Мисля, че това е всичко, което ще кажа. Трябва да про-
дължите Фа-конференцията си. Този път дойдох да ви видя. 
Знам, че някои са дошли от други страни и са пропътували 
огромни разстояния. Една от причините за провеждането 
на Фа-конференция е вие, присъстващите, да се научите от 
другите и от силните ви страни, и да се освободите от слабо-
стите си. Целта на конференцията е да ви помогне да извър-
вите пътя си по-добре и да се справяте по-добре в самоусъ-
вършенстването си и в утвърждаването на Фа. И разбира се, 
другата причина, поради която съм тук, е, че толкова много 
хора искаха да видят Учителя. Знаех за това. (Ентусиазира-
ни аплодисменти) Аз също исках да ви видя и затова дой-
дох. (Ентусиазирани аплодисменти) Добре, ще спра дотук. 
Благодаря на всички! (Ентусиазирани аплодисменти)
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Здравейте всички! (Практикуващите: Здравейте, Учите-
лю!)

Вие наистина работихте усилено. Много време измина, 
откакто съм ви преподавал Фа или съм ви виждал лич-
но. Знам обаче, че колкото повече преподавам и колко-
то повече ви тласкам напред, токова по-многобройни и 
по-сериозни ще са изпитанията, които факторите на ста-
рите сили създават за Дафа практикуващите. Но Фа ви бе 
даден. Докато се самоусъвършенствате според книгата на 
Фа и я изучавате, ще сте способни да разрешите каквото 
и да било и да придобиете всичко. По тази причина през 
този период умишлено не съм говорил за нещата в повече 
детайли. Много неща наистина бяха оставени на вас, да ги 
премислите и прецените. Ето защо не съм идвал да говоря 
с вас почти година.

Какъвто и да е случаят, напредъкът на Фа-коригира-
нето се разгръща бързо и всички вие можете да доловите 
това по начина, по който нашето положение и времето 
само по себе си са се променили, тъй като сега нещата ста-
ват толкова бързо – невъобразимо бързо. И за човешкия 
род това, което се е случило в космоса, е по същия начин 
невъобразимо. Независимо от това, самоусъвършенства-
нето на Дафа практикуващите и всичко, което правя във 
Фа-коригирането, са такива, каквито са, и формата е уста-
новена, така че няма да има много промяна, за която да се 
говори. И скоростта на Фа-коригирането е изключително 
висока. Фа-коригирането наближава с най-високата ско-
рост в космоса, без дори да има нужда да го направлявам. 
Съдейки по нещата в момента, промените в този свят също 
се разгръщат бързо, като упадъкът на човешкото общество 
е особено забележим. В днешното китайско общество мо-
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ралът запада с почти невъобразимо темпо. Човечеството 
никога не е било толкова лошо, по което и да било време 
в човешката история. Никога преди, в нито един момент 
– като при падението на династия или в навечерието на 
катастрофа – нещата не са били толкова лоши, колкото са 
в днешно време, тъй като преди да е достигнало този етап, 
човечеството е щяло да загине. Ако не беше Фа-кориги-
рането, Боговете отдавна щяха да забранят съществува-
нето на днешните хора. Това важи особено за Китай. Той 
е центърът на дадената от Боговете култура на човешкия 
род и в продължение на хиляди години влиянието му се е 
разпространявало по света. Неговата култура е имала зна-
чително влияние дори над други измерения. В миналото 
никога не би било позволено тя да западне до степента, до 
която е западнала сега, тъй като Боговете биха я унищо-
жили, преди да е стигнала дотам. Понастоящем тази [раз-
връзка] е отложена, тъй като много Дафа практикуващи 
все още трябва да завършат своите пътища в самоусъвър-
шенстването. Наистина знам, че самоусъвършенстването 
е изключително трудно. И самото дело на Фа-коригиране-
то също е трудно. Фактът, че човешкото общество е толко-
ва западнало, е оказал огромно влияние върху хората по 
света, включително и върху Дафа практикуващите. Дафа 
практикуващите се самоусъвършенстват в мирския свят 
и са изправени пред такива сложни обстоятелства, като 
дегенериралата страна на обществото представлява тол-
кова силна притегателна сила за хората. Тогава какво би 
трябвало да се направи? Точно сега не можем да кажем, 
че е време да се откажем от тези хора, тъй като ще има 
още шансове да бъдат спасени. Това е една от причините 
нещата да бъдат забавяни отново и отново.

Никой от вас не осъзнава какво са пожертвали хората 
в днешния свят някога за това дело. Нито осъзнавате как-
ви величествени същества са били те някога, стремително 
хвърляйки се надолу в едно толкова опасно място, изпра-
вяйки се смело пред огромната опасност. Сам по себе си, 
този факт ги прави достойни да ги спасите и да ги изтег-
лите навън. За тях опасността лежи именно в това, кол-
ко привлекателна е заобикалящата ги среда. По време на 
това огромно изпитание Дафа практикуващите наистина 
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поеха някои допълнителни трудности заради тях, заради 
съзнателните същества, но какъвто и да е случаят, това, 
което очаква Дафа практикуващите, са най-добрите неща. 
С оглед на това, Дафа практикуващите трябва още повече 
да осъзнаят колко величествена е тяхната отговорност и 
да я поемат. Всички вие често говорите за това, да „пома-
гате на Учителя да коригира Фа“, и какъвто и да е случаят, 
чувствам, че това са сериозни думи и се надявам, че може-
те да го постигнете – и да дадете най-доброто от себе си. 
Знам, че да се направи това е наистина трудно. Въпреки че 
може и да казвате тези думи, да се изпълни това отлично 
наистина не е лесно. Вие спасявате съзнателни същества 
и поемате тази историческа мисия, но същевременно се и 
самоусъвършенствате и понякога, когато се натъкнете на 
проблем, не се справяте добре или не работите добре за-
едно. Казвал съм, че историческата сцена е била наредена 
за Дафа практикуващите и дадена на тях с цел утвържда-
ване на Фа и спасяване на съзнателни същества. С всичко, 
което направихте, бъдещето при всички случаи ще бъде 
нещо възхитително. Просто се надявам, че наистина ще 
сте способни да се справяте по-добре, да си сътрудничите 
по-добре и да работите по-добре един с друг.

Замисляли ли сте се за следното: има ли нещо, от което 
наистина да не можете да се откажете? В хода на истори-
ята сте опитали слава и величие и сте понесли огромни 
трудности. През тези дълги години на очакване сте пре-
минали през всичко възможно, за да достигнете до насто-
ящето. И при всички случаи, накрая би трябвало да сте в 
състояние да завършите пътешествието добре. Това, дали 
вашето утвърждаване на Фа върви добре или не, често е 
просто резултат от собствените ви действия.

Казвам, че тази сегашна страница от историята е оста-
вена, за [да бъде написана от] Дафа практикуващите. Не се 
подлъгвайте от факта, че всички различни националности 
и нации по света или хората от различните обществени 
прослойки са заети с вършенето на своите неща. Това е 
просто нормалният начин на живот и необходимото със-
тояние на съществуване на човечеството, и нещата трябва 
да бъдат по този начин. Не е възможно всички хора вне-
запно да предприемат действия директно за Фа, защото 
това би означавало, че магията на заблудата е била разва-
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лена. Независимо от това, самото съществуване на хората 
е заради този Фа. Може да изглежда, че нито това, кои са 
те, нито това, което правят, има връзка с Дафа практику-
ващите, но всъщност всичко то е свързано с тях. Всичко 
може да изглежда безразборно, но в действителност всич-
ко е добре подредено. Всички съзнателни същества чакат 
да бъдат спасени и мога да ви кажа нещо със сигурност. 
Ако Дафа практикуващите не действат за тяхното спасе-
ние, тези хора, независимо в кое кътче на света може да 
се намират, няма да имат надежда, освен ако не отидете 
да ги спасите. И това важи особено за китайския народ. 
Говорил съм за това преди, както знаете. Много крале от 
небесата, крале от различни националности и крале от 
различни исторически ери са се преродили на това мяс-
то. Те понасят най-големите трудности и натиск, тъй като 
това, което постигат, не е просто тяхното собствено съ-
вършенство; по-скоро това, което постигат, което поемат 
и което влагат, е всъщност заради техните многобройни 
съзнателни същества. Ето защо имат такива огромни пре-
междия. Това, което избират, се равнява на споделения 
избор на съзнателните същества в огромни космически 
системи и това е причината, поради която техните преме-
ждия са толкова огромни. Същото важи и за вас, защото 
въпреки че като Дафа практикуващи сте поели такава ве-
личествена отговорност в резултат от предопределената 
ви връзка, жертвите, които сте направили в историята, са 
не по-малки.

На този етап искам да поговоря за някои специфични 
неща. Когато сега Дафа практикуващите утвърждават Фа 
и спасяват съзнателни същества, целта на техните иници-
ативи е ясна, но тези усилия, сами по себе си, наред с това, 
как извършвате нещата, трябва да са разбираеми за хора-
та. Да са разбираеми за човешките същества, а не само за 
Боговете. Хората гледат само повърхността на нещата и 
могат да разберат нещата само от повърхността, така че 
повърхностната форма, която вашите действия и дейнос-
ти възприемат, трябва да се придържа към обикновеното 
общество. Не трябва да прекалявате с нещата; в противен 
случай хората няма да разберат. Но същевременно, ако не 
правите достатъчно, няма да успявате да спасявате хора. 
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Неуспехът в доброто балансиране на тези две неща е ос-
новният проблем, към който клонят проектите на Дафа 
практикуващите. Ако не внимавате какво казвате или пра-
вите, това ще накара обикновените хора да не могат да ни 
разберат, погрешно да смятат, че се въвличате в политика, 
или да вярват, че имате скрити мотиви – като всички тези 
неща ненужно ще станат причина величествената мисия 
на Дафа практикуващите по утвърждаване на Фа и спа-
сяване на съзнателни същества да остане неосъществена. 
Като Дафа практикуващи вие сте много наясно с това в 
съзнанието си, когато го спомена, но когато се опитате да 
го приложите, сте склонни да го забравяте и да се обър-
квате. Трябва да сте внимателни по отношение на това и 
абсолютно не бива да си създавате неприятности.

Не приемайте разпадането на порочната ККП за своя 
цел. ККП е нищо и никога не съм я възприемал като при-
чина за тревога. Тя е само нещо, което е било създадено 
специално за Фа-коригирането. По природа е противопо-
ложна на космоса и така силите в целия космос са искали 
да я унищожат. Това е довело до съществуването на ста-
ра сила, посветена на нейното запазване. Тя я предпазва 
повече от сто години и се е погрижила да придобие опит, 
който да ѝ позволи – на финалния етап – да се противо-
постави на усилията на Дафа практикуващите за спасява-
не на съзнателни същества; да действа като безмилостно 
изпитание, когато Дафа практикуващите трябва да успеят 
в самоусъвършенстването; и да служи като демон, който 
донася хаос в света, когато вие спасявате съзнателни съ-
щества. Това е всичко, което тя представлява, така че не 
ѝ придавайте толкова голямо значение и не позволявайте 
целите ви да се въртят около нея. Тя не го заслужава. Това, 
което правите, е за спасяването на съзнателните същества. 
Порочната ККП всъщност сама не е способна на всичко, 
което е направила. В действителност това е случай, при 
който фактори на сили от стария космос я използват, за да 
върши разни неща. Очевиден въпрос би бил защо да се из-
ползва ККП, а не някакво друго същество. Тя бе избрана, 
защото е ето толкова лоша, и бе създадена точно такава. 
Ако Дафа практикуващите наистина съсредоточат това, 
което правят, само върху този обект, той ще рухне, след 
което факторите на силите на стария космос ще използват 
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нещо друго, за да създават неприятности. Порочната ККП 
съществува единствено за тази цел и без значение дали 
вървите по дирите ѝ или не, ще се разпадне. Щом наши-
те Дафа практикуващи завършат нещата, които трябва да 
направят, тя със сигурност ще се разпадне. Но междувре-
менно, когато доброто и злото се сблъскат, изборът на по-
зиция на всяко същество, пътят, който всеки един избира, 
и поведението на тези съзнателни същества ще определят 
накъде ще се запътят те в бъдещето. Ето как става всичко 
това.

