
Фалун Дафа

Преподаване на Фа 

на Фа-конференциите 

в САЩ

Ли Хонгджъ

法轮大法　美国法会讲法





3

Съдържание

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк  5
Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Сан Фран-

циско  45
Преподаване на Фа на срещата в Ню Йорк  71





Преподаване на Фа 

 на Фа-конференцията 

в Ню Йорк

纽约法会讲法

Ли Хонгджъ

23 март 1997 г.





7

Преподаване на Фа 
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Ли Хонгджъ 
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Намирайки се надалеч и разделени от океани, не е лесно да се 
срещна с вас. Но въпреки че не можете да ме видите лично, 
докато се самоусъвършенствате, аз съм всъщност точно до 
вас. И докато се самоусъвършенствате, мога да съм отгово-
рен за вас чак до края; нещо повече, аз се грижа за вас във 
всеки един момент. (Аплодисменти) Който не постъпва по 
този начин, все едно преподава зла практика, върши лоши 
неща и произволно разкрива небесни тайни. Разбира се, тъй 
като вече знаете това от собствен опит, не е необходимо да го 
обяснявам твърде много. Говоря само за нещата, които мога 
да направя, и не говоря за това, което не мога. Ето защо Дафа 
се е развил по здравословен начин.

Когато се срещнах с вас последния път, нямаше толкова 
много хора. Разбира се, има много повече хора, които не са 
тук, защото не са могли да се освободят от работа. Това озна-
чава, че откакто се срещнах с вас последния път, има много 
повече хора, които са поели по пътя на Дао и са получили 
Фа. Фактът, че този Фа може да се развие така бързо и да 
се разпространи в такъв голям мащаб, вярвам се дължи на 
силата на Дафа. Същевременно пътят, по който сме поели в 
процеса на разпространяване на Дафа, е правилен. Тъй като 
наистина сме отговорни към нашите ученици и към обще-
ството, ние сме способни да постигнем тези резултати. По-
неже има малко възможности да се срещна с вас – не е лесно 
да дойда в САЩ, необходима е виза, така че е малко неудобно 
– сега, когато имаме възможност да се срещнем, искам да 
дам всичко от себе си, за да ви помогна да разрешите някои 
от вашите проблеми. Можете да повдигнете различните въ-
проси, които имате, и аз ще ви отговоря. Нека се възползваме 
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по най-добрия начин от тази възможност, за да ви помогна 
да разрешите някои от вашите заплетени и трудни въпроси 
и да направим така, че Дафа да се развие по един дори още 
по-здравословен начин в САЩ. Първоначално исках да гово-
ря пред учениците по някои специфични въпроси, но някои от 
вас в публиката вчера получиха „специално отношение“. Тъй 
като дойдоха рано, отговорих на някои от техните въпроси 
вчера. Но не се притеснявайте, не съжалявайте днес – тези 
от вас, които не са могли да слушат вчера, все още могат да 
задават въпроси и аз ще им отговоря.

Ще използвам това време, за да ви говоря за неща, свър-
зани със самоусъвършенстването, с други думи – Фа. Знам, че 
през този период сте се подобрили бързо – всъщност много 
бързо. Когато се върнах в Китай от САЩ последния път, ка-
зах на учениците в Китай, че Съединените щати са специално 
място и че много изключителни хора – в частност, изключи-
телни китайци – се намират там. Тези хора имат доста добро 
вродено качество, дълбоко разбиране за Дафа, бързо схващат 
и правят по-бързи пробиви в своите нива. Това са предим-
ствата, които имате. Но не ставайте самодоволни, тъй като 
също така имате привързаности и препятствия в различни 
форми, които е необходимо да се преодолеят, и само тогава 
можете да се подобрите дори още по-бързо.

Сега ще говоря за болестната карма – проблем, който 
обърква много от нашите ученици, които не са изучавали Фа 
на дълбоко ниво. При все това вече съм обяснил в моята книга 
как ние, самоусъвършенстващите се, трябва да се справяме 
с болестите. Ще говоря отново за това, от друг ъгъл. Факт е, 
че ние, практикуващите, не бива да се вземаме погрешно за 
обикновени хора. Знаете, че в древни времена, когато някой 
станел монах, хората повече не го смятали за обикновен чо-
век – той вече бил наполовина Бог. И така, каква е разликата 
между човешкото същество и един Бог? Човек има емоции 
– много силни емоции. Човешките същества живеят в този 
свят именно заради тези емоции. Без емоции не можете да 
живеете в този свят. Това, което харесвате, хобитата, които 
имате, това, което ви прави щастливи, което ви прави гнев-
ни, любовта в семейството, любовта между съпруг и съпруга, 
любовта към децата, какво искате да правите, какво не искате 
да правите, това, че харесвате определени неща, че не харес-
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вате определени неща и така нататък – всичко произлиза от 
човешките емоции. Без тези емоции не би съществувало ни-
какво обикновено човешко общество. В състоянието на тези 
емоции това, което хората правят в съзвучие с обикновеното 
човешко състояние, не може да се смята за погрешно. Тогава 
защо много хора от миналите поколения казват, че всички 
човешки разбирания са погрешни? Това е, защото хората, из-
рекли тези думи, вече не са били обикновени хора и са гле-
дали на хората от различно ниво. Но тъй като хората са сред 
обикновените хора, не можете да кажете, че не са прави. Как-
то казах вчера, въпреки че това човешко общество е ужасно, 
то все още е едно от нивата – най-ниското ниво – премина-
ващи през целия космос, от върха до дъното, и е проявление 
на природата на космоса – Дафа – на най-ниското ниво. Без 
да съществува това човешко ниво, няма да се получи. Също 
така е невъзможно всеки да се самоусъвършенства в Буда. 
Невъзможно е човешкото общество да не съществува – то 
просто съществува по този начин. Просто това е една много 
специална среда и може да създаде хора от високи нива. Така 
че е различно, когато разглеждате хората от перспективата на 
високи нива. Ето защо казах, че като самоусъвършенстващи 
се не можете да използвате обикновените човешки предста-
ви, за да прецените това, което виждате, с което влизате в 
контакт или което преживявате. Следователно трябва да се 
придържате към по-висок стандарт.

Когато един обикновен човек се разболее и не отиде до 
болницата или не вземе лекарство, това не е в съзвучие с 
принципите на обикновените хора, не е в съзвучие с прин-
ципите на този свят и хората не могат да го приемат: „Разбира 
се, че човек трябва да взима лекарства, когато се разболее.“ 
„Разбира се, че човек трябва да отиде в болница за лечение, 
когато се разболее.“ Ето как хората се справят с това и то не е 
неправилно. Но като самоусъвършенстващ се не можете да 
се вземате погрешно за обикновен човек. Казано по-сериоз-
но, вие вече не сте човешко същество. Както току-що казах, 
хората притежават различни емоции и желания и живеят 
заради емоцията. В хода на самоусъвършенстването посте-
пенно приемате тези неща по-леко и постепенно се откъсвате 
от тях, докато напълно ги изоставите. Хората живеят заради 
тези неща, но вие – не. Може ли да сте еднакви с едно човеш-
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ко същество? Вие не сте. Тъй като случаят е такъв, защо не 
приложите принципи на високо ниво, които не са същите като 
тези на обикновените хора, за да преценявате проблемите, вас 
самите и нещата, с които се сблъсквате? Това е начинът, по 
който би трябвало да бъде. Ето защо ви казах, че когато ние, 
самоусъвършенстващите се, чувстваме дискомфорт някъде 
в тялото си, това не е болест. Но това, което обикновените 
хора смятат за болестно състояние, и състоянието, отразено в 
тялото на самоусъвършенстващия се, когато кармата му бива 
намалена, са едно и също. На обикновените хора им е труд-
но да открият разликата. Ето защо самоусъвършенстването 
набляга на просветлението. Ако тези неща не бяха еднакви, 
всеки би се самоусъвършенствал и въпросът за просветление-
то не би съществувал. Ако само прекрасни неща се случваха 
в тялото на човек и дори малко дискомфорт се усещаше по 
начина, по който се чувстват безсмъртните, кажете ми, кой не 
би се самоусъвършенствал? Всеки би се самоусъвършенствал, 
но тогава няма да се зачита – няма да се зачита за самоусъ-
вършенстване. Освен това, на хората не им е позволено да се 
самоусъвършенстват по този начин, тъй като няма да е вклю-
чено никакво просветление. Така че в самоусъвършенстване-
то със сигурност ще бъдете изпитвани насред несигурността 
за това кое е истина и кое – лъжа, за да се види как се справяте 
със ситуацията – да се види дали ще се смятате за самоусъ-
вършенстващ се или просто за обикновен човек. Не е ли това, 
за да се види дали можете да се самоусъвършенствате? Раз-
бира се, на повърхността вие изглеждате обикновени и без 
разлика от обикновения човек, но всъщност сте самоусъвър-
шенстващи се.