Можете да разобличавате порочната ККП в медийните 
си усилия, но това трябва да е с цел разчистване на нещата 
за съзнателните същества, за да могат да бъдат спасени. 
Днешната среща е за Дафа практикуващите по света, кои-
то работят в НТДТВ. Така повечето от вас, които се нами-
рат тук, се занимават с работа за медията, а в някои случаи 
приемате и повече от една роля. Като Дафа практикуващи, 
които управляват медии, мисленето ви по отношение на 
това, което правите, трябва да е ясно. Разбира се, не е не-
обходимо да казвам нищо, за да сте наясно [с това, което 
правите], но когато се справяте с действителни, истински 
проблеми, не трябва да действате прибързано. В мига, в 
който загубите чувството си на спокойствие, сте склонни 
да се отклоните. В критични моменти трябва да помните, 
че вършите тази работа, за да спасявате съзнателни съ-
щества.

Не беше лесно телевизионният канал да се развие до 
това, което е сега, само за няколко кратки години. Винаги 
когато гледам програмите, излъчвани от НТДТВ, изпит-
вам възхищение към Дафа практикуващите. Дафа прак-
тикуващите са наистина необикновени. Тръгнахте от това, 
да не знаете нищо, до това, да знаете как да управлявате 
телевизионния канал и да го правите толкова добре, с та-
кива колоритни програми. Ако не беше фактът, че по-рано 
хората бяха измамени от злото, всеки би гледал този те-
левизионен канал и би го намирал за просто изключите-
лен, за забележително начинание. Въпреки че е точно пред 
очите им, поради намеса и контролиращи ги зли фактори, 
в този момент много хора не могат да видят колко добър е 
телевизионният канал. Но в това няма проблем. Нещата се 
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променят бързо с напредъка на Фа-коригирането и със за-
силването на праведните мисли на Дафа практикуващите. 
Енергията, излъчена от НТДТВ, е много силна и телеви-
зионните приемници, настроени на нея, получават мощна 
енергия, която разрушава факторите на злото. Така че от 
тази перспектива телевизионният канал не само трябва да 
се управлява добре, но и да се управлява по един по-сис-
тематичен, стандартен начин. Когато вие, като Дафа прак-
тикуващи, постигнете Съвършенство, ще го предадете на 
хората от периода на Фа-коригирането на човешкия свят 
и той ще стане част от културата на бъдещото човечество. 
Така че трябва да свършите добра работа с него.

Нека навляза в малко повече детайли. Ако искате да уп-
равлявате една медия добре, трябва да имате добра основа 
в обществото. Обикновените неща няма да са магически 
и факторите на старите сили ще се намесват в спасяване-
то на хората. Разбира се, самата работа в телевизионния 
канал не е самоусъвършенстване в Дафа и няма директ-
на връзка с Дафа. Телевизионният канал се управлява от 
Дафа практикуващи и има за цел утвърждаването на Фа 
и спасяването на съзнателни същества. Това е връзката. 
Самият телевизионен канал не е част от Дафа, а по-ско-
ро инструмент, използван от Дафа практикуващите, за да 
спасяват съзнателни същества. Тъй като той трябва да се 
установи в обществото и да стане като обикновените теле-
визии, по отношение на управлението трябва да си служи-
те с нормалните подходи, които се използват в човешкото 
общество. Компаниите в обикновеното общество имат 
много опит от този сорт. Системата на управление, която 
те използват, е в съзвучие с обществените форми и ето 
защо тя е била способна да се установи и да добие форма 
в човешкото общество. С други думи това, което хората са 
направили в това отношение, отговаря на принципите на 
това ниво, така че вие също трябва да следвате обикнове-
ни пътища като тези колкото се може повече, когато уп-
равлявате вашата телевизия. Ако искате да я управлявате 
добре, трябва наистина да прецените как да възприемете 
стандартни практики на управление и да навлезете в по-
ложителен цикъл, и да помислите за начина на управление 
на вашия бизнес.
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Факт е, че основната цел на обикновените телевизии е 
да правят пари. Вашата отправна точка е различна. Тя е да 
спасявате съзнателни същества. Това е просто величест-
вено и е нещо, което нито едно човешко същество не може 
да постигне. Тъй като случаят е такъв, ако телевизията е 
управлявана незадоволително и не може да продължи по-
ради липса на средства, вие ще загубите мощно средство 
за излагане на фактите. Всички сте видели нейните ефек-
тивност и влияние през последните години, така че, при 
това положение, защо да не я управлявате добре? 

Знаете, че ККП е режим, който се поддържа от лъжи 
и който разчита на медиите, за да подвежда хората. От 
самото начало той лъже китайската общественост и до 
ден-днешен, до края, използва медиите, за да лъже ки-
тайския народ. Погребал е истината и поддържа фасада от 
лъжи толкова много години. Хората бяха отгледани и из-
раснаха под неговите лъжи. Тогава не бихте ли казали, че 
китайският народ, който живее целия си живот, привик-
нал към този подход към нещата, е достоен за съжаление? 
Много китайци не разбират външния свят дори и след 
като напуснат Китай, тъй като са израснали сред култура-
та на порочната ККП, и дори смятат, че другите държави 
са ненормални и смешни. Не става въпрос, че външният 
свят не е нормален. По-скоро това е нормално общество, а 
това, което се е изкривило, е китайското общество, водено 
от порочната партия. Десетилетия наред порочната ККП е 
доста доволна от себе си, мислейки, че измамната ѝ про-
паганда е била успешна. Запазила е здравата си хватка над 
медиите, подсигурявайки, че те ще произвеждат пропа-
ганда от нейно име, за да ѝ помогнат да поддържа властта 
си. Казвам това, за да ви кажа, че пропагандата може да 
подтикне хората към действие и наистина може да има 
ефект, когато хората разчитат на нея за информация. Ня-
кои хора просто не мислят сами и вярват на каквото им 
се каже.

Човешкият род има слабост и вие сте открили това 
през годините, докато разяснявате фактите. А именно, 
че първата идея, която се приеме, е много вероятно да се 
задържи. (Смее се) Щом човек приеме определена идея, 
той ще преценява всичко, което идва впоследствие, в 
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светлината на тази идея. Това е недостатък в устройство-
то на човека, но в тази среда на обърнати принципи то в 
действителност е полезно за хората, що се отнася до ели-
минирането на карма чрез премеждия и до евентуалното 
достигане до истината. Ако беше по друг начин, щеше да 
е твърде лесно за хората да получат Фа и да се завърнат 
на Небесата. Ако случаят беше такъв, че хората използват 
правилни принципи, за да търсят и да преценяват нещата, 
без значение какво могат да кажат другите, то тази човеш-
ка среда никога нямаше да бъде лоша и това нямаше да е 
човешко общество. (Смее се) Но преди, правилните прин-
ципи не можеха да бъдат открити тук, в човешкия свят. 
Императорът би управлявал страната, изпращайки вой-
ници да завземат части от света; и победителят би станал 
император, оставяйки победените извън закона. Такива 
са принципите, управляващи това човешко ниво. Защо Фа 
на Будите и Боговете се сблъска с такива огромни пре-
пятствия и защо толкова много премеждия, нападки и от-
хвърляния се появиха, щом той беше разпространен тук? 
Защото бяха разпространявани правилните принципи – 
нещо, което преди не беше съществувало в тази среда.

Какъвто и да е случаят, това е историята и курсът, по 
който човешката култура е поела от създаването на света. 
Но днес нещата са различни. Днес е последната, величест-
вена кулминация на всичко, което се е случило от създава-
нето на света. Тъй като Дафа е бил широко разпространен 
тук, напълно възможно е тази среда да бъде запазена зави-
наги за човешкия род. Това е благословията, която Дафа 
е донесъл на човечеството като част от великото разпрос-
транение на Дафа и част от Фа-коригирането на космоса 
– а именно фак тът, че нивото на това измерение може да 
бъде запазено завинаги.

Не искам да казвам твърде много. Знам, че сте тук за 
среща и навярно имате много за дискутиране. Не искам да 
ви задържам твърде дълго, но бих искал да ви дам малко 
допълнително време. Ако имате някакви важни, ключови 
въпроси, можете да ги повдигнете сега и аз ще ви отгово-
ря. След това времето, което ще остане, може да се използ-
ва за вашата дискусия. (Аплодисменти)

Практикуващ: След като сме репортери, репортажите 
ни трябва да са точни. Но понякога преувеличаваме неща-
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та, за да убедим хората в истината. Смятам, че трябва да 
следваме стандартите, поставени от западните медии, и да 
отразяваме нещата точно.

Учителят: Съгласен съм с тази гледна точка. Ето как 
трябва да се правят нещата. Не бъдете като пропагандни-
те инструменти на порочната партия. Не е правилно да 
се отдалечавате от истината, когато описвате събития, с 
надеждата да постигнете някакъв ефект. Просто оставете 
материалът да постигне какъвто ефект ще постигне. Не 
изкривявайте истината съзнателно. Ще загубите довери-
ето към вас. 

Практикуващ: Аз съм репортер, който отразява об-
ществени събития. От самоусъвършенстването знам, че 
трябва да правя всичко съгласно Джън-Шан-Жен, както и 
че нашите репортажи имат за цел да разказват на хората за 
неща, които са истинни, сърдечни и добри. Но има някои 
неща, които не можем да разкрием напълно. Например в 
китайския квартал нещата са сложни. Някои хора са много 
прокомунистически настроени, затова се опитваме да не 
отразяваме събития, подкрепяни от тях, или да ги отра-
зяваме възможно най-малко. А когато поощряват нещо, 
което не е редно, знаем, че абсолютно не можем да го от-
разяваме. Но понякога връзките, които имат, са толкова 
неуловими, че се притесняваме да не се справим зле с ре-
портажа и така да направим реклама на лоши хора. 

Учителят: Спомням си, че след началото на преслед-
ването един човек от континентален Китай ми написа пис-
мо, представяйки се за практикуващ. В писмото се гово-
реше как нещо конкретно може да се направи по-добре и 
така нататък, но аз знаех, че този човек е специален агент. 
За да прикрие себе си, гледната му точка беше от полза 
за нас. И така, приех идеята му. Защо споменавам това? 
Всичко, което правя, е в името на спасяването на съзна-
телни същества и независимо кой сте, стига да можете да 
допринесете за спасяването на съзнателни същества, ще 
използвам [това, което имате да предложите]. Щом един 
обикновен човек е жив днес, независимо колко зле се дър-
жи – с изключение на най-лошите – за него все още може 
да има надежда. Когато някой, който пасивно е вършил 
лоши неща по време на преследването, проясни съзнание-
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то си, ако може да изиграе положителна роля, той ще има 
шанс да компенсира за това, което е правил. Ако такива 
хора кажат положителни неща, може да ги цитирате, на-
пример, но определено не използвайте нищо лошо, което 
може да кажат. Ако обаче някой е лош и това, което каз-
ва, няма особена връзка със спасяването на съзнателни 
същества, тогава е по-добре да не отразявате [събитието 
или коментарите му], дори при условие, че хората може 
да ги намерят за интересни. Причината е, че всяко отра-
зяване ще повиши популярността на човек и ще подсили 
нивото на неговото признание. Няма нужда да подсилвате 
авторитета на лош човек. Ако това, което каже, помага за 
спасяването на съзнателни същества, тогава неговото от-
разяване всъщност ще му помогне да натрупа добродетел.

Практикуващ: Какво е необходимо да направим, за 
да ръководим добре телевизия НТДТВ? В нашия регион 
практикуващите, които участват в продажбите, казват, че 
първо „Епок Таймс“ трябва да се справи добре, преди да 
се говори за НТДТВ.

Учителят: Няма нужда да ме питате за тези неща. Ако 
човек каже, че работи основно за „Епок Таймс“, тогава раз-
бира се, той трябва да се фокусира върху „Епок Таймс“ 
и след това да помага на НТДТВ. Ако някой каже, че ра-
боти основно за НТДТВ, тогава той трябва да се фокуси-
ра върху НТДТВ и да помага на другите медии само след 
като е свършил работата си. Всичко това попада в обсега 
на вашите задължения като Дафа практикуващи, затова 
правете колкото може повече, в рамките на своите въз-
можности. Всички медии, които ръководите, имат ефекта 
на спасяване на съзнателни същества и гласовете, идващи 
от тези медии, носят великата добродетел на всеки от вас, 
който е участвал – това е сигурно.

Практикуващ: НТДТВ има силен недостиг на финан-
сови средства и с цел да привлече рекламодатели – някои 
са наистина трудни за привличане – маркетинг отделът 
изпраща репортери да заснемат голям брой безплатни ре-
портажи с рекламна цел, което понякога е прекалено. Това 
ли е правилният подход?

Учителят: Ако е прекалено, тогава не е правилно. В 
началото вероятно не сте се справили с нещата добре, тъй 
като всеки е в процеса на прехода от това да не знае какво 
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да прави, към това да знае. Надявам се, че постепенно ще 
започнете да се справяте добре, ще ставате все по-опит-
ни и ще разрешавате проблемите все по-разумно, за да се 
справяте с нещата изцяло сами. 

Практикуващ: Изминаха няколко месеца от първото 
излъчване на НТДТВ в Канада през 2008 г. Въпреки това, 
докато се опитвахме да разширяваме абонаментната мре-
жа, научих ме, че нивото на одобрение на НТДТВ сред об-
ществеността е слабо. 

Учителят: Историята, която се разгръща сега, е пред-
назначена за Дафа практикуващите, но никой няма да 
прояви инициативата да ви покани да направите нещо, 
тъй като хората се намират в състояние на заблуда. Всичко 
това беше създадено за вас – включително всички неща, 
които са правилни и погрешни или добри и зли – и всички 
те са разбъркани заедно. Така че за вас е наистина трудно 
да правите неща. Но дори и така да е, никое същество в 
този космос не може да се сравнява с вас. Богове, които 
специално се занимават с тази задача, правят това, което 
току-що описах, но само когато се справяте добре, нещата 
в този свят ще се променят. Да се справяте добре, да ра-
ботите добре заедно и да бъдете ефективни действително 
зависи от вас самите. Може да попитате: „Има ли някак-
во скрито оръжие, което можем да използваме? Може ли 
да измислим някакъв специален метод?“ Това, което ви 
е било дадено, е най-праведният от всички пътища, но 
той е тесен. Когато намерението ви е неправилно или има 
проблеми с това как подхождате към нещата, пътят ще е 
труден. Пътят е много тесен и може да изглежда сякаш не 
може да бъде извървян. Но всъщност можете да го напра-
вите. 

Практикуващ: Правилата за деветте състезания, орга-
низирани от НТДТВ, бяха променяни многократно. Лично 
аз чувствам, че не е много добре по отношение на това 
как ще ни възприемат онези, които са се регистрирали за 
състезанията, и очевидно не е много професионално. Бих 
искал да попитам Учителя дали това е мое схващане или 
можем да се справим по-добре?

Учителят: Знам, че имаше промени, и те бяха най-ве-
че поради неопитност и стремеж към по-добро посрещане 
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на нуждите на състезанията. Наистина, не е толкова добре 
да има много промени. Но всъщност колкото по-ясни са 
правилата за участниците в състезанията, толкова по-
добре. На координаторите им липсваше опит, така че те 
го придобиваха с всяка една стъпка. Когато се установи, 
че нещата са неправилни, те трябва да бъдат поправени. 
Мисля, че нещата ще са по-добре в бъдеще, тъй като тога-
ва координаторите ще имат повече опит.

Практикуващ: Аз съм журналист от Тайван. Дафа 
практикуващите в Тайван правят много новинарски ре-
портажи, за да изобличат лошите неща, които ККП върши, 
и въпреки това за тях е предизвикателство да събират до-
казателства от първа ръка на място. Може ли да попитам 
как би трябвало да се разреши този проблем? Вторият ми 
въпрос е, че сегашното правителство и някои бизнесме-
ни в Тайван стават все по-прокомунистически настрое-
ни. Ако посочим грешките им в нашите репортажи, ще ги 
обърнем ли срещу нас?

Учителят: Има предостатъчно неща, публикувани от 
самата зла партия и други водещи онлайн медии, които 
можете да ползвате. Можете да препечатвате всяко едно 
от тях. Би било дори още по-добре, ако можете да полу-
чите новини от първа ръка от континентален Китай, но 
само ако там имате връзки, които са напълно сигурни и 
безопасни. 

Що се отнася до това как се справя определено прави-
телство или който да било, един самоусъвършенстващ се 
изобщо няма нужда да мисли за това. Не го мислете и не 
се тревожете за това. Просто си казвайте: „Дойдох да спа-
сявам съзнателни същества и това е.“ Някой може да е на 
власт днес, а утре може да е някой друг, но който иска да 
е на власт – така да бъде. Това е уредено от Боговете, така 
че каквото е – това е. Ако съсредоточите вниманието си 
върху това, значи мисленето ви се е отклонило. В момента, 
в който помислите така, това е отклонение. Не се тревоже-
те за такива неща и просто правете каквото трябва. Това, 
което се случва обикновено, е, че колкото по-привързани 
ставате към нещо, толкова по-голяма е вероятността да 
последват проблеми и да формират нещо като тест за ва-
шия Шиншин. Колкото повече игнорирате такива неща, 
толкова по-добре. Вие имате своя път, докато човешките 
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същества си имат своите дела. Имате неща, които е необ-
ходимо да правите. Не се тревожете и не обръщайте вни-
мание на политическите дела или на случващото се меж-
ду партиите. Разбира се, нашите медии всъщност нямат 
избор по отношение на отразяването им, тъй като това 
вероятно са неща, от които обикновените хора се инте-
ресуват. В този случай просто може да отразите нещата, 
както го правят другите, и да не пишете статии с мнения. 
Може просто да ползвате репортажите на другите. Ние не 
пишем статии с мнения за междупартийни дрязги. Така че 
това е подходът, който може да възприемете към новини-
те, които са интересни на хората, докато преследването 
приключи и докато медиите, ръководени от Дафа практи-
куващи, напълно станат редова част от обществото.

Практикуващ: Учителю, моля, обяснете на практи-
куващите какво влияние ще има конкурсът за дизайн на 
китайско Хан облекло върху това как се обличат хората по 
света и моля, кажете защо Хан облеклото е било изгубено 
за толкова дълго след династията Мин.

Учителят: (Усмихва се) Днешната среща е за обсъж-
дане на работата на НТДТВ, а не на модата Хан. Нека ос-
тавим този въпрос за друг път. 

Практикуващ: Имам въпрос относно управлението. 
Открих, че когато всеки е талантлив и с мнение, ако аз, 
като координатор, давам инструкции или се опитам да 
помиря някак различните мнения, винаги ще се намери 
някой да ми каже да се вгледам в себе си. Разбира се, в 
контекста на самоусъвършенстването мога да се вгледам в 
себе си, когато се прибера вкъщи. Но когато става въпрос 
за разрешаване на определен проблем и за вземане на ре-
шение по начина на осъществяването на нещо, как да се 
справя с това в качеството си на координатор?

Учителят: Знам какво имате предвид. (Публиката се 
смее) Обикновено Дафа практикуващите с охота ще се от-
кажат от храна и сън, за да утвърждават Фа – „Независимо 
колко сме уморени, ще го направим.“ Но що се отнася до 
управление и извършване на неща по стандартен начин, 
до ръководене на другите или до опити за установяване на 
определени правила и процедури, веднага отказвате да се 
подчините. (Публиката се смее) Мислили ли сте, че само 
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по такъв начин това, което правите, ще е по-силно и ме-
тодично, и че само тогава ще се установите стабилно в чо-
вешкото общество и ще изиграете дори по-могъща роля? 
Създадохте телевизия, за да утвърждавате Фа. Първона-
чалната ви мисъл беше тя да изобличи злото и обхватът ѝ 
беше такъв. Но Учителят току-що ви каза, че каквото и да 
правите, трябва да го правите добре. И нещо повече: това, 
което правите сега, е вероятно да бъде оставено за култу-
рата на бъдещето. Ако обаче няма правила и разпоредби, 
как може да бъде дадено на бъдещето? От какво тогава ще 
се учат хората в бъдещето? Без каквито и да било норми, 
от какво ще се учат? Само от ентусиазма на Дафа прак-
тикуващите? (Учителят се смее) (Публиката се смее) Ето 
защо казвам, че независимо какво кралство сте управля-
вали някога или в какъв проект участвате сега, който и да 
се предполага да ви ръководи, позволете му да го направи. 
Не мислете, че хората не могат да ви ръководят. Не забра-
вяйте, че човешките същества са в заблуда и че формата на 
вашето самоусъвършенстване предполага практикуване 
сред обикновените хора. Вероятно Дафа практикуващи-
ят, който ви ръководи, е дошъл от ниво, което не е високо 
колкото вашето, или може би дори не се е самоусъвър-
шенствал толкова високо, колкото вас. Но това няма зна-
чение. Става въпрос за сътрудничество, което се основава 
на праведни мисли и което цели спасяване на съзнателни 
същества. Непременно гледайте да работите добре заедно. 
Ясен ли бях? (Аплодисменти) Много ученици всъщност 
повдигнаха този въпрос пред мен. Днес имах възможност 
да ви го обясня ясно. (Публиката се смее, аплодира) 

Практикуващ: Имам два въпроса. Първият е: тъй като 
много от учениците, които вършат медийна работа, въз-
приемат многобройни роли – особено когато е време за 
промоция на спектаклите на „Шен Юн“ – никой не работи 
върху рекламите, донасяни от нашите експерти по про-
дажбите, или пък тези, които се занимават с продажби, 
отиват да продават билети. Как следва да балансираме 
тези неща? 