Вчера обсъждах самоусъвършенстването в Буда Фа. Са-
моусъвършенстването е най-важното нещо в космоса. Едно 
човешко същество иска да се извиси до ниво толкова високо 
и да стане Архат, Бодхисатва, Буда, Дао или Бог; ако човешко 
същество с тяло, пълно с карма, ще става Бог, не бихте ли ка-
зали, че това е сериозен проблем? Не трябва ли да разглеждате 
тези въпроси стриктно с висок стандарт и да се придържате 
към праведно мислене? Ако все още гледате на тези въпроси 
от обикновена гледна точка, не сте ли самите вие обикновено 
човешко същество? Това е толкова сериозен въпрос – да ви 
се даде възможност да станете Буда – и въпреки това вие се 
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разглеждате като човешко същество и все още преценявате 
тези неща с човешки принципи. Тогава няма да се получи; вие 
не сте сериозни по отношение на това, така че не можете да 
се самоусъвършенствате. Будите, Даосите и Боговете не са 
това, за което монасите и хората в днешно време ги мислят. 
Както знаете, Будите и Боговете нямат обикновени човеш-
ки емоции, нито имат обикновен човешки начин на мислене 
или представите, които са сред разбиранията за нещата на 
обикновените хора. Техният начин на мислене е от напъл-
но различно ниво и те нямат човешки понятия и представи 
за нещата. Сега хората са очовечили Будите и Бодхисатви-
те и мислят за тях, сякаш те притежават човешки емоции 
и човешки израз. Когато някои хора ходят в храмове, за да 
боготворят Будите и да палят тамян, те не ходят там заради 
самоусъвършенстване или от почит, а за да молят за разни 
неща – да молят Будите със своите привързаности. Помис-
лете, какво лошо намерение е това!

В миналото хората боготворели Будите само от уважение. 
С други думи, вместо да искат нещо за себе си, те идвали, 
за да им отдадат почит, да ги боготворят или да се самоу-
съвършенстват в Буди, тъй като Будите са велики и пред-
пазват човешкия род в грандиозен мащаб. Но хората вече 
не са такива в днешно време. В миналото те винаги имали 
праведни мисли, когато мислели за Буда или Бодхисатва, и 
споменавали думата „Буда“ или „Бодхисатва“ с огромно ува-
жение, чувствайки, че те са величествени и прекрасни. Но 
днешните хора вече нямат подобни разбирания. Те произвол-
но отварят уста и говорят за Будите – произволно говорят за 
Будите и Бодхисатвите, сякаш думите им никнат на езика. Те 
дори произволно извайват и рисуват лика на Буда както си 
поискат и го поставят където пожелаят. Изображенията на 
Буда Амитаба и Дева Мария дори са вкарани в гробищата. 
Наистина изглежда сякаш човешките същества направляват 
Боговете да се грижат за мъртвите, сякаш човешките съще-
ства командват Боговете да правят това или онова. Не е ли 
намерението такова? Помислете всички: един Бог е толкова 
свят и велик – с един замах на ръката си той може да донесе 
щастие на цялото човечество, а с друг замах на ръката си да 
го доведе до разруха. И при все това вие се отнасяте с тях по 
този начин? Ако не беше тяхното милосърдие към хората, 
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хората щяха да са мигновено унищожени без следа, когато от 
невежество вършат лоши неща. Просто сега хората не разби-
рат това, така че смеят да действат по този начин. Те всъщ-
ност богохулстват срещу Будите. Точно както казах последния 
път. Тогава ви споменах, че дори ресторантските менюта имат 
блюда с името „Буда прескача стената“ и така нататък. Буда 
няма никакви привързаности към цвят и вкус. Казвайки, че 
когато Буда помирише вкусния аромат, ще прескочи от друга-
та страна на стената, за да изяде храната – не е ли това най-по-
рочното богохулстване срещу Буда? Има и блюда, наречени 
„Вегетарианското ястие на Архат“ и така нататък. Един Архат 
също няма привързаностите на обикновените хора към цвят 
и вкус. Въпреки това казвате, че блюдото, наречено „Вегета-
рианското ястие на Архат“ е това, което един Архат яде – не 
го ли обиждате? Те намират храната на обикновените хора за 
отвратителна. Така че техният начин на мислене е различен от 
човешкия. Водени от пари и желания, хората сега са станали 
причина за този вид ситуация спрямо Боговете и Будите. Бу-
дите, Даосите и Боговете не притежават човешките разбира-
ния или човешкия начин на мислене. Но както току-що казах, 
хората ходят да боготворят Буда не със сърце на велико ува-
жение или с желанието да се самоусъвършенстват, а да молят 
Буда за неща: „Благослови ме, за да имам син, да натрупам 
богатство, да ми се премахнат нещастията, да се отърва от 
премеждия…“ Техните намерения са все такива. Но Будите 
не се въвличат в тези неща – те предлагат върховно спасение 
на хората. Ако можехте да живеете като безсмъртни, да се 
наслаждавате на всякакъв вид комфорт сред обикновените 
хора, да имате много пари и да нямате неприятности и беди, 
наистина нямаше да искате да се усъвършенствате в Буда или 
да станете Бог. С толкова много удобство, сега вече щяхте да 
сте Бог. Невъзможно е нещата да са по този начин.

Човешките същества натрупват карма живот след живот. 
Собствената карма на човек му донася трудности, страдание, 
премеждия, липса на пари и много болести в този и в след-
ващия живот. Само след като изплатите кармата си, може-
те да получите щастие и да сте добре. Неприемливо е, ако 
извършването на погрешни деяния не се заплаща – това е 
принцип, който съществува в космоса. Може да имате чув-
ството, че нещата, които са се случили в предишния живот и 



13

тези, които се случват в следващия живот, се отнасят за двама 
различни души. Всъщност, когато другите ви погледнат, те 
гледат курса на цялостното ви съществуване. То е като да 
се събудите от сън и да кажете, че направеното от вас вчера 
няма нищо общо с това, което правите днес, и че това, което 
сте направили вчера, не е било извършено от вас. Но всичко 
това е направено от вас и ето как те гледат на живота на човек. 
Така че преди малко се отклоних, за да ви предам тази идея 
– не можете да разглеждате тези неща чрез обикновените 
човешки разбирания. Обикновеният човек трябва да взима 
лекарство, когато се разболее. Но при положение, че вие сте 
самоусъвършенстващи се, аз също така не ви забранявам да 
взимате лекарство. Но не говорим ли за самоусъвършенства-
не? И не говорим ли за просветление? От вас не се изисква 
да се просветлите за всичко. Доколкото можете да се прос-
ветлите, е добре. Ако някой каже, че не може – „Не, не мога 
да се откажа от тази привързаност. Въпреки това трябва да 
взема лекарство. Въпреки че се самоусъвършенствам, аз все 
пак трябва да вземам лекарство“ – как гледам на този въпрос? 
Само съжалявам за неговото лошо просветлително качество 
и за това, че не е преминал този тест. Могъл е да се подобри 
и да направи голяма крачка към Съвършенството, но не е 
направил тази крачка. Само съжалявам за това и не съм ка-
зал, че този човек повече не е добър. Нито съм казал, че този 
човек повече не може да се самоусъвършенства, след като 
вземе лекарство. Това е, защото просветлителното качество 
на всеки е различно и вроденото качество на всеки е също 
различно. Само когато се подобрите, можете да преминете 
този тест и да придобиете ново разбиране. Ако не можете да 
се подобрите и не се просветлите напълно по този въпрос, 
това означава, че в това отношение все още сте обикновен 
човек. Но не може да се каже, че сте напълно непригодни.

Нека ви кажа повече за взаимовръзката между приемане-
то на лекарства и елиминирането на карма. Току-що казах, че 
кармата, трупана живот след живот, е това, което причинява 
болестта. Каква е тази карма? Колкото по-малки са частиците 
на кармата, които съществуват в други измерения – колкото 
по-дребнозърнести са – толкова повече сила има тя. Когато 
проникне в нашето измерение, тя е микроорганизъм, най-ми-
кроскопичният вирус. Тогава бихте ли казали, че болестта 
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е случайна? Тя не може да бъде разбрана от съвременните 
медицина или наука, които могат да разберат само типа яв-
ления, които се проявяват в това повърхностно измерение, 
съставено от слоя на най-големите частици, образувани от 
молекули. Така че това се смята за болест, тумор, инфекция 
някъде или нещо друго; но днешната наука не може да види 
фундаменталната причина за болестите на хората и винаги 
ги обяснява с ограничените причини, които могат да бъдат 
разбрани от обикновените хора. Разбира се, когато някой се 
разболее, това обикновено се подчинява на принципите на 
нивото на този свят и обикновено съществува външен фактор 
в този свят, който кара болестта да се прояви. Тогава наистина 
изглежда, че тя се придържа към принципите на този свят. В 
действителност това е просто външен фактор, който я прави 
в съзвучие с принципите или състоянието на този свят. Но 
фундаменталната причина и болестта не произлизат от това 
измерение. Така че сега, когато вземете лекарство, вие убивате 
болестта или вируса на повърхността. Лекарствата наистина 
могат да убиват вируси на повърхността. Въпреки това, Гонг 
на практикуващия автоматично унищожава вируси и карма. 
Но веднага щом лекарството убие повърхностния вирус, кой-
то се е промъкнал от други измерения, вирусът – кармата – от 
другата страна ще разбере, тъй като всичко е живо, и ще спре 
да приижда. Тогава ще почувствате, че сте се възстановили, 
тъй като сте взели лекарство. Но нека ви кажа, че така или 
иначе тя се натрупва от другата страна. Живот след живот, хо-
рата натрупват тази материя. Когато натрупването достигне 
определено ниво, човек става неизлечим и когато умре, той е 
напълно унищожен. Той загубва живота си – завинаги загуб-
ва живота си. Ето колко е ужасяващо. Така че тук ви обясних 
взаимовръзката. Това не означава, че на хората не им е поз-
волено да вземат лекарства. Когато един обикновен човек се 
разболее, той несъмнено се нуждае от медицинско лечение.