Учителят: Това е проблем. Ето защо всеки път, кога-
то започва турне на „Шен Юн“, искам светът да узнае за 
„Шен Юн“ възможно най-бързо. Изисквам сценичните 
компании, които са на турне, да не остават на едно място 
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твърде дълго, защото иначе би било наистина трудно за 
местните практикуващи и би повлияло на други проекти. 
За проблема, [който повдигнахте,] всъщност се замислих 
преди доста време. Преди, когато „Shen Yun Performing 
Arts“ беше в процес на изграждане, помислих и реших да 
използвам млади Дафа практикуващи за това, така че то 
да не афектира другите проекти на Дафа практикуващи-
те. Но все пак имаше толкова много Дафа практикуващи, 
участващи в продажбите на билети, и за тях това беше 
много усилена работа, затова другите проекти все пак бяха 
повлияни. Така че си помислих следното: щом постигнем 
определено ниво на популярност или ако „Шен Юн“ бър-
зо стане известен, може обикновени хора да резервират 
целия спектакъл и тогава няма да има нужда да работи-
те над продажбата на билети. Както се оказва, „Шен Юн“ 
вече поставя единствения най-добър спектакъл в целия 
свят. Никой не е по-добър. (Аплодисменти) Но точно сега 
злата ККП се намесва в спасяването на хората по света. 
Влиянието на „Шен Юн“ сега е огромно, макар да не се 
разви толкова бързо, колкото беше планувано. Щом по-
пулярността му се разпространи надлъж и нашир, няма 
да има необходимост да полагате толкова много усилия за 
продажбата на билети. По това време просто ще е необхо-
димо да публикувате обява, в която да се казва, че „Шен 
Юн“ е тук и ще изнася спектакъл на това и това място, и 
това ще свърши работа – хората ще дойдат. Мисля, че то-
гава няма да е необходимо Дафа практикуващите да хабят 
толкова много енергия и време за това и другите проекти 
няма да бъдат повлияни. И така, ето към какво се стремя. 
Правейки това, изрично упоменах, че трябва да подсигу-
рим качеството на програмата и че изпълнението трябва 
да е перфектно, че трябва да гарантираме най-добрите 
резултати и че не трябва да има пропуски или проблеми 
на който и да е етап по пътя. Когато истински постигнем 
това, влиянието на спектакъла със сигурност ще се раз-
шири. Няма да гарантирам нищо, но чувствам, че денят не 
е далеч. (Аплодисменти) По това време всичко, което ще 
трябва да направите, е да пуснете реклама. (Публиката се 
смее) Или вероятно медиите ви ще са придобили същия 
вид влияние, така че може би няма да има нужда дори и от 
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реклами. Ще бъде достатъчно само да го отразите. (Учи-
телят се смее)

Практикуващ: Би ли могъл Учителят да поговори за 
важността и отговорността на многоезичните програми 
на НТДТВ във връзка със спасяването на съзнателни съ-
щества?

Учителят: Със сигурност би било по-добре, ако може 
да има програми на повече езици. И ако телевизионни-
ят канал наистина може да придобие стабилна позиция 
в обикновеното общество, да излезе на печалба и да про-
цъфти и просперира, това би било чудесно. Но не спирай-
те само до осигуряването на програми на други езици. На-
истина ще сте се справили добре, когато успеете да произ-
веждате програми на всеки език, без да пропускате нито 
една националност. Това е така, защото тези, които стоят 
пред вас и които трябва да спасите, са всички хора по све-
та. Но аз знам, че по отношение на човешки и материални 
ресурси или на настоящите ни способности сме наистина 
далеч от това. Но какъвто и да е случаят, засега нека започ-
нем с основното. Ако се справим добре, това не само ще 
има огромен ефект, но също така талантливи и способни 
хора ще получат Фа един след друг; и тъй като двете неща 
са свързани, те ще се присъединят и ще попълнят нужди-
те, които имате. Дори е вероятно всеки аспект от ваше-
то начинание да напредне, включително финансовите ви 
средства. Но ако сегашното ви състояние не се промени 
фундаментално, никоя от тези промени няма да се случи. 
Ето защо наистина трябва да помислите сериозно върху 
това как да се установите в обикновеното общество и да 
излезете на печалба. Нека работим усилено над това.

Практикуващ: Току-що един канадски ученик зададе 
въпрос за Канада. Всъщност аз също съм доста объркан. 
Измина повече от половин година от септември, когато 
НТДТВ започна дейност в Торонто, а все още нямаме дос-
татъчно зрители. Мисля как да направим пробив с предиз-
викателствата, пред които сме изправени. Не е ли успехът 
на един бизнес основна отговорност на управата? 

Учителят: Дали ще си сътрудничите добре или не, не 
зависи само от един или двама души. Този път нека всеки 
да помисли по тези въпроси и да видим дали има добро 
решение. Най-малкото, по този начин можете да се нау-
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чите как да подхождате към нещата в бъдеще и как да ги 
правите солидно и стабилно. Ако пак не става, тогава това 
може би означава, че условията все още не са узрели. Ако 
обаче усилията ви дават добър резултат и нещата се полу-
чават, тогава това означава, че сте си сътрудничили добре. 

Практикуващ: Извинете за прекъсването, но 
забелязах ме, че има хора, които си водят записки. Воде-
нето на записки е строго забранено, както и правенето на 
звукозаписи.

Учителят: Не става въпрос, че се страхуваме хората да 
си водят записки. А по-скоро, че след като си тръгнете от-
тук с това, което сте си записали, то няма да е същото, кое-
то първоначално съм имал предвид. Освен това няма да 
сте способни да запишете всичко, така че това, което сте 
нахвърляли, ще се равнява на цитиране извън контекста. 
Това, което правите, е да подбирате и да избирате това, 
което харесвате и което мислите за полезно да кажете на 
другите. Вие не усъвършенствате себе си, а вместо това 
искате да използвате думите ми, за да коригирате другите. 
(Публиката се смее) Затова е по-добре да не си водите за-
писки. Казах ви много отдавна, че не е позволено, с жела-
нието да ви видя да вървите по пътя си правилно. Трябва 
да унищожите записките, които сте направили.

Практикуващ: „Шен Юн“ има представления по цял 
свят, но не и в Хонконг. 

Учителят: Зная. Изглежда, че порочната партия все 
по-нагло осъществява пълен контрол над Хонконг. Как-
во стана с онзи принцип на „една страна, две системи“? 
Струва ми се, че [ККП е] изгубила всякакъв срам и точно 
сега ѝ подхожда изразът „мъртвото прасе не се страхува от 
врящата вода.“ (Публиката се смее) Няма да се спре пред 
нищо, а отвращението на света от нея се задълбочава с 
всеки изминал ден. Тя все повече кара хората по света да 
видят по-ясно нейната същност. Тя пряко манипулира и 
контролира правителството на Хонконг, а театрите там са 
все държавна собственост. Но нищо от това няма значение 
и няма нужда от тревога. Знаете ли какво си мисля? Под-
готвям „Шен Юн“ да изнесе спектакли в континентален 
Китай. (Ентусиазирани аплодисменти) Не говоря просто 
така. Злото може да мисли, че е силно, но нека видим как-
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во ще поднесе историята. (Учителят се смее) Не зависи 
от тях. Всяка династия е била някога във вихъра си, само 
за да изпадне в отчаяние накрая. (Учителят се смее) (Пуб-
ликата аплодира)

Практикуващ: Работя в маркетинговия отдел на НТ-
ДТВ в главния офис в Ню Йорк. Исках да попитам за 
сътрудничеството между новинарските екипи и тези в 
продукцията. Всеки ден ходим да отразяваме събития и 
се връщаме с много визитни картички. Много хора се ин-
тересуват от нас. Нещо, което ме притеснява, е как всеки 
ден времето минава все по-бързо, и съм нервен. Макар да 
не работя на пълно работно време, се надявам, че ще мога 
да запазя контакта с всеки един от тези хора. Но всеки ден 
времето стига само за да се свърши много малко. 

Учителят: Вярно е – онези, които наистина вършат 
неща, ще чувстват, че няма достатъчно време. Ето защо 
се надявам, че ще привлечете повече хора в маркетинга и 
така няма да се чувствате толкова заети и ще сте способ-
ни да прокарате пътека и да излезете на печалба. (Апло-
дисменти) В маркетинга трябва да разяснявате фактите, 
докато контактувате с хората, и това също ще е начин за 
спасяване на съзнателни същества. Също така, вие пра-
вите [маркетинг], за да помагате на телевизионния канал 
цялостно да се справи добре, така че това е изключително. 
Не мислете, че само вършенето на повече работа на първа 
линия – като писането на статии – се равнява на спасяване 
на хора. Това не е вярно. Всички използват репортажите 
на телевизионния канал, за да спасяват хора.

Практикуващ: Имам два въпроса. Единият е, че НТ-
ДТВ съществува от седем или осем години. Много учени-
ци обаче не са подобрили уменията си до задоволител-
на степен. Самите те твърдят това. Вторият въпрос е, че 
много ученици са по-ентусиазирани да раздават листовки, 
отколкото да работят за новините на НТДТВ.

Учителят: (Учителят се смее) Има разлики между 
вас, но всяка брънка във веригата е ключова. Ако вземете 
предвид случая на тези, които са малко по-възрастни и 
които нямат много образование, или които не знаят как 
да вършат нещо друго, най-ефективното, което те могат да 
правят, е да раздават листовки. Онези от вас обаче, които 
са добре образовани и опитни в писането, може да използ-
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ват силните си страни и да пишат. Истината е, разбира се, 
че в крайна сметка тези неща са еднакви. Каквато и форма 
да приема, ако това, което правите, спасява хора, то е ве-
личествено. (Аплодисменти) (Учителят се смее)

Практикуващ: НТДТВ се разви много бързо и преда-
ванията ѝ се увеличават, но все още имаме недостиг на 
работна ръка във всеки регион. Когато сме претоварени с 
работа, някои самоусъвършенстващи се казват, че трябва 
да подсигурим определено количество и да се опитваме 
да правим повече. Междувременно други твърдят, че след 
като сега сме толкова заети, ако качеството не може да 
бъде гарантирано, трябва да правим по-малко. Така, до-
като сме в процес да ставаме по-добри професионалисти, 
как следва да се справим с това?

Учителят: Виждам, че работите наистина усилено и 
всеки прави всичко възможно да се справя по-добре и да 
прави повече. Разбира се, колкото по-добро е качеството 
и колкото повече предавания правите, толкова по-добре. 
Ето какво мисля. Но когато ви виждам всички да рабо-
тите толкова усилено, не искам да казвам нищо повече. 
(Учителят се смее) (Публиката се смее) Но това е, което 
всеки иска. Ако можете да работите по-добре заедно и да 
добавите повече работна ръка, вероятно ситуацията ще 
се промени драстично. Виждам непосредствените предиз-
викателства, пред които сте изправени. Няма специално 
решение. (Учителят се смее) Учителят не може да ви даде 
някакъв специален метод, тъй като трябва да извървите 
своя собствен път. 