Но как ние, самоусъвършенстващите се, се справяме с 
това? Не прочистваме ли тялото ви? Подобно на годишни-
те кръгове на дървото, съществува карма в самата сърцеви-
на и във всеки слой на тялото ви, живот след живот. Кога-
то се самоусъвършенствате, аз продължавам да изтласквам 
тази карма навън от центъра; тласкам и тласкам, и тласкам, 
и тласкам, докато напълно изтласкам кармата ви навън. И не 
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всичко това може да премине през повърхността на телата 
ви. Нямаше да сте способни да го понесете, ако всичкото ми-
неше през повърхността на тялото ви. Само порция от него 
преминава през повърхността. Но вие въпреки това чувст-
вате, че внезапно сте се разболели, намирате го за ужасно 
неприятно и болезнено, не можете да го понесете, смятате 
се за обикновен човек и отивате да вземате лекарство. То-
гава давайте и вземете лекарството, тъй като ние никога не 
сме казвали, че обикновените хора не могат да вземат ле-
карство. Казваме само, че просветлителното ви качество не 
е на ниво и че не сте преминали добре този тест. Нямаме 
правило, което да казва, че не можете да вземате лекарства, 
когато се самоусъвършенствате – нямаме подобно стриктно 
правило. Но аз ви преподавам принципите на Фа. Искате да 
изкарате тази карма, но същевременно вземате лекарства и 
я натиквате обратно навътре – как се предполага да прочис-
тим тялото ви? Разбира се, бихме могли да я изкараме цялата 
извън вас в други измерения. Но Фа на този космос има един 
принцип: трябва да понесете страдание в това отношение, 
когато кармата ви е премахвана за вас. Трябва да понесете 
същото страдание, което сте причинили на другите преди. 
Но за самоусъвършенстващите се, не можем да ви накараме 
да я понесете цялата по същия начин, защото ще умрете и 
тогава няма да можете да се самоусъвършенствате. Като са-
моусъвършенстващ се, след като постигнете Съвършенство, 
вие ще заплатите обратно наранените животи с благословии. 
Но действително трябва да понесете частта на психическата 
болка. Докато понасяте частта, която дължите на другите, 
вие изплащате кармата, защото страдате. Нещата не са изо-
лирани. Докато изплащате кармата, трябва да се смятате за 
самоусъвършенстващ се насред болката. Когато не го смятате 
за болест, вие наистина имате разбиране на високо ниво по 
този въпрос, а не мислене на обикновен човек. Тогава не са 
ли се подобрили вашите ниво и съзнание в това отношение? 
Не е ли в това въпросът? Смешно е да се смята, че човек може 
да се подобри в самоусъвършенстването само като прави уп-
ражненията. Упражненията са допълнително средство към 
Съвършенството.

Човек никога не може да повиши нивото си, без да подо-
бри съзнанието си чрез самоусъвършенстване. И не е като 
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той да може да се самоусъвършенства в Буда само с монотон-
но пеене на свещените текстове, както казват хората. Има и 
хора, които мислят, че човек може да се самоусъвършенства 
в Буда, като прави многобройни добри дела. Всичко това е 
шега и всички те са практики с намерение. Ако не практи-
кувате действително самоусъвършенстване, каква е ползата 
от монотонното пеене на свещени текстове? Абсолютно е 
невъзможно да станете Буда без самоусъвършенстване. Не 
е имало свещени текстове, когато Буда Шакямуни е препода-
вал Дхарма (Фа) в миналото, нито когато Исус е проповядвал 
своя Закон (Фа). Хората само са се занимавали с практиче-
ско самоусъвършенстване. Можете ли да се придвижите на-
горе, без да усъвършенствате съзнанието си? Можете ли да 
се придвижите нагоре, без да отговорите на стандартите на 
това ниво? Можете ли да се качите на Небето, натоварени с 
всякакви емоции и желания, с разнообразни привързаности 
и с жаждата за пари, която надделява над желанието ви да 
станете Буда? Това е абсолютно невъзможно. Мисля, че всич-
ки сте разбрали това. С други думи, самоусъвършенстващият 
се е необикновен и като необикновен човек, как би трябва-
ло да се справя със състоянието на физически дискомфорт? 
Обикновените хора имат болести, но що се отнася до вашето 
тяло, аз избутвам кармата навън за вас. Когато се избута до 
повърхността, ще се почувствате неудобно, тъй като нервните 
окончания на повърхността на човешкото тяло са най-чувст-
вителни. Изглежда, че сте се разболели и в някои случаи из-
глежда много сериозно. Това може да се случи. Тъй като може 
да се случи, помислете всички за следното: ако се смятате за 
обикновен човек и ако го сметнете за болест, разбира се, това 
също е нормално, и тогава давайте – вземете лекарството. Не 
сте преминали този тест и поне по този въпрос сте обикновен 
човек. Когато преминете този тест, вие ставате необикновен 
в това отношение. Но ако искате да се самоусъвършенствате 
в Буда, разбирането ви трябва да е необикновено във всяко 
отношение. Ако не се освободите от тази привързаност, няма 
да сте способни да преминете този тест и ще ви е невъзможно 
да постигнете Съвършенство. Така че, ако пропуснете тази 
възможност, няма да сте преминали този тест. Защо някои от 
нашите асистенти и дългогодишни ученици, които разбират 
това много добре, стават неспокойни всеки път, когато ви-
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дят ученик да взема лекарство? Разбира се, те не могат да се 
справят с това по начина, по който го правя аз. Тъй като се 
познават добре, те казват: „Не може да взимаш лекарство“ и 
така нататък, уведомявайки този човек. Разбира се, този чо-
век въпреки всичко може да не се просветли до това: „Защо 
не ми позволявате да взимам лекарство, след като започна 
да практикувам?“ Ако той не се просветли до това, ситуаци-
ята не е лесна за разрешаване. Нямаме стриктно правило, 
забраняващо вземането на лекарства. Аз просто преподадох 
на самоусъвършенстващите се принципа, засягащ въпроса 
дали да се взимат или да не се взимат лекарства, вместо да 
казвам на обикновените хора да не вземат лекарства.

Нашият Фа се разпространява за самоусъвършенстване в 
този свят. Не всеки самоусъвършенстващ се непременно ще 
стане Буда. Някои хора са много прилежни и решени, така че 
напредват по-бързо към Съвършенство. Някои може да не 
са толкова прилежни, така че техният напредък към Съвър-
шенство е много бавен. Някои привидно се самоусъвършен-
стват, но не се самоусъвършенстват наистина; изглежда, че 
вярват, но всъщност не вярват истински – така че вероятно 
няма да могат да постигнат Съвършенство. Но що се отнася 
до самоусъвършенстването, те най-вероятно не са се само-
усъвършенствали напразно. Ако някой не успее в самоусъ-
вършенстването или не постигне това в този живот, вижте 
какво се случва в следващия – вероятно ще е способен да го 
постигне в следващия си живот. Или може би няма да иска 
да се самоусъвършенства повече; но в крайна сметка той ще 
се е отказал от някои привързаности с този Дафа, ще е чул 
Буда Фа и ще е станал по-добър от обикновените хора чрез 
самоусъвършенстване. Вероятно ще е създал благословии за 
следващия си живот. Може да има много богатства или да 
стане високопоставен служител в следващия си живот. Тогава 
тези неща могат само да бъдат превърнати в благословии, тъй 
като той не е могъл да успее в самоусъвършенстването, но не 
се е самоусъвършенствал напразно. Това е принципът. Ми-
сля, че тъй като вие, като самоусъвършенстващи се, сте спо-
собни да чуете Фа днес, надявам се, че всички ще продължите 
да се самоусъвършенствате до края. Не всеки е способен да 
чуе Буда Фа. Всъщност мога да ви кажа, че САЩ са доста спе-
циални. От две години вече не преподавам Фа, но в САЩ има 



18

много китайци и сред американците могат да бъдат открити 
много добросърдечни хора. Искам и те да получат Фа. Всъщ-
ност вече не преподавам по систематичен начин и препода-
вам само по отношение на специфични ситуации. Тъй като 
книгата вече е налична, всеки може да учи, като чете от нея. 
Помощните центрове също са създадени, така че всички вие 
можете да отидете и да практикувате. Възможността човек да 
чуе Буда Фа идва веднъж на няколко хиляди години и някои 
хора дори може да нямат тази предопределена възможност. 
Това е така, понеже по време на шестте кръга на прераждане 
човек може да се прероди в различни животни, растения или 
субстанции. Отнема няколкостотин или хиляда години да се 
преродиш веднъж като човешко същество. През тези някол-
костотин или хиляда години на прераждане също трябва да 
стане така, че да сте човешко същество в правилния период; 
тогава трябва да се преродите на място, където да се сблъс-
кате с този Фа и трябва да се озовете в света в правилното 
време, за да имате възможността да чуете Фа и да можете да 
присъствате на лекцията. Разбира се, нужни са много, много 
предопределени събития като тези, за да се случи това, и само 
тогава можете да получите този Фа. Изобщо не е лесно.

Това, което преподавам, е Буда Фа. Мисля, че всеки е на-
ясно с това. Не преподавам принципи за обикновените хора. 
Освен това, много от въпросите, за които съм говорил, никога 
не са били дискутирани сред обикновените хора и не са по-
знание на обикновените хора.

Току-що засегнах отново въпроса за вземането на лекар-
ства, защото този проблем стана очевиден в много региони. 
Някои хора искат да навредят на Дафа и казват за невземане-
то на лекарства неща като: „Не ни е позволено да вземаме ле-
карства, след като започнем да практикуваме това.“ Всъщност 
въпросът не се състои в това, че не ви позволявам да вземате 
лекарства. Разбира се, нашите асистенти, присъстващи тук, 
също трябва да са внимателни с методите си на работа и да 
не насилват никого да не взема лекарства. Ние само разясня-
ваме принципите. Ако някой иска да се самоусъвършенства, 
може да го направи. Ако не иска да се самоусъвършенства, 
дори и да избере да изпие отрова, това е деяние на обикновен 
човек. Никой друг нищо не може да направи, ако съзнанието 
му остане непроменено. Ние можем само да говорим за пре-
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допределени връзки и да посъветваме хората да бъдат добри. 
Да се насилват хората не е самоусъвършенстване.

Ще дискутирам един друг въпрос. Тъй като посвещавам 
целия следобед на вас, след като спра да говоря, можете да 
задавате въпроси и аз ще ви отговоря. В континентален Ки-
тай младите хора, родени след Културната революция, имат 
много плитко разбиране за Будите, Бодхисатвите и Боговете. 
Това, което преподавам, е Буда Фа. Някои хора знаят, че е 
добро, но все още не разбират определени термини. Те знаят 
много малко за нещата, свързани с Буда школата. С други 
думи, те нямат ясно разбиране за Буда школата.

Сега ще разкажа накратко за Буда Амитаба и Буда Шакяму-
ни. Преподаваното от мен е различно от [будистките] свеще-
ни текстове. Това, което преподавам, е било преподавано и 
от Буда Шакямуни преди 2500 години, но монасите по онова 
време не са го предали на следващите поколения. Свещени-
те текстове не са били събрани систематично до 500 години 
след като Буда Шакямуни напуснал света. Както знаете, преди 
500 години Китай е бил точно в средата на династията Юан1. 
Днес кой знае какво е казал Чингис хан по онова време? Но 
въпреки всичко, това е Буда Фа. Бил е предаван през времето, 
разпокъсано и от уста на уста. Но често е губел елементите, 
свързани с това, което Буда е преподавал – времето, местона-
хождението, поводът, значението и слушателите – тези неща 
вече не съществуват. В хода на неговото разпространение, 
тъй като онези, които не постигнали Съвършенство, всич-
ки имали човешки представи и обичали да добавят неща от 
собствените си схващания, те променили Буда Фа. Изпуснали 
частите, които не разбирали, и постепенно очовечили Буди-
те, Бодхисатвите и Боговете. Предали нещата, с които били 
съгласни и които могли да разберат. Нямали желание да го-
ворят за неща, които не съответствали на това, което търсело 
собственото им съзнание, и на техните разбирания, така че 
тези части не били предадени.

Нека първо поговоря за Буда Шакямуни. Буда Шакяму-
ни е бил действителна историческа фигура. Преди повече от 
2500 години в древна Индия той оставил на самоусъвършен-

1 Династията Юан – 1271-1368 г. сл. н. е. – бел. прев.
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стващите се своя път за самоусъвършенстване от Буда школа-
та, наречен: „Наставления, Самадхи2, Мъдрост“. Що се отнася 
до будизма, това е само име, създадено от хора, въвлечени 
политиката в днешно време. Буда Шакямуни не е признавал 
религията, нито е казал, че неговото е религия. Хората са тези, 
които нарекли неговия път за самоусъвършенстване „рели-
гия“. Той само преподавал своя Дхарма, преподавал своя път 
за самоусъвършенстване – Наставления, Самадхи, Мъдрост 
– който можел да даде възможност на хората да постигнат 
Съвършенство. Разбира се, специфичните неща, свързани с 
това, са били записани в свещените текстове, така че няма да 
давам допълнителни подробности. Както всички знаете, Буда 
Амитаба притежава Рая на върховното блаженство, а Буда Ле-
чителят притежава Бляскавия рай. Всеки Буда цари над небе-
сен рай. „Фо“, „Пуса“ и „Рулай“3 са нашите китайски термини. 
На Небето един Татагата е наричан Кралят на Фа, тоест той 
цари над своето небесно царство. Но техният начин на упра-
вление не е като този на човешките същества, които упра-
вляват чрез административни средства и закони – те нямат 
този тип неща. Разчитат само на милосърдие и великодушни 
мисли. И там всеки е толкова добър. Само когато отговорите 
на този стандарт, можете да влезете в този рай. Така че всеки 
Буда притежава рай, над който властва. Но в миналото никой 
не бил чувал над кой рай царува Буда Шакямуни, никой не 
знаел кой първоначално бил Буда Шакямуни и никой не знаел 
къде бил раят на Буда Шакямуни. Някои монаси са казали, че 
Буда Шакямуни се намира в рая Саха. Но нека ви кажа: къде 
е раят Саха? Той се намира в рамките на нашите Три сфери. 
Как може това да е рай на Буда? Какво мръсно място! Всеки 
иска да се махне оттук – как може това да е рай на Буда? Дори 
монасите не могат да дадат обяснение за това, а не е докумен-
тирано и в религията. Всъщност Буда Шакямуни дошъл от 
много високо ниво. Този космос е изключително обширен. 
След малко ще обсъдя неговата структура – структурата на 
космоса. Най-ниското ниво, където Буда Шакямуни стоял, 
преди да слезе долу, било вселена от шесто ниво; от това ниво 

2 Самадхи – будистка медитация – бел. прев.
3 Фо – Буда; Пуса – Бодхисатва; Рулай – Татагата – бел. прев.
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той директно се преродил като човек. Не шесто ниво Небеса, 
а вселена от шесто ниво. След малко ще обсъдя колко е об-
ширен този космос.

Той притежава небесно царство в шестото ниво вселени. 
Там създал небесно царство, наречено Раят Дафан. С други 
думи, Буда Шакямуни се преродил в човешкия свят от Рая 
Дафан. С цел да преподава Дхарма и да предложи спасение 
на хората – да предложи спасение на учениците си – той се 
преродил в човешкия свят от Рая Дафан. И учениците, спасе-
ни от Буда Шакямуни, е трябвало да се самоусъвършенстват 
поне до шесто ниво вселена или по-високо – ето до колко 
високо е трябвало да се самоусъвършенстват. Ето защо от 
времето, когато Буда Шакямуни слязъл долу, той се грижел 
за своите ученици, докато те се прераждат и самоусъвършен-
стват, и никога не се завърнал в своя Рай. В Трите сфери има 
едно място, наречено Небето Дафан, и ето къде се намира 
той. Небето Дафан също било наименувано от него. Той го 
нарекъл „Небето Дафан“, защото дошъл от Рая Дафан. Той 
се грижи за своите ученици оттам. Всички негови ученици са 
били удостоени със знаци по тях. Той ги удостоил със знака “
卍” по тях. Всички те са обозначени като негови ученици. От 
високо ниво, човек може само с един поглед да каже кои са 
ученици на Буда Шакямуни и кои не са. Тъй като те трябва 
да се самоусъвършенстват до високо ниво – Буда Шакямуни 
иска да ги спаси до толкова висока сфера – те не биха могли 
да успеят в самоусъвършенстването в рамките на един живот. 
Така че живот след живот, те се самоусъвършенствали отно-
во и отново повече от 2500 години. Сега, този последен път, 
се очаква да постигнат Съвършенство. След като постигнат 
Съвършенство в този техен живот, той ще вземе всички свои 
ученици с него и всички ще напуснат рая Саха. Сред нашите 
Дафа практикуващи много от тези, които получават Фа, са 
обозначени като ученици на Шакямуни. Но повечето от обо-
значените ученици на Шакямуни са монаси, въпреки че има 
и такива, които са сред обикновените хора. Много от онези 
сред обикновените хора вече получават този наш Фа. Всъщ-
ност, тъй като го обсъдихме до такава степен, искам също 
да ви кажа, че това, че преподавам този Фа, не означава, че 
трябва да отидете в нашия Фалун рай. Това, което предавам, 
са принципите на целия космос. Преподавам нещо толкова 
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огромно. Всички те също искат да получат този Фа. Тъй като 
новият космос е вече създаден и Фа коригира космоса, чо-
век може да се завърне там горе само като се асимилира към 
Фа на космоса. Това е, което Буда Шакямуни систематично е 
аранжирал за своите ученици много отдавна – той е знаел за 
този ден. Знам, че ученици от много различни райски места 
или други праведни пътища за самоусъвършенстване полу-
чават Фа в Дафа. Повечето от учениците на Буда Шакямуни 
са в региона на Хан. Нито един от тях вече не е в Индия. Но 
има и група от тях – много малка – разпръснати на различни 
места по света. Повечето са в региона на Хан. Регионът на Хан 
е континентален Китай.