Практикуващ: Някои токшоу програми трябва да 
канят гости. Една гледна точка е, че щом възгледите им 
помагат за изобличаването на ККП, можем да ги каним в 
нашите предавания. Но понякога не сме разгледали био-
графиите им достатъчно добре. Друга гледна точка е, че 
трябва да правим всичко възможно да каним наши собст-
вени коментатори.

Учителят: Що се отнася до каненето на коментато-
ри, разбира се, че е най-добре да имаме такива с подхо-
дящо обществено положение. Ако обаче имате свои ре-
довни, силни коментатори, които са популярни, това също 
е добре, но то означава, че телевизията ви ще се нуждае 
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от свои собствени експерти. При все това, същевремен-
но понякога е нужно да каним подходящи хора, които да 
са външни на предаването. Те говорят от гледната точка 
на трета страна, като експерти или в някакво специално 
качество, и това също е необходимо. Но е трудно да се 
преценят възгледите на някои хора, така че може да се на-
ложи да проучите малко предварително. Темата на преда-
ването обикновено е ясна, затова [когато го проучвате,] 
може просто да накарате разговора да се върти около тази 
тема. Споделете на човека своите възгледи и ако той се 
съгласи с вас, тогава го поканете; ако не се съгласи – не-
дейте. Ако човекът наистина е някой от ККП, тогава не е 
ли пак добре, ако чрез коментарите си той публично из-
обличи порочната ККП такава, каквато е? (Публиката се 
смее) (Учителят се смее) Трябва да сте широко скроени и 
толерантни. (Учителят се смее) (Аплодисменти) Нещата 
ще вървят добре, ако сте великодушни.

Практикуващ: По време на интервюта някои хора 
от континентален Китай, които разбират нещата, ме по-
молиха да Ви предам техните поздрави, когато Ви видя. 
(Учителят: Тогава им благодаря.) (Публиката аплодира) 
Някои тамошни правозащитници питат дали могат да ра-
ботят като репортери на НТДТВ в Китай.

Учителят: Прекалено опасно е за тях. Трябва да вни-
мавате за безопасността им възможно най-много. Ако ус-
пеят да предоставят информация, не бива да разкривате 
самоличността на източниците си; и трябва да сте особено 
внимателни за тяхната безопасност. Разкриването на са-
моличността им наистина би било пагубно за тях. Трябва 
да вземете тези неща предвид.

Нека поговоря за нещо друго. В континентален Китай 
някои ученици са станали объркани по време на преслед-
ването. Но щом станат наясно за нещата или щом попад-
нат в нова среда, те са способни да различат правилното 
от погрешното. Те определено не вземат страната на злото 
умишлено – със сигурност е така. Когато оценявате няко-
го, вие често казвате: „Еди кой си е бил „реформиран“ в 
континентален Китай.“ Но провалът в преминаването на 
тестовете е просто част от процеса на самоусъвършенства-
не. Самоусъвършенстването не е приключило след това и 
човекът все още се самоусъвършенства. Затова не бива да 
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го разглеждате като някой, който наистина вече не е годен. 
Разбира се, някои хора наистина направиха лоши неща по 
времето, когато се предполага да са били подложени на 
„реформиране“, но ако все пак успеят да компенсират за 
това по-късно, докато се самоусъвършенстват, трябва да 
им се дадат шансове. При все това се надявам, че тези хора 
ще имат желанието за свеж старт; когато действате, все 
едно не ви интересува какво се е случило, на вас ще гле-
дат отвисоко. Разбира се, Дафа практикуващите, които не 
са били „реформирани“ и се справиха въпреки злото, са 
наистина величествени и заслужават уважение. (Аплодис-
менти)

Мисълта ми е, че не бива да отблъсквате своите съб-
ратя самоусъвършенстващи се. Те са ваши събратя само-
усъвършенстващи се и вие трябва с всички сили да се оп-
итвате да ги накарате да усетят топлината, с която Дафа 
практикуващите си взаимодействат помежду си. Ако опа-
сенията ви са, че не ги познавате достатъчно добре, тога-
ва може да се опитате да научите повече за тях от Дафа 
практикуващите в Китай. Ако този човек наистина е Дафа 
практикуващ, тогава го присъединете [към вашия проект]. 
Или ако никой не знае със сигурност за него, тогава из-
чакайте малко. Ако имате усещането, че нещо не е наред, 
тогава му кажете първо да отиде да раздава листовки. Но 
ако установите, че той наистина е бил Дафа практикуващ 
в Китай, тогава мисля, че няма да има проблем. Дори да 
е специален агент, вземете под внимание, че всеки може 
да види, че ККП е напът да рухне. Високопоставени чи-
новници на Китай местят капитала си зад граница в ог-
ромни количества, подготвяйки изход за себе си, и купу-
ват международни паспорти, мислейки как да избягат. Кой 
всъщност е отдаден на този режим? Да, действително има 
някои глупави хора (Всички се смеят), някои безмозъчни. 
Тези хора са индоктринирани до степен, при която наис-
тина не могат да различат правилно от погрешно. Ще раз-
познаете тези хора в момента, в който ги срещнете, но те в 
крайна сметка са малцинство. Хората по света ви чакат да 
ги спасите. Трябва да отворите сърцата си и да не правите 
изключение за своите събратя самоусъвършенстващи се. 
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Ако не успеете да направите това, вие създавате препят-
ствия на пътя си. 

Практикуващ: Правя интервюта с хора от Флашинг. 
Някои са, както казват обикновените хора, просто настро-
ени да се противопоставят на Фалун Гонг. Да им позволя-
вам ли да стоят пред камера? Има и други, които обикно-
вено не заснемаме и може би само една от ръцете им или 
някаква част се показва в кадър. Но обикновените зрители 
се оплакаха от това. Също така, да отразяваме ли събития 
на религиозни групи? 

Учителят: Трябва да прецените сами. Ако чувствате, 
че искате да дадете на човека още един шанс, тогава да-
вайте, направете го. Но ако става въпрос за някого, който 
е прогнил до сърцевината и заради когото много съзна-
телни същества може да бъдат елиминирани по-късно 
или да изгубят своя шанс, тогава нека не му позволяваме 
да се появява пред камера. От вас зависи да решите. Ако 
вместо това нечие присъствие или думи са добри за спа-
сяването на съзнателни същества, тогава който и да е той, 
това може да бъде използвано. А ако няма никаква полза, 
тогава не го ползвайте. Някои новини не са важни и нямат 
връзка с вашите усилия да спасявате хора, така че не при-
вличайте вниманието към тях.

Практикуващ: Туристическите предавания са добър 
начин да навлезем в един нов пазар и да го разширим, за-
това бих искал да създам такова предаване. Тези, които 
излъчваме понастоящем, са все външни записи, докато ако 
можем да произведем наши собствени, по-късно бихме 
могли да ги продаваме. (Учителят: Това би било добре.) 
Но когато повдигнах пред управата въпроса за нещата, не-
обходими за целта, те сметнаха, че точно сега не сме дос-
татъчно добри и не можем да произведем нещо с качество 
като на другите. (Учителят: Е, може би са прави.) (Всички 
се смеят) Когато изучавах Фа, ми се стори, че може би съм 
твърде настоятелен, и тъй като в крайна сметка съм само-
усъвършенстващ се, изоставих идеята. (Всички се смеят) 
Въпреки това някои приятели практикуващи вярват, че 
идеята ми е доста добра, и ме окуражиха да я осъществя. 
Точно сега не мога да разбера дали просто имам привърза-
ност, или излиза, че сме способни да създадем предаване, 
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добро колкото на обикновените хора. Аз лично се чувст-
вам уверен, че бихме могли.

Учителят: Тогава може да обясните на управата на те-
левизията в повече подробности идеята си по отношение 
на стъпките, които бихте предприели, и как бихте проце-
дирали. Ако сте способен да им вдъхнете увереност чрез 
това обсъждане, тогава мисля, че повече няма да има про-
блеми. (Всички се смеят, аплодират) 

Практикуващ: Понастоящем се занимавам със създа-
ване на музикални предавания за телевизионния канал. 
Открих ме, че техническите умения, необходими за зву-
козаписна продукция, са високи, и не съм сигурен колко 
време би следвало да отделя за такова нещо. Трябва ли да 
направя специално усилие просто за да науча това и може 
би да започна обучение? Питам, понеже би изисквало мно-
го време. 

Учителят: Нещата в телевизията трябва да се правят 
добре и това означава, че трябва да има стандарти и про-
фесионализъм. Ако не можете да правите нещо, ще трябва 
да се научите. (Смее се) Колкото до конкретните детайли 
относно как да го направите, зависи от вас самите.

Практикуващ: Всеки път, когато чуваме Учителя да 
преподава Фа, винаги има ученици в нашия регион, които 
наистина искат да им разкажем веднага щом се приберем. 
Тогава става така, че един човек си припомня малко и друг 
си припомня още по памет. Не ми изглежда много редно.

Учителят: Когато обсъждате след завръщането си, 
трябва да добавите: „Това, което споделям, е просто об-
щата идея, а не оригиналните думи на Учителя.“ Ако хората 
просто се опитват да научат, е нормално. Но ако някой си 
води бележки и им ги чете, това е случай на неправилно 
предаване думите на Учителя.

Практикуващ: Преди време попитах отговорника по 
планирането относно цялостния програмен план. Той 
каза, че в много случаи са откривали, че когато телевизия-
та е давала зелена светлина на някоя програма и например 
е казвала каква посока да се поеме, за практикуващите се 
е оказвало много трудно да я следват. И обратно, когато 
вместо това участниците са искали по своя собствена ини-
циатива да създадат програма, общо взето са успявали. 
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Един пряк резултат от това е, че на телевизията наистина 
ѝ липсват програми, които се харесват на широката публи-
ка. Затова бих искал да попитам как по-добре да баланси-
раме съотношението между популярните програми и тези 
за разясняване на истината.

Учителят: Ако работехте в обикновена компания и 
вашият началник ви кажеше да направите нещо, щяхте ли 
да му кажете, че просто ще правите каквото си искате? 
Така че защо не си сътрудничите добре, когато утвържда-
вате Фа? Защо не можете да се справите добре с това? 
Защо можете да се справяте добре само ако нещо ви до-
пада? Това са точно проблеми на координация и сътрудни-
чество. За тази инициатива ви събра споделено желание, 
но когато всеки от вас настоява на своята гледна точка и 
просто прави каквото му харесва, как може това да се брои 
за сътрудничество? Ако всеки от петте пръста на ръката 
ми иска да се разпъне, не може да се оформи юмрук и няма 
да може да нанесе удар (Смее се). По този начин той е слаб. 
Затова трябва да работите добре заедно.

Практикуващ: Понастоящем има силно обвързване 
между Тайван и Китай. Ако го отразяваме както редовите 
медии, ще бъде трудно да избегнем това, порочната ККП 
да изглежда по-добра, отколкото е.

Учителят: Това наистина е нещо, с което трябва да се 
внимава. Що се отнася до конкретните подробности, те 
все още са нещо, което вие трябва да прецените. Но трябва 
да променяте съдържанието от репортажите на обикнове-
ните медии, ако съдържат неща, които умишлено правят 
порочната партия да изглежда добра. 

Практикуващ: Ако трябва да избягваме писането на 
коментари, тогава може ли да намерим обикновени хора, 
които да го правят? 