Току-що накратко описах положението на Буда Шакяму-
ни и неговите ученици. Следващото, за което ще говоря, е 
Буда Амитаба. Когато хората говорят за Буда Амитаба, всички 
знаят, че съществува Раят на върховното блаженство. Къде е 
Раят на върховното блаженство? И кой е Буда Амитаба? Що 
се отнася до Буда Амитаба, описания могат да се открият в 
будистките свещени текстове, така че няма да говоря за това. 
Ще говоря за частта, която не е записана в свещените тек-
стове. Както знаете, хората са разпространили онова, което 
Будите са казали за частичната структура на космоса и това, 
че има място, наречено раят Сумеру, тоест разказа за плани-
ната Сумеру. Нашата сегашна планета Земя и космическите 
тела във и отвъд Трите сфери се намират на юг от планината 
Сумеру и това се нарича Джамбуу-двипа. Земята се намира на 
юг от тази планина Сумеру. Някои хора се опитват да го разбе-
рат: „Тази планина Сумеру Хималаите ли е? Била ли е Индия 
по онова време Джамбуу-двипа?“ Това са различни неща. Той 
е Буда. Той не говори от перспективата на земното разбира-
не – той преподава принципи от перспективата на един Бог. 
Отправната точка на неговото мислене е различна от тази на 
човешките същества.

Планината Сумеру действително съществува. Тогава защо 
хората не могат да я видят? И защо не може да се наблюдава 
дори и с телескоп? Това е, защото не е изградена от части-
ците, направени от слоя на най-големите молекули. Нека ви 
кажа: частиците, изградени от молекули – да не говорим за 
тези, изградени от атоми – и дори материята, изградена от 
тези частици, които са съставени от молекули и един слой, 
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по-малък от частиците на най-повърхностното за нас ниво, 
са вече невидими за хората. Но тази планина Сумеру е изгра-
дена от атоми, така че хората изобщо не могат да я видят. Но 
неотдавна хората в сферата на астрономията и космологията 
може би са открили феномен, че независимо колко на брой 
са видимите галактики във вселената, на това място повече 
няма галактики. Галактиките се намират навсякъде тук; има 
много на брой, много галактики Млечен път. Но на опреде-
лено място няма нищо, сякаш съществува ясна граница. Те го 
наричат „космическа стена“. Не могат да обяснят защо е така. 
Защо там няма никакви галактики? Всъщност те са блокира-
ни от планината Сумеру, тъй като тази планина е невероятно 
огромна. Колко огромна е тя? Върхът ѝ е в центъра на второ-
то ниво вселена – той минава отвъд нашата малка вселена. 
Наистина е огромна. Така че една толкова огромна планина 
е напълно отвъд човешкото въображение. Невъзможно е хо-
рата да видят другите ѝ части. Земята е толкова малка топ-
ка, но въпреки това, ако искате да видите Пекин, изобщо не 
можете да го видите от другата страна на Земята. Ето колко 
е голяма тази планина – няма начин да си представите колко 
е огромна. Той също казал, че в няколко други части на пла-
нината Сумеру съществуват и други райски места. Ние няма 
да говорим твърде много за това.

Тогава защо съществува такава планина? Нека поговорим 
за тази планина Сумеру. Мога да ви кажа, че тази планина 
Сумеру в действителност е проявлението на формата и об-
раза на Буда Амитаба, Бодхисатва Авалокитесвара и Бодхи-
сатва Махахстама-пропта. Не е напълно точно да се нарече 
форма и образ. Тъй като са Буди, те имат човешка форма. 
Също така могат да се съберат във форма или да се разпръс-
нат в материя, но наистина имат форма и образ. Могат да се 
разпръснат в материя чрез трансформация. Когато човеш-
ките същества не могат да видят Будите, те казват, че Будите 
нямат тела. Техните тела са изградени от атоми, така че раз-
бира се, вие не можете да ги видите и сте прави да казвате, 
че нямат тела. И така, понеже тази планина Сумеру е изгра-
дена от атоми, нашите човешки очи не могат да я видят. Но в 
известен смисъл тя представлява Буда Амитаба, Бодхисатва 
Авалокитесвара и Бодхисатва Махахстама-пропта. Така тази 
планина Сумеру не е една, а три планини. В допълнение, тя е 



24

и в движение. Само нещата в това наше измерение изглеждат 
мъртви или неподвижни; нещата във всички други измерения 
са в движение. Както знаете, молекулите са в движение, също 
и атомите, и всичко е в движение; електроните обикалят око-
ло атомното ядро, всичко е в движение – цялата материя е в 
движение. Така че понякога планината Сумеру образува права 
линия, а понякога придобива триъгълна форма; тя се проме-
ня. Когато хората я погледнат от различни ъгли или в различ-
ни състояния, те може да не видят истинското ѝ проявление. 
Ако се подреди в права линия, ще я видите като планина. Ня-
кои самоусъвършенстващи се в миналото можеха да я видят, 
но я описваха различно. Това е именно защото не са видели 
нейното специфично състояние. И така, след като е символ на 
Буда Амитаба, Бодхисатва Авалокитесвара и Бодхисатва Ма-
хахстама-пропта, какво е нейното предназначение? Всъщност 
Раят на върховното блаженство, за който споменават хората, е 
точно вътре в планината Сумеру. Но тази планина е различна 
от нашата човешка концепция за вида на материята пред нас. 
Под планината Сумеру всичко е вода. Времето е ограничено, 
така че ще кажа само толкова.

Следващото, за което ще говоря, е композицията на прос-
транството на космоса. Колко голям е космосът? Трудно е да 
се опише с човешки език, тъй като човешкият език не е дос-
татъчен и дори да можеше да се опише, вашият ум нямаше да 
може да го побере и нямаше да сте способни да го разберете. 
Той е невероятно необятен. Толкова е голям, че е просто не-
мислимо – немислимо е дори за Боговете. Така че никой Буда, 
Дао или Бог не е способен да обясни колко е голям космосът. 
Както току-що казах, Вселената, която по принцип разбираме, 
е всъщност пространството на една малка вселена. По вре-
ме на последното ми пътуване до САЩ споменах, че прос-
транство от порядъка на над 2,7 милиарда галактики от типа 
на Млечния път – приблизително това е числото, по-малко 
от три милиарда – съставлява една вселена. И тази вселена 
има обвивка, или граница. Така че това е вселената, за коя-
то обикновено говорим. Но отвъд тази вселена има други 
вселени на по-далечни места. В рамките на едно определено 
пространство съществуват други три хиляди вселени като 
тази. Но около тези три хиляди вселени има външна обвивка 
и се построява второ ниво вселена. Отвъд тази вселена от 
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второ ниво съществуват около три хиляди вселени с разме-
ра на тази второ ниво вселена. Има обвивка отвъд тях и те 
съставляват трето ниво вселена. Точно както малки частици 
изграждат атомните ядра, атомните ядра изграждат атоми-
те, а атомите изграждат молекулите – точно както микро-
скопичните частици изграждат по-големи частици в една 
система. Вселената, която описах, е само начинът, по който 
стоят нещата в рамките на тази една система. Няма как този 
език да го опише; човешкият език е неспособен да го изрази 
ясно. Това е ситуацията в това конкретно състояние. Но има 
много, много системи – многобройни колкото неизброимите 
атоми, изграждащи молекулите – разпространени навсякъ-
де в космоса по същия начин. Можете ли да кажете колко 
на брой вселени с размера на нашата малка вселена има в 
космоса? Никой не може да каже точно. Току-що дискутирах 
вселените от второ ниво, вселените от трето ниво и казах, че 
Буда Шакямуни е дошъл от вселена от шесто ниво. Това беше 
обсъждане само на тази една система, на система като тази. 
Просто както малките частици изграждат по-големи частици 
и по-големите частици изграждат дори по-големи частици 
– това е в рамките на една система. Но има повече от една 
система частици. Многобройни частици на различни нива са 
разпръснати навсякъде в космическото тяло.

Космосът е изключително сложен. Обсъдих го 
по-конкретно, когато проведох семинара в Швеция. Говорих 
за 81 нива на вселени. Всъщност има много повече от 81 нива 
– те не могат да се изброят с човешки числа. Това е, защото 
най-голямата човешка единица е „джоу“4. Най-голямата еди-
ница, използвана от Будите, е „калпа“. Една калпа се равнява 
на два милиарда години – два милиарда години изграждат 
една калпа. Човек не може да пресметне, дори ако използва 
калпи, колко много слоеве от вселени съществуват – не кол-
ко нива на Небесата, а колко слоеве от вселени – ето колко е 
необхватно. Що се отнася до човешките същества, те са прос-
то невероятно незначителни. Както споменах последния път, 
Земята не е нищо друго освен прашинка и е незначителна. Но 
в рамките на това пространство има неизброими и сложни 

4 Джоу – трилион; число от древен Китай – бел. прев.
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структури на измерения. Как изглеждат тези структури на 
измерения? И това го описах последния път. В кое ниво на 
измерение живее човешкият род? Ние живеем в повърхност-
ната материя, съставена от най-големия слой молекулярни 
частици; живеем между молекулите и планетите – планетата 
също е частица и насред обширния космос също не е нищо 
повече от обикновена прашинка. Галактиката Млечен път 
също е нищожна прашинка. Тази вселена – малката вселена, 
която току-що описах – също не е нищо повече от нищожна 
прашинка. Най-големите частици, които нашите човешки очи 
виждат, са планетите, а най-малките видими за човека части-
ци са молекулите. Ние, човешките същества, съществуваме 
между частиците на молекулите и планетите. Намирайки се в 
това измерение, си мислите, че то е необятно; от друга гледна 
точка, в действителност е изключително тясно и малко.

Нека поговоря от друга перспектива. Не е ли простран-
ството между атомите и молекулите измерение? Това може да 
е трудно за разбиране. Нека ви кажа, че в днешно време учени-
те знаят, че разстоянието от атомите до молекулите е еквива-
лентно на 200 000 атома, подредени в една линия. Но колкото 
по-малки са обектите, тоест колкото по-малки са частиците, 
толкова по-голям е техният цялостен обем, тъй като те фор-
мират равнина на едно определено ниво и не са изолирани 
точки. Молекулите обаче са наистина големи. Колкото по-ед-
розърнеста е материята, или колкото по-големи са частиците, 
толкова по-малък е обемът на тяхното измерение – толкова 
по-малък е цялостният обем на тяхното измерение. Ако вле-
зете в това измерение, ще откриете, че то е едно по-обширно 
измерение. Разбира се, трябва да съответствате на това със-
тояние, за да влезете в това измерение. Ако разбирате това с 
човешки мисли, човешки концепции и по начина, по който чо-
вешките същества разбират материалния свят пред нас, това 
никога няма да добие смисъл за вас, нито ще сте способни да 
влезете в това състояние. Човешкият род твърди, че неговата 
наука е толкова напреднала. Това е жалко! Тя изобщо не е пре-
минала отвъд измерението на молекулите и не може да види 
други измерения – и въпреки това хората са самодоволни – 
дори още по-малко може да види измерението, изградено от 
атоми. Мога да ви кажа, че това е обширна категоризация на 
системи от измерения: между атомите и атомните ядра има 
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измерение, между атомните ядра и кварките има измерение 
и между кварките и неутрините също има измерение. А що 
се отнася до това, колко много измерения съществуват, ако 
продължим надолу до най-първоначалния източник на ма-
терията, не може да се преброи с човешки числа или дори с 
числа калпи, които използват Будите.

Ако човечеството иска наистина да разбере материята, 
то може да я разбере само в рамките на сегашното човешко 
познание. Хората никога няма да узнаят кое е най-фундамен-
талното на космическата материя и никога няма да са способ-
ни да го изследват. Така че този космос завинаги ще остане 
мистерия за човечеството. Разбира се, това не означава, че 
същества от високо ниво никога няма да го узнаят; обикно-
вените хора няма как да разберат този космос, докато само-
усъвършенстващите се могат – единствено чрез самоусъвър-
шенстване. Чрез технологичните си средства човечеството 
никога няма да е способно да постигне великите способности 
на сферата на един Буда или да види през толкова много нива 
на измерения и вселени. Тъй като човешките същества имат 
различни емоции и желания – всякакви привързаности – ако 
те наистина достигнеха сферата на Буда, щяха да избухнат 
междузвездни или космически войни. Но Боговете няма да 
позволят на хората да направят такова нещо. Ето защо не-
съмнено е опасно за човешкия род, когато неговата наука 
достигне определено ниво. Тъй като човешката нравственост 
няма да стигне толкова високо, човешката цивилизация ще 
бъде унищожена. Това не е нечестно – то е, защото хората 
не са достатъчно добри и защото човешкият морал не може 
да поддържа темпото. Но и обратно, ако човешкият морал 
можеше да поддържа темпото, хората щяха да станат Богове 
и нямаше да се нуждаят от човешки средства, за да правят 
изследвания – те щяха да видят всичко, просто като отворят 
очите си и погледнат. Ето как е космосът. Ако искате да знаете 
за него, трябва да се извисите отвъд тази сфера.

Това, което описах току-що, бяха светове, изградени от 
големи частици с различни размери. В действителност има 
повече от това. Дори в рамките на най-близкото измерение 
на молекули съществуват много, много измерения, невидими 
за хората. Както току-що казах, най-големите частици, изгра-
дени от молекули, са материята, която изгражда най-външна-
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та повърхност, където се намираме ние, човешките същества 
– стоманата, желязото, дървото, човешкото тяло, пластмаса-
та, камъкът, почвата и дори хартията, и така нататък. Всички 
тези неща, които вижда човешкият род, са изградени от слоя 
на най-големите частици, който е направен от слоя на най-го-
лемите молекули. Тези неща могат да се видят. Вие дори не 
можете да видите измеренията на частиците, изградени от 
молекули, които са малко по-малки от тези в слоя на най-го-
лемите частици. Тогава тези молекули могат да образуват 
измерение на дори по-малки частици. Между най-малките и 
най-големите частици на повърхността, всички от които са 
изградени от молекули, съществуват много, много нива на 
измерения. С други думи, молекулите изграждат различни по 
големина частици, образувайки тези изключително сложни 
и различни молекулярни измерения. Хората не вярват как 
някой може внезапно да изчезне и след това внезапно да се 
появи някъде другаде. Въпреки че неговото тяло е изграде-
но от молекули, ако те са изключително финозърнести (това 
може да се постигне чрез самоусъвършенстване), той може 
да пътува отвъд това измерение. Той внезапно изчезва и не 
можете да го видите; след това внезапно се появява някъде 
другаде. Много е просто.

Току-що обясних структурата на измеренията. Обсъдих я 
в повече детайли от последния път. Не мога да кажа на хората 
твърде много, защото те не трябва да знаят толкова много. 
Невъзможно е за хората да открият посредством проучване 
всичко това, което ви казах. Съвременната наука на човешкия 
род всъщност се е развила върху погрешна основа, с погреш-
но разбиране за вселената, човечеството и живота. Ето защо 
в света на самоусъвършенстването ние, самоусъвършенства-
щите се, изобщо не сме съгласни с днешната наука и я смятаме 
за грешка. Разбира се, обикновените хора всички са я учили по 
този начин; тя е разделена на толкова много области и всички 
вие сте направили значителни постижения в своята област. 
Но основата ѝ е погрешна. Така че това, което разбирате вие, 
човешките същества, винаги ще бъде доста далеч от истината.

Разбирането на човешкия род за науката е вечен процес на 
опипване. Група слепци, опитваща се да определи големина-
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та на слон5 – ето какво представлява науката в днешно вре-
ме. Пипа бедрото или хобота на слона и казва, че истината е 
именно такава. В действителност тя не може да види цялата 
истина. Защо казах това точно сега? Сега човечеството смя-
та, че хората са еволюирали чрез еволюция, но теорията за 
еволюцията изобщо не е вярна. Ние, в света на самоусъвър-
шенстването, смятаме, че хората обиждат себе си. Виждаме, 
че те се асоциират с маймуните, и го намираме за нелепо. 
Хората изобщо не са произлезли от еволюцията. Когато Дар-
вин представил теорията си за еволюцията, тя била пълна 
с пропуски, като най-големият недостатък бил, че липсват 
междинните периоди на еволюция от маймуна към човек и 
от древните животи към съвременните – те липсват не само 
при хората, но и при други животи и животни. Как може да 
се обясни това? Всъщност хората имат различни състояния 
на живот в различните исторически периоди. Или с други 
думи, човешката среда на живот се появява, за да приспособи 
хората от определено време.