Учителят: Ако го правят обикновени хора, все още 
вашият вестник ще е този, който публикува коментара. 
Читателите няма да правят разграничение дали авторът е 
част от вашия екип или не. Не се намесвайте в обикнове-
ните дела и не вземайте участие в политиката на обикно-
вените хора. Изяснил съм това.

Практикуващ: Бих искал да задам още един въпрос. 
Сега има много връзки между Тайван и Китай, и ККП из-
ползва много медийни, търговски и икономически сред-
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ства, за да си проправи пътища в Тайван. Стои ли пред нас 
въпросът да намерим в този аспект нейното разобличение 
и да се концентрираме над него?

Учителят: Трябва да прецените дали тези неща ще 
помогнат за спасяването на съзнателни същества или не. 
Ако не, тогава не го правете. Ако да, тогава разкрийте ис-
тината. Но не обръщайте каквото и да било внимание дали 
[ККП] си е проправила пътища. Колкото повече мислите 
за това, толкова повече ще проправя тя, с цел да се види 
какво ще направите. Не обръщайте никакво внимание на 
това. Когато спасявате съзнателни същества, ви е нужно 
да насочите усилията си към хората – не към това как се 
развиват нещата в обществото. Фокусирайте се върху сър-
цата и съзнанията на хората, а не върху определена соци-
ална класа, организация или институция. 

Практикуващ: Установил съм, че когато правим ре-
портажи за събития извън Китай, понякога това, което 
се отразява в континентален Китай, са новини вече пуб-
ликувани в чужбина, и че това, което съобщаваме, може 
да служи като силен контрапункт срещу ККП; например 
може да сравним как демократичните правителства в сво-
бодните държави се справят с нещо и как го прави ККП. 
Бих искал да попитам дали когато излъчваме новини за 
събития извън Китай, е важно да гледаме за справка но-
вините, отразени в Китай, и да изобличаваме ККП, като 
показваме обратното.

Учителят: Не, не е. Няма установена тактика. Просто 
правете нещата с разум. Независимо колко ККП се опитва 
да изолира нещата, независимо колко се опитва да кон-
тролира информацията за своето преследване на Фалун 
Гонг, това, което прави, въпреки всичко ще бъде разкрито 
на обществото; накрая хората ще научат и тази информа-
ция ще бъде отразена международно. Може да препечат-
вате репортажи от други източници, като същевременно 
откриете чрез собствените си канали какво точно се е 
случило, и след това го отразите. Така че няма нужда да 
вземате нещата [на порочната партия] и да съобщавате об-
ратното. Разбира се, нещата са различни за медиите, които 
отразяват от специални гледни точки; те се специализират 
в анализиране на порочната партия. (Всички се смеят)
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Практикуващ: Аз съм практикуващ от Лос Анджелис 
и бих искал да попитам относно стратегиите за промоция 
на „Шен Юн“. Имахме осем представления тази година 
през януари, но тъй като първоначалният ни маркетингов 
план не беше много ефективен, в началото не свършихме 
добра работа с продажбата на билети. По-късно се надя-
вахме да извлечем полза от Деня на благодарността, за 
да компенсираме изгубеното време, и изготвихме план, 
който обаче се провали, когато практикуващите не можа-
ха да се разберат по разни въпроси и последваха големи 
спорове. Тогава накрая се случи това, което по-рано иска-
хме най-малко: точно преди началото на представленията 
пуснахме талони за намаление. 

Учителят: Проблемите, които имате при продаж-
бата на билети за „Шен Юн“, са всъщност отражение на 
състоянието в самоусъвършенстването на учениците от 
този регион. За мен това е пределно ясно. Независимо за 
кой ученик или място става въпрос, каквото и да е ваше-
то състояние, то определено ще се отрази върху това как 
вървят билетните ви продажби. Не казвам, че не сте се 
самоусъвършенствали добре, а по-скоро, че е проявление 
на това колко успешно си сътрудничите. Много е видно в 
продажбите на билетите за „Шен Юн“. На някои места уче-
ниците работеха заедно изключително добре, а на други 
имаше само шепа ученици, които работеха върху нещата, 
и при все това направеното от тях, въпреки че разполагаха 
с малко хора, беше високо ефективно. 

Забелязал съм, че в Сан Франциско има някои учени-
ци, които от доста време не пристъпват напред. Не искам 
да ги изгубя. Бих искал да видя тази група да излезе и да 
направи някакви прости неща за начало, първо за да прис-
тъпят напред, и второ – за да имат шанс да изградят из-
вестно количество могъща добродетел. В противен случай 
какво ще стане с тях в бъдеще? Други Дафа практикуващи 
са много заети и нямат каквато и да било допълнителна 
енергия, за да поемат повече неща. Вярно е, че някои от 
учениците, които не излизаха преди, успяха да излязат и 
това е чудесно. 

Практикуващ: НТДТВ-Европа има фиксирана про-
грама, която тече на всеки две седмици и се нарича „Из 
цяла Европа“. Тежко е да запълним дори тези петнадесет 
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минути. Наистина съм притеснен, виждайки НТДТВ-Ев-
ропа по този начин. Какво ще е необходимо, за да се спра-
вя тя по-добре? Изглежда, че доста хора са включени в 
НТДТВ там. 

Учителят (въздиша): По същество вие ме питате как 
да се самоусъвършенствате по-добре (всички се смеят) 
и да си сътрудничите по-добре. Когато нещата не вървят 
добре, със сигурност всеки носи част от отговорността. 
Искахте да поемете този път, да се присъедините и да сте 
част от този проект, за да помагате на Учителя да кориги-
ра Фа. Тогава би трябвало да попитаме: помогнахте ли на 
Учителя да коригира Фа? Или просто задоволявате при-
вързаностите си в този процес? Това е проблемът, както 
го виждам. Не говоря само за трудността при продукцията 
на тези петнадесет минути, които описахте. Ако не можете 
да работите добре заедно, как ще бъдат изготвени всички 
тези програми, които тази телевизия трябва да произведе? 
Трябва да осъзнаете каква е отговорността ви. Това, което 
носят Дафа практикуващите, е велика историческа отго-
ворност. Десетки или стотици милиони години, или две 
Земи, са изминали, всички от които бяха за ето това дело 
накрая. Как може да не се справяте добре на самия край? 
Да, това тук е място, въвеждащо в заблуда, но как може 
някои хора да успяват да се справят добре? Защо други 
успяват да си сътрудничат добре? В самоусъвършенства-
нето страданието не е най-голямото предизвикателство. 
Страданието преминава след кратко време и ако човек не 
се е справил с него добре, той все пак ще бъде наясно с не-
щата впоследствие. Това, което е най-трудно, е да остане-
те постоянно дисциплинирани, когато изглежда, че няма 
надежда – това е най-трудното. Дафа практикуващи, след 
хиляди – или десетки хиляди – години, на това, което сте 
искали да направите, му е настъпило времето. Ако не се 
справите добре с него, как ще застанете пред всичко това 
някой ден?

Чували ли сте за Страшния съд? Едно време Боговете 
на много високо ниво са аранжирали да има Велик съд 
накрая на Фа-коригирането. Планът бил да бъдат вклю-
чени всички, които са починали, както и всички, които са 
отишли в ада, тъй като те ще бъдат върнати към живот за 
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съд; живите също ще минат през отсъждане; както и всич-
ки Богове в цялата Вселена. Всички ще бъдат съдени един 
по един. Идеята за Страшния съд всъщност е предадена от 
Запада. Не само тези, които са извършили погрешни неща, 
ще бъдат съдени, но също и тези хора и Богове, които са 
изиграли добра роля, включително Дафа практикуващи-
те – те също ще бъдат подложени на отсъждане. Всяко 
живо същество ще бъде накарано да понесе отговорността 
за всяко едно свое действие в историята. И това ще бъде 
особено вярно по време на Фа-коригирането на Вселената, 
където всеки ще бъде държан отговорен за всичко – било 
то мотивите му, какво е правил и дори малките неща; и 
било постановено, че Боговете, онези, които са играли 
отрицателна и положителна роля във Фа-коригирането, 
както и демоните и дори миниатюрните форми на живот, 
всички ще бъдат подложени на отсъждане. Дори онези, 
които са имали положителен ефект, ще бъдат съдени по 
същия начин, в който случай ще бъде зададен въпросът 
колко съзнателни същества не са могли да бъдат спасени 
заради това, че не сте успели да се справите добре в хода 
на това, което сте правили? А в случая на един Дафа прак-
тикуващ, ще бъде зададен въпросът колко от вашите обе-
ти са останали неизпълнени? Неуспехът ви да се справите 
добре с тях би бил само един аспект, тъй като когато не на-
правите нещо или не го направите добре, има последствия 
с различни размери и вие ще бъдете държани отговорни 
за всички тях. Ще бъде ли приемливо, ако не сте държани 
отговорни за срама, който вашите действия може да са 
причинили на Дафа, или за това, че сте измамили Всевиш-
ния? Не съм говорил за нито едно от тези неща преди. Не 
исках да ги споменавам. Но вие наистина, истински тряб-
ва да отрезнеете. Не знаете ли кое време е вече? 

Практикуващ: Един ден „Шен Юн“ ще иде в континен-
тален Китай да изнася представления. Какви са бъдещите 
изгледи за НТДТВ в континентален Китай?

Учителят: (Смее се) (Всички се смеят) Това не е шега 
работа. Както видяхте, тук, в този критичен момент в ис-
торията, НТДТВ успя да играе изумително положителна 
роля в помагането на Учителя да коригира Фа и да спася-
ва съзнателните същества. Онзи глашатай на порочната 
ККП, онази катастрофална телевизионна станция (смях) 
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е всъщност леговище на демони. Това е банда хулигани, 
която измисля лъжи и фалшификации; тя е само инстру-
мент на порочната партия, който работи, за да мами хора-
та. В бъдещето ще има ли за нея все още място да издаде 
дори и звук? Няма да има, можете да сте сигурни. Разбира 
се, НТДТВ е отговорна към обществото, тя дава глас на 
хората и какво нередно ще има да се премести на различ-
но място? (Всички се смеят, аплодират) Казвал съм, че 
Фалун Гонг не се стреми да спечели нищо от това, което 
имат обикновените хора, но фактически НТДТВ е компа-
ния, основана в обикновеното човешко общество. Вземете 
под внимание думите ми: величието на вашето спасяване 
на съзнателните същества е такова, че хората на бъдещето 
наистина ще имат високо мнение за вас и ще продължат 
всичко, което нашите Дафа практикуващи са започнали. 
(Аплодисменти) 

Практикуващ: [Поставянето на] спектакъл на „Шен 
Юн“ наистина ангажира много ученици, което повлиява 
на много проекти. Но практикуващите в Тайван знаят 
много добре, че при „Шен Юн“ става дума за това, че Учи-
телят коригира Фа, затова всички са на абсолютно същото 
мнение. Що се отнася до състезанията на НТДТВ обаче, 
хората имат различни разбирания. 