Тъй като стигнахме до тази тема, ще дискутирам малко и 
разбиранията на днешните хора. Поради морална деградация 
много представи са преминали през определени промени. 
Също така, много предсказатели в миналото са казвали, че в 
определено време хората ще се правят да изглеждат като зли 
духове. Можете да видите как боядисват косата си в червено 
или си оставят само една лента коса в средата, а от двете 
страни са обръснати. Също е казано, че в определено време 
към хората ще се отнасят по-зле, отколкото към кучетата. 
Много хора се отнасят към кучетата като към свои синове 
или деца, хранят ги с мляко, обличат ги в маркови дрехи, 
возят ги наоколо в колички и ги наричат „моето момче“. Съ-
щевременно много хора просят за храна по улиците – аз също 
съм се сблъсквал с такива хора – те могат да бъдат открити и 
в САЩ. Протягат ръка: „Моля, дайте ми стотинка.“ Наистина 
са по-зле и от кучетата. Но мога да ви кажа, че ако на Земята 
нямаше хора, нищо нямаше да съществува. Именно пора-

5 Този идиом разказва историята на няколко слепи мъже, всеки от 
които бъркал частта, която докосвал, с цялото животно, което в широк 
смисъл означава „да объркаш частта с цялото“ – бел. прев.
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ди човешкото съществуване съществуват всички тези неща 
на Земята. Всички животни, същества и растения са родени 
заради хората, унищожени заради хората, формирани зара-
ди хората и са за да се използват от хората. Без хората не би 
имало нищо. Шестте пътя на прераждане също съществуват 
заради хората. Всичко на Земята е създадено заради хората. 
В днешно време всички тези концепции се преобръщат. Как 
може животните да са равни с хората?! В днешно време жи-
вотните обладават човешки тела и стават техни господари – 
Небето не може да толерира това! Как може това да е прием-
ливо? Хората са най-великите; те могат да станат Богове или 
Буди чрез самоусъвършенстване. Освен това всички хора са 
от високи нива, докато много от тези животи са били съз-
дадени тук – създадени на Земята. Дискутирал съм и този 
проблем между другото.

Ние не смятаме, че теорията на еволюцията, за която спо-
менах по-рано, изобщо някога се е случила. През вековете чо-
вешкият род многократно е преминавал през цивилизации от 
различни периоди. Всеки път, когато човешкият морал дегра-
дирал, неговата цивилизация била разрушавана. Много малко 
хора оцелявали накрая. Те наследявали малко от културата на 
предишната цивилизация и се развивали, след като премина-
вали през друга каменна ера. Каменната ера не е ограничена 
само до един период – имало е много каменни ери. Днешните 
учени са установили някои проблеми: много археологически 
открития не са само от един период. Но когато се опитат да 
ги пригодят към теорията на еволюцията, изправени пред 
фактите, те не могат да го обяснят. Открихме, че хората на 
тази Земя, тоест хората от различни исторически периоди, са 
оставили след себе си културни находки от различни периоди. 
Всички съвременни хора казват, че пирамидите в древен Еги-
пет са били построени от египтяните. Но те нямат нищо общо 
с днешните египтяни. Това означава, че хората и нациите имат 
погрешно разбиране за собствената си история. Пирамиди-
те и египтяните изобщо нямат нищо общо помежду си. Тези 
пирамиди били построени по време на предисторическа ци-
вилизация и потънали под водата по време на континентално 
разместване. Когато цивилизацията, която последвала, щяла 
да се появи и се създавали нови континенти, те изплавали от 
водните дълбини. Тази група хора вече отдавна ги нямало и 
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след това, по-късно, дошли днешните египтяни. След като 
открили функциите на тези пирамиди, египтяните постро-
или някои по-малки пирамиди като тях. Те установили, че 
пирамидите били доста добри за съхранение на ковчези във 
вътрешността им, така че поставили в тях ковчези. Някои 
били новопостроени, някои дошли от далечното минало. 
Това направило днешните хора неспособни да открият от кой 
период са дошли наистина. Историята се е объркала.

Много хора казват, че културата на маите е била свърза-
на с днешните мексиканци. Всъщност тя изобщо няма нищо 
общо с днешните мексиканци, които са само смесена раса 
между испанците и местните хора. Културата на маите, от 
друга страна, е принадлежала на цивилизация от предишния 
период на историята. Тази човешка раса била унищожена в 
Мексико и само малка група от хора оцелели. Но културата 
на маите е била директно свързана с монголците. Няма да на-
влизам в детайли тук. Човешкият род не познава собствения 
си исторически произход. Същото се отнася и за бялата раса. 
По време на последния велик потоп – последната човешка 
цивилизация е била разрушена от велик потоп – всички го-
леми планини на Земята с височина по-малка от 2000 метра 
били залети с вода и само хората, които живеели на височина 
над 2000 метра, оцелели. Историята за Ноевия ковчег е ис-
тина. По време на този велик потоп западната култура била 
напълно разрушена и културата на Изтока също била в руини. 
Но планинските хора, които живеели в областите на Хима-
лаите и планините Кунлун, и които били като селски хора, 
били достатъчно късметлии, за да се отърват – китайците, 
които живеели в планините Кунлун, оцелели. По онова време 
източната култура била добре развита – „Диаграмите на жъл-
тата река“ (Хъту), „Писанията на река Луо“ (Луо-шу), „Книгата 
на промените“ (Джоу И), Тай Чи, „Осемте триграми“ (Багуа) 
и така нататък са наследени от миналото. Хората казват, че 
те са създадени от този или онзи човек от по-късно поколе-
ние. Тези хора само са ги модифицирали и са ги направили 
отново публични. Те изобщо не са били създадени от тях и 
всички са от предисторическа култура. Въпреки че тези неща 
са били предадени в Китай, от тях имало дори още повече по 
време на развитието на Китай през историята. Повече от тях 
били запазени в древни времена, но ставали все по-малко и 
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по-малко, когато се предавали. Така че това е нация с бога-
та културна основа и дълбок исторически произход – това е 
Китай. Културата на белите, от друга страна, била пометена, 
след като била напълно потопена от Великия потоп. По онова 
време наред с континента Европа имало и друг континент, 
който също потънал. Това била тяхната най-развита област и 
тя също потънала. Така че белите се развили от нищото – без 
никаква цивилизация – до науката, която имат днес.

Науката на древен Китай е различна от тази емпирична на-
ука на Запада. Много археолози са дискутирали тези въпроси 
с мен и аз им обясних всичко. Те също смятаха, че случаят е 
такъв, защото имаха много заплетени въпроси, които не мо-
жеха да бъдат обяснени. Както току-що казах, разбирането 
на хората за вселената не може да достигне много по-далеч. В 
днешно време отправната точка на много научни изследвания 
е погрешна. По-специално тези, които са постигнали някакви 
постижения в своите области, са неспособни да се откажат 
от тях. Те са дефинирали това, което са разбрали, и са поста-
вили ограничения. Много от вас сред публиката са студенти, 
учащи извън Китай, имате докторски и магистърски степени 
и сте с отворени съзнания. Ще откриете, че техните дефини-
ции са правилни в рамките на техните сфери, но щом веднъж 
преминете отвъд тяхното разбиране и сфера, дефинициите са 
погрешни и ограничителни. Един истински успял учен е онзи, 
който се осмелява да премине отвъд тези ограничения. Също-
то важи и за Айнщайн – казаното от него било вярно само в 
рамките на сферата на неговото разбиране, но отвъд тази сфе-
ра това, което казал, е погрешно. Виждате ли принципа? Това 
е, защото когато хората са се издигнали, когато състоянието 
на вашето мислене се доближава до истината от високо ниво и 
когато достигнете високи нива, ще откриете, че разбиранията 
на ниско ниво са погрешни. Ето как стоят нещата.