Учителят: Серията състезания на НТДТВ вече е ока-
зала много силно влияние и е направила впечатление на 
хората. Състезанията служат за възстановяване на човеш-
ката култура. От една страна, те могат да увеличат офици-
алното признание на името на телевизията и да направят 
така, че НТДТВ да се отличи. Ако предаването е направе-
но раздвижено, то може да привлече зрители от различни 
прослойки на обществото. Поне това е, гледайки на по-
върхността. В действителност обаче става въпрос за спа-
сяване на хора посредством работата на телевизията. Но 
при все това, след като състезанията приключат, изчакай-
те до следващата година, преди да работите по тях отново; 
не продължавайте да шумите за тях в промеждутъка. Ако 
ги популяризирате повече, това ще се равнява просто на 
популяризиране на обикновени човешки неща. Приоритет 
на Дафа практикуващия е да спасява хора, затова трябва 
да поддържате нещата в правилната перспектива. Състе-
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занията могат да помогнат на телевизията да се отличи и 
помагат да се възстанови истинското културно наследство 
на човека. Но когато приключат, са приключили и не може 
да продължавате единствено да популяризирате човешка-
та култура за сметка на спасяването на съзнателни съще-
ства, което е ваша първа отговорност. Първостепенният 
ви приоритет точно сега е да спасявате съзнателни съще-
ства. 

Практикуващ: Докато работихме над бизнес операци-
ите на НТДТВ, се натъкнахме на някои предизвикателства. 
Едно от тях е, че сред нашите ученици няма много, които 
се занимават с продажби. Друго е, че хората усещат, че 
занимаването с продажби за „Епок Таймс“ е сравнително 
лесно, докато за НТДТВ е трудно, и им липсва увереност. 
Наистина има проблеми, с които се сблъскваме, докато 
създаваме реклами, понеже изискванията са високи. Как 
да гледаме на тези трудности? 

Учителят: Това, което мисля, е, че [тези две медии] 
си взаимодействат с различни видове бизнес. Ако един 
бизнес е крупен, той определено ще се интересува от теле-
визионна реклама. Но ако е по-малък, е възможно да е за-
интересуван само от рекламиране в печатни медии. Това 
би трябвало да е доста ясно. Ако един ресторант използва 
телевизионна реклама, например, може да почувстват, че 
е като да впрегнеш тежката артилерия, за да убиеш комар. 
(Всички се смеят) Докато по-големите предприятия имат 
по-широк бизнес обсег и ефектът, който има телевизион-
ната реклама, им пасва. Така че, когато правите реклама, 
трябва да помислите малко какъв вид търговско предпри-
ятие пасва на вашето средство за информация. 

Практикуващ: Координирам репортажите за „Шен 
Юн“ за много езици. Забелязах, че понякога, когато хо-
рата подготвят репортажи на китайски език, са малко не-
брежни с имената на интервюираните хора от Запада, а в 
журналистиката името на човек е много важно. И друго, 
имаше телевизионна реклама за „Шен Юн“, която тряб-
ваше да бъде преведена на няколко езика, но качеството 
на обработката ѝ не беше добро. Мислех, че ще отнеме 
само половин ден да я подобрим, но един от началниците 
ми каза, че ще отнеме твърде дълго, а трябва да я пуснем 
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бързо. Чувствам, че този подход не беше правилен. Може 
ли да обсъдя това с него?

Учителят: Със сигурност може, но това не означава, 
че трябва да я променяте както си пожелаете и да я про-
таквате с дни или дори по-дълго. Качеството е важно в 
журналистиката. Ако наистина съществуват проблемите, 
които споменахте, че имената на хората са написани не-
правилно или с грешки, тогава вие всички трябва да обър-
нете повече внимание на тези неща оттук нататък.

Нека кажа между другото няколко думи за реклам-
ните видео клипове. Много мнения се изказват относно 
рекламните видеоматериали за „Шен Юн“. Ще поговоря 
за това от две страни. От една страна, наистина е възмож-
но заснемането и творческите аспекти да не са покрили 
вашите очаквания. Всеки все още се учи и със сигурност 
ще има недостатъци в работата на хората. Но всеки дава 
най-доброто от себе си. И с времето всеки ще се справя 
все по-добре и по-добре. Това е нещо, което изисквам от 
тях, и тези, които участват, ще работят здраво върху това. 
Но има и друг елемент. Както знаете, обикновените хора 
не са същите като самоусъвършенстващите се и когато 
преценяват дали нещо е красиво или добро, това, което е 
по вкуса им, няма да бъде в унисон с истинските, тради-
ционни стандарти за тези неща, установени от божествено 
предадената култура, тъй като те са изгубили този стан-
дарт. Широката гама от представи, които хората формират 
в света след раждане, определят техните мисли и действия 
и ето защо има хора, които казват, че едно нещо е добро, а 
други твърдят, че друго е добро, или един човек казва, че 
нещо, което сте направили, е проблем, докато другият го 
намира за нормално.

Много продукции в западното общество, както знаете, 
не използват много реклама – някои дори изобщо не из-
ползват телевизионна реклама. В рекламните си материа-
ли те не дават ясно обяснение какво включва представле-
нието и дори пишат само няколко думи, може би добавят 
по някоя загатваща снимка и това е ефективно, въпреки че 
рекламата е такава. Тогава, в сравнение с тях, рекламите 
на „Шен Юн“ всъщност разкриват твърде много, не е ли 
така? Вярно е, както добре знаете. Нито един друг спекта-
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къл не използва толкова детайлни и прецизни презента-
ции и въпреки това някои от нашите ученици все още ми-
слят, че не е достатъчно; някои дори мислят, че трябва да 
изобразим цялата продукция в рекламата, за да има ефект. 
Това обаче не е възможно. Същото важи и за рекламите на 
филми. Ако ги направите твърде подробни, хората няма 
да дойдат да ги гледат, тъй като ще мислят, че вече зна-
ят всичко. Много хора ще имат ново, свежо преживяване 
само ако отидат да гледат нещо, без да знаят нищо за него, 
и само тогава е интересно, само тогава ще бъдат запленени 
от него. Така че ако вашите реклами са твърде подробни, 
всъщност ще имат лош ефект. Обратното е на това, кое-
то мислите – че хората ще дойдат да го гледат само ако 
го изобразите в целия му блясък. Ако хората вече знаят 
всичко за него, те всъщност няма да дойдат да го видят.

Тогава на какво се дължи цялата трудност, която имате 
при продажбата на билети? Не става въпрос само за ре-
кламните ви материали. Тогава какъв е проблемът? Свър-
зан е с дългогодишните културни основи, които имат хора-
та, както и с тяхното ниво на запознатост с друга култура. 
Вземете коя да е балетна компания в САЩ или балетната 
компания на кое да е място в Запада, или коя да е сценична 
компания, и мнозинството американци ще ги знаят, като 
много от тях дори ще знаят кои са главните изпълнители. 
Те дори знаят кой ще танцува в определен случай. Всичко, 
което трябва да се направи, е да се постави проста реклама 
и хората ще дойдат – само проста реклама. Това не е нещо, 
което „Шен Юн“ може да направи понастоящем, тъй като 
много хора все още не знаят кои са „Шен Юн“. Ние знаем, 
че нашите представления са най-добрите, но обикновени-
те хора не го знаят. Освен това, порочната ККП от дълго 
време системно унищожава китайската култура и почти 
всяка компания, която идва на Запад от континентален 
Китай да изнася представления, е един голям миш-маш. 
Континенталните китайци, с тяхната съсипана култура, 
погрешно мислят, че западняците ще искат да гледат ва-
шето представление единствено ако сервирате голяма 
смесица от всичко. Това, което китайците не разбират, 
бидейки залети с културата на ККП, е, че злият призрак 
на ККП умишлено контролира китайския народ и го кара 
да унищожава собствената си култура, и го използва, за да 
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уронва имиджа на китайците в международен план. Така 
това, което се предлага, е наистина зле. Например в танца 
си те смесват всякакви неща, като балет, китайски танц, 
модерен танц и съвременен танц, правейки от това една 
голяма разнородна смесица. В западното общество хората 
наистина имат оскъдна търпимост към такива неща. Ос-
вен това те научават някои съвременни изразни техники, 
продукт на модернистичната мисъл на Запада, и въпреки 
това не могат да се мерят с изпълненията или с каузите, 
които имат онези отклонили се артисти на Запад. И тези 
артисти, които се опит ват да спечелят популярност, ста-
вайки „модерни“, не знаят, че тези модернистични неща 
не са широко приети в западното общество. Това е стана-
ло причина хората от западния свят никога да нямат до-
бро впечатление от китайските спектакли, а това създава 
пречки за „Шен Юн“. 

И така, не става въпрос, че не сте дали или изложили 
достатъчно промоционални материали. Вземете под вни-
мание, че миналата година в района на Ню Йорк хората, 
включително тези наблизо в Ню Джърси и Кънектикът, 
видяха вашите реклами или материали поне по пет пъти 
всеки. Как тогава не дойдоха повече хора да гледат спек-
таклите? Хората не знаеха какво представяте. Те знаеха, че 
вашата компания идва, и знаеха за представлението, но не 
знаеха какво ще представите или какво е качеството. Тога-
ва има само едно решение, а именно, да пробием на пазара 
чрез предлагане на спектакъл, който е с високо качество и 
със съдържание, което става все по-добро с всяка година. 
Всъщност представленията вече са оказали влияние вър-
ху обществото и интересът постоянно нараства; след като 
някой го види и го хареса, той навсякъде казва на хората 
за него. За тези няколко години представленията на „Шен 
Юн“ вече успяха да постигнат това. Но понеже „Шен Юн“ 
се появи едва наскоро и тъй като това пред нас е свят с 
милиарди души, ако искаме допълнително да разширим 
това влияние, се изисква процес. Въпреки това, силата на 
брилянтните представления на „Шен Юн“ вече е значима 
и ефектът е огромен. Един ден нещата ще бъдат по-лесни 
и тогава няма да е необходимо да влагаме много усилия в 
реклама и продукция на видеоклипове. По това време ще 
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трябват само няколко думи – „Шен Юн идва“ – и хората 
ще дойдат. (Всички се смеят, аплодират) Определено ще 
бъде така. Но докато сме все още в процес на достигане 
до тази точка, не може да пренебрегвате качеството на ва-
шите материали и реклами. Не ги пренебрегвайте – било 
то промо видео, това, което пишете, и така нататък. Една 
нова инициатива е винаги трудна. Независимо каква е, 
първите стъпки са винаги трудни. Гледайте да ги извър-
вите добре заедно.

Практикуващ: Що се отнася до отразяването от наши-
те медии на неща, които се ползват с широка популярност, 
дали това, което имате предвид, са нещата, които пасват 
на привързаностите на обикновените хора и се харесват 
на хората, чиито морални ценности са се плъзнали надолу? 
Или имахте предвид нещата, които наистина би трябвало 
да им харесват...? 

Учителят: Няма установен стандарт за това какво ха-
ресват хората. Когато нещо е направено добре, хората го 
харесват. Свежда се до качеството. Някои хора харесват 
нещата пикантни, други – горчиви, трети – сладки, а чет-
върти – кисели, тъй като имат различни вкусове. Когато 
хората живеят в обществото дълго време, те развиват свои 
собствени възгледи за нещата и за това какво харесват, и 
всеки има различни вкусове. Но не позволявайте на този 
факт да ви повлияе. Знаете, че това, което включва пред-
ставлението на „Шен Юн“, е наистина от решаващо значе-
ние, и така хората ми казват: „Защо не включите Шяопин 
[сатира]?“ „Защо нямате Шяншeн [комедийни диалози]?“ 
„Защо не включите популярни песни?“ „Защо нямате акро-
батика?“ „Защо нямате това, защо нямате онова...?“ Има 
едно нещо, по отношение на което съм изключително на-
ясно, и то е, че каквото и да правите, ако го правите добре, 
хората ще го харесат. Когато избирате какво да използва-
те, вие вземате под внимание публиката си и си задава-
те въпроса дали дадена художествена форма е елегантна 
и същевременно – общодостъпна. Защо избрах песен и 
танц? Защото за песента и танца няма езикови бариери, 
нито културни или етнически бариери, и всеки може да ги 
разбере. Тогава, ако предположим, че направим Шяопин 
сатира, какво ще чуят всички онези групи, които не разби-
рат китайски? Много видове изкуства по своята същност 
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са ограничени във въздействието си. Само песента и тан-
цът са нещо, което всеки може да приеме и да намери за 
достъпно.

Някои всеки ден изразяват пред мен своите възгледи, 
казвайки, че трябва да се направи така, трябва да се на-
прави иначе, трябва да се направи по друг начин... В таки-
ва моменти си мисля: вероятно съм единственият, който 
може да се справи с всичко това; знам какво правя, както 
и какво ще стане в бъдещето (всички се смеят), и ако ня-
кой заеме мястото ми, би настъпил безпорядък, тъй като 
не би могъл да се справи с всичко това. (Всички се смеят, 
аплодират) 

Това ми напомня за медиите, които Дафа практику-
ващите управляват. Когато Дафа практикуващите правят 
нещо, със сигурност наоколо винаги има още много хора, 
които изразяват своите възгледи, изсипвайки цял куп 
предложения – „направете го по този и онзи начин, така 
или така...“ (Учителят се смее, всички останали се сме-
ят) Тези, които участват в [медийните] проекти, винаги 
смятат, че управата има проблеми, докато тези в управата 
винаги мислят, че останалите не сътрудничат много. Но 
всъщност Дафа практикуващите трябва първо да мислят 
за другите, независимо от случая, да поставят себе си на 
мястото на другите и да гледат цялостната картина. Тогава 
ще знаете какво да правите. Помислете от каква гледна 
точка може да го разглежда другият човек, оценете ця-
лостната ситуация и тогава ще знаете какво да правите.

Практикуващ: Може ли спектакълът на „Шен Юн“ да 
бъде прожектиран в Хонконг под формата на филм? Също 
така, може ли в Тайван НТДТВ да работи в посока да стане 
обществена телевизия?

Учителят: Не, спектакълът на „Шен Юн“ не може да се 
прожектира като филм. Няма да е поразителен по начина, 
по който е на сцената, нито ще бъде толкова ефективен в 
спасяването на хора. Колкото до въпроса какво да прави 
телевизията, това си остава нещо, което да определите вие 
самите. Бях наистина щастлив, когато чух, че тайванските 
Дафа практикуващи са стартирали телевизия и че ресур-
сите са по-добри, отколкото тук, в САЩ. Но след това, 
по-късно чух, че вече не искате да продължавате с това. 
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В крайна сметка обаче, тъй като вие сте тези, които ут-
върждават Фа, това ви е оставено да го правите, ако иска-
те, а ако не искате – не сте длъжни. В крайна сметка това 
беше нещо, което първоначално сте поискали да правите. 
Но мисля, че не бива толкова да ви липсва решителност. 
Какво ви кара да мислите, че не можете да се справите 
добре или да си сътрудничите добре? Защо не можете да 
работите здраво, за да осигурите достатъчна финансова 
стабилност на телевизията, така че тя да може да продължи 
да функционира? В западното общество нашите китайски 
Дафа практикуващи са в неизгодна позиция в културно 
отношение [и въпреки това пак вършат нещата], така че 
как е възможно вие да не можете да се справите на собст-
вен терен? Обикновените хора могат да управляват една 
телевизия добре, но вие мислите, че не можете? Нещата, 
които излъчвате, се харесват на обикновените хора; това 
са неща, които другите не са достатъчно смели да отразят, 
и са харесвани от онези, които ги гледат, така че какво не 
му е хубаво на това? Не се отклонявайте от курса, когато 
търсите решения. Когато сте премислили нещата и заклю-
чите, че искате да направите нещо, тогава давайте и го на-
правете. A ако наистина не можете да се справите, тогава 
пробвайте различен подход. Няма проблем в това. Мисля, 
че когато Дафа практикуващите правят нещо, трябва да го 
докарат до края. Ако използвате половината си сила или 
извървите половината си път на самоусъвършенстване, а 
след това се обърнете и започнете отначало, тогава това 
наистина ще е загуба. Времето е ограничено. 

Практикуващ: Сред тези, които вършат медийна ра-
бота, има голям брой млади практикуващи. Тъй като не 
са осъзнали приемливата степен на близост между мъже 
и жени, това е направило самоусъвършенстването им и 
нещата около тях много нестабилни.

Учителят: Това наистина е нещо, за което да се внима-
ва. Ако Дафа практикуващите не се справят добре в това 
отношение, ако не могат да преминат този тест или ако 
не са извървели добре своите пътища, тогава ще са по-
срамили и себе си, и Дафа практикуващите като цяло. Не 
искам да казвам много относно това; вече съм казвал по-
вече от достатъчно преди. Внимавайте в това отношение. 
Медиите в континентален Китай обичат да разгласяват 



118

скандални неща от този род, тъй като злото иска да по-
квари китайския народ и да го направи неспасяем. Целта 
на злото е много ясна: да види дали Боговете все още ще 
си правят труда да спасяват такива хора. Тогава как вие, 
като Дафа практикуващи, ще накарате другите хора да се 
справят добре, ако вие самите не успявате да се справите 
добре? Как ще ги спасите?

Практикуващ: Много от нас, които се занимават с 
медийна работа, трябва да ходят и на работа сред обик-
новените хора, в резултат на което трудно ни се удава да 
вложим целите си усилия в медийните дейности.

Учителят: Това е ситуацията за почти всеки, седящ 
тук. Всички го правят по този начин. Въпросът е само да 
използвате времето си добре, да го управлявате добре. 
Това е ситуацията, пред която сме изправени, освен ако 
нямате начин да разрешите проблема с изкарването на 
прехраната или да наемете служители на пълно работно 
време. Всъщност аз казах на телевизията, че онези, които 
работят на пълен работен ден по продажбата на реклами, 
могат да получават редовна заплата. Тоест правим го, като 
разглеждаме това като официална работа, позволявайки 
на хората да се заемат с тази работа без подобни трево-
ги – трябва да превърнем този път в реалност. Другите 
инициативи могат да направят същото, ако условията 
позволяват. Но ако не позволяват, тогава не можете да го 
направите.

Вие всички знаете ефекта, който „Шен Юн“ има сега, 
и сте го видели; дори ако присъстват хиляди, когато си 
тръгнат, ще са се променили. Моментален резултат от този 
тип не е нещо, което другите наши усилия за разясняване 
на истината могат да постигнат при нормални обстоятел-
ства; поне понастоящем те не са достигнали това ниво, 
камо ли с публика от мащаба на тази на „Шен Юн“. Но 
един спектакъл, поставен от компания за сценични изку-
ства, може да постигне това. Една компания за сценични 
изкуства може да окаже такова голямо влияние, но раз-
бира се, за да се случи това, първо много неща трябва да 
бъдат направени добре. Това е накарало някои хора да за-
ключат, че тогава просто трябва да се фокусираме върху 
основаването на повече нови компании – „нека всички 
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работим върху това.“ Но така няма да стане. Както може-
те да си представите, това би причинило проблеми по от-
ношение на финансови, материални и човешки ресурси. 
Изпълнителите [от „Шен Юн“], които виждате, тези мла-
ди подрастващи, имат достатъчни условия за това и худо-
жествените им умения напредват с невероятни темпове. 
Учениците във „Фей Тиен“ се справят наистина добре и 
в академичните си занятия – техните резултати на стан-
дартните тестове бяха сред най-високите в северната част 
на щата Ню Йорк. (Аплодисменти) И те блеснаха не само 
в академичните си занятия. Те тренират изключително 
усилено в своята област от изкуствата и уменията им са 
напреднали много бързо; понастоящем уменията им са 
по-добри от тези на средностатистическите професиона-
листи. И те са постигнали това за кратък период от време. 
И така, на какво се дължи това? Първо, те са Дафа практи-
куващи. И второ, имат отлични преподаватели – били те 
академични преподаватели, учители по танци или учители 
по музика. Тези преподаватели изцяло са се оттеглили от 
другите си работни места само за да работят там и еже-
дневно преподават по цял ден. Ако тези Дафа практику-
ващи продължават по този начин дълго време, няма да се 
получи, тъй като имат семейства и кариери. Други проек-
ти, както знаете, се правят в свободното време, при което 
човек може да изпълнява задълженията си на домашния 
фронт и в същото време да върши Дафа дейности, и нищо 
не е засегнато от това. Но с тези хора не е така. Затова те 
трябва да получават официална заплата. Ако включим и 
зрелите изпълнители в картината, разходите са огромни. 
С такива разходи за всяко представление и с участниците, 
сега наброяващи стотици, ако се опитаме да платим за-
плати, не бихме имали средства. Затова бихме искали да 
получим външна подкрепа и за тази цел основахме офис 
на „Шен Юн“, който може да се свързва специално с пра-
вителствени институции и корпорации за подкрепа, по-
неже това правят другите сценични компании. Наистина 
не е лесно постижимо. Не мислете изобщо за факта, че 
хората виждат малко печалба. Тя все още е далеч, далеч 
от достатъчна.

Практикуващ: Имаше един обикновен човек, който 
след като гледал спектакъла на „Шен Юн“, отнесъл ре-
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кламните материали на компанията обратно в континен-
тален Китай. Преди няколко дни той се върна от Китай и 
каза, че е раздал над 40 листовки за Фалун Гонг. Помоли 
ме да предам поздрави на Учителя. 

Учителят: Докато злите фактори са изчиствани във 
все по-голяма степен, хората биват все повече освобожда-
вани. След като се събудят, ще анализират нещата за себе 
си и ще видят преследването и порочната партия такива, 
каквито са. Те незабавно ще бъдат способни да кажат кое е 
добро и кое – лошо. Колкото и лошо да са потънали нрав-
ствените ценности на хората, те в крайна сметка все още 
имат здрав разсъдък и все още са способни да различават 
доброто от лошото. Постепенно хората ще се събудят.

Практикуващ: Вече бе изразено мнението, че „Епок 
Таймс“ трябва да излезе финансово на нула. Тогава, 
що се отнася до бизнес страната на НТДТВ, какви цели 
би трябвало да си поставят Дафа практикуващите от 
телевизията?

Учителят: Подробностите все още са неща, които вие 
самите трябва да решите. Не питайте Учителя за неща, 
които са толкова специфични. Сътрудничете си добре. Го-
ворих и с координаторите, така че те ще знаят какво тряб-
ва да се направи.

Мисля, че няма да говоря повече. Бих искал да ви ос-
тавя време за обсъждане. В края на краищата, днес не е 
Фа-конференция. (Всички се смеят) Тук съм само за да 
разреша някои от неотложните въпроси, които може да 
имате. Това е всичко, което ще кажа. Благодаря на всички 
ви! (Ентусиазирани аплодисменти)