Не е ли разбирането на хората за материята погрешно? 
Хората стоят в непосредственото измерение между повърх-
ностната материя, съставена от слоя на най-големите молеку-
лярни частици, и планетите, и въпреки това вече са объркани. 
Те са се развили по този и по онзи начин само в рамките на 
това и си мислят, че това е абсолютната наука, че е единстве-
ното разбиране за материята и че е най-напредналото. Това е 
само разбиране на материалния свят в рамките на една извън-
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редно, извънредно малка частица в това необятно и сложно 
космическо пространство, и се ограничава до едно малко из-
мерение. Структурата на планетите, която обясних по-рано, е 
само една система. Тази малка част от измерението, която сте 
разбрали, е в рамките на една изключително малка система – 
система с размерите на прашинка и система измежду безброй 
много милиарди измерения. С други думи, това е разбиране 
в рамките на много малко измерение. Бихте ли казали, че 
е правилно? Така че първоначалната основа на развитието 
и разбирането на човешката наука е погрешна. Животът и 
произходът на човешкия род са дори още по-сложни за обяс-
нение, така че няма да ги дискутирам. Причината е, че ако 
кажа повече, ще бъде засегнат произходът на живота, което 
е твърде сложно. Освен това, ако кажа твърде много и ако 
кажа неща от твърде високо ниво, хората няма да ги повяр-
ват, защото те все пак имат човешко мислене. Докато говоря 
тук, Боговете го вярват, когато го чуят, защото техните мисли 
са мисли на Богове. Те го виждат в своите сфери и техният 
начин на мислене е абсолютно различен от този на хората.

Обяснявайки ви го по този начин, беше ли ясно за вас? 
Нека ви попитам: по начина, по който говорех, разбирате ли 
го или не? (Аплодисменти) Има нещо, което често споме-
навам, и многократно го подчертах вчера: предопределена 
връзка. Много от нас винаги искат да представят този Дафа 
на повече хора. При някои хора, щом им го представите, те 
мислят, че това е много добро и сами искат да го научат. Тези 
хора вероятно имат предопределена връзка. При други, дори 
и с членовете на семейството ви, когато им го представите, те 
не искат да слушат и не го вярват – не го вярват, независимо 
какво казвате. Нека ви кажа, че те вероятно нямат предопре-
делена връзка. Разбира се, тази ситуация не е причинена само 
от предопределената връзка. При някои хора може да се дъл-
жи на тяхното лошо просветлително качество или голямо ко-
личество карма.

Днес ще отбележа и поговоря за предопределената връз-
ка. Какво е предопределена връзка? Обяснявал съм го преди. 
Общността на самоусъвършенстващите се винаги е набля-
гала на предопределената връзка. Как се създава една пре-
допределена връзка? Всъщност нека ви кажа, че предопре-
делената връзка, дискутирана от тези от нас в общността на 



34

самоусъвършенстващите се, не може да бъде обяснена в рам-
ките на кратък период в историята. Тя преминава отвъд всеки 
един живот на човек и отвъд дори няколко живота, и дори 
още по-дълъг период от време. Тази предопределена връзка не 
приключва. Защо не приключва? Току-що, когато дискутирах 
заплащането на кармата, споменах как се гледа на живота на 
човек. Когато се разглежда едно живо същество, необходимо е 
да се погледне не само един от неговите животи, а цялостното 
му съществуване. Това е както след като заспите: може ли днес 
да не признаете, че вчера сте били вие? Няма начин да ста-
не! Така че предопределената връзка на човек включва много 
дълъг период от време. Добрите неща могат да се предават и 
лошите също могат да се предават. С други думи, причинни-
те връзки между хората също не приключват. През повечето 
време предопределената връзка, за която говорят хората, е 
предопределената връзка на семейството, тоест предопреде-
лената връзка между съпруг и съпруга – това е, към което се 
отнасят най-често. Всъщност преди съм говорил за тази пре-
допределена връзка между съпруг и съпруга. Това е въпрос на 
обикновените хора. Тъй като дискутираме предопределената 
връзка, ще поговоря за това. Как се сформира тя? В повечето 
случаи е по този начин: в предишния живот човек е направил 
услуга на друг човек и този човек не е могъл да се отплати за 
нея – вероятно е бил нискостоящ служител или е бил много 
беден в този живот. Той се е облагодетелствал много от тази 
услуга, така че е искал да се отплати за нея. Тогава това може 
да доведе до предопределена връзка между съпруг и съпруга. 
Също може да е така, че в предишния живот някой да е обичал 
някого или и двамата да са се обичали, но да не са имали тази 
предопределена връзка и да не са могли да създадат семей-
ство; тогава това може да доведе до предопределена връзка 
между съпруг и съпруга в следващия живот. Това е така, за-
щото желанието на човек е много важно – какво искате вие 
и какво вие искате да направите. Ако кажете: „Аз искам да се 
самоусъвършенствам в Буда“, тогава Буда може да ви помог-
не. Защо е така? Тази една мисъл е наистина ценна, защото в 
среда, която е толкова трудна, вие все още искате да се само-
усъвършенствате в Буда. От друга страна, ако човек иска да 
е демон, това също не може да бъде спряно. Как бихте могли 
да го спрете, ако той има за цел да върши лоши неща? Той не 
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ви слуша и настоява да ги прави. Така че желанието на човек 
е много важно.

Също така има и предопределени връзки, формирани по-
ради това, че сте били близки роднини и добри приятели, 
ученици или последователи, или от доброта или злоба, дъл-
жими сред хората, като всички те могат да направят така, че 
да станете семейство или да принадлежите към една и съща 
група. Имате обществени връзки в обществото и това позво-
лява напреженията между хората да се разсеят, а добротата и 
злобата да бъдат изплатени. Всички тези неща са предопре-
делени връзки – това е начинът, по който се разглеждат. Те 
не идват от един живот; могат да дойдат от няколко живота 
или от предишен живот. Отнася се за такъв тип ситуация. 
Също така открихме, че тъй като съществува такъв вид връз-
ка, тоест човек притежава доброта и злоба в един живот, има 
близки роднини и добри приятели, има жена и деца и така 
нататък, тогава е много вероятно да съществуват доброта и 
злоба в рамките на тази група – някой се отнася към друг 
добре, някой се отнася към друг зле, един човек се разплаща с 
другия… Тогава тези неща ще станат причина те да се преро-
дят като една група в следващия живот. Но те не идват заедно; 
не е така, че да се преродят заедно. Времето, по което идват в 
този свят, ще е различно, така че някои ще са по-стари, други 
ще са по-млади. Както и да е, ще има определени връзки сред 
тази група хора, които ще се преродят по различно време. 
Ще откриете, че някой, който върви по улицата и не принад-
лежи към вашата група, който няма предопределена връзка 
с вас или няма нищо общо с вас, ще изглежда като че ли се 
намира в свят, напълно различен от вашия. Ще изглежда, че 
нямате нищо общо с него. Ще откриете също хора, които из-
глеждат различен вид хора. Тогава тези хора не са от вашата 
група и вие изобщо нямате никаква предопределена връзка с 
тях. Така че хората обикновено се прераждат в група и идват 
по различно време – някои ще бъдат родители, някои ще са 
деца, някои ще са приятели, някои ще са врагове, а някои 
ще са благодетели. Това е предопределената връзка, за която 
току-що говорих.

Разбира се, тези, които се самоусъвършенстват, също не 
могат да избягат от такава предопределена връзка. Тъй като 
искате да се самоусъвършенствате… В миналото се казваше, 
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че ако човек се самоусъвършенства, дори на неговите предци 
ще им се даде Дъ и дори те ще се облагодетелстват. Това не 
означава, че щом се самоусъвършенствате и се усъвършенст-
вате в Буда, те няма да трябва да заплатят за своите грехове и 
карма и всички ще станат Буди – това не е позволено. Означа-
ва, че докато се самоусъвършенствате, те са знаели от преди, 
че ще получите Фа в този живот; вероятно сред хората около 
вас има такива, които са ваши преродени роднини и вероятно 
вие ще дадете възможност на хората, които имат доброта или 
злоба към вас, да получат Фа – това може да доведе до този 
вид взаимовръзка. Разбира се, самоусъвършенстването няма 
нищо общо с привързаността към семейството. Това, че няма 
нищо общо с привързаността към семейството, разрушава 
това ограничение, така че хората, които са се самоусъвършен-
ствали сами или са предали ученията си на един-единствен 
човек, сами са подбирали и избирали своите ученици. Ето как 
са се самоусъвършенствали хората в предишните поколения. 
Всеобщото спасение е предопределената връзка, за която 
говорим днес. Предопределената връзка, за която говоря, е 
свързана с всички вас, които сте тук сред публиката. Много 
вероятно е да имате предопределената връзка да получите Фа. 
Тогава как се е сформирала тази предопределена връзка? Мно-
го хора тук са дошли да получат Фа; те са дошли с цел. Може 
също да има [мои] близки роднини, добри приятели или уче-
ници от различни животи, или такива, които са вследствие от 
други предопределени връзки. Но самоусъвършенстването не 
включва роднинството на обикновените хора – няма такова 
нещо. Често казвам, че някои хора са дошли да получат Фа. Те 
може би са изразили такова желание в миналото и са искали 
да дойдат и да понесат трудности, за да получат този Фа – това 
също е фактор. Ето защо често казвам да не изпускате този 
шанс да получите Фа този път поради моментни неправилни 
мисли в този живот, или в противен случай ще съжалявате за 
това завинаги и няма да можете да го компенсирате. Всъщ-
ност открих, че тази нишка на предопределена връзка през 
повечето време е водила хората безпрекословно. Никой не е 
изоставен и всеки от тях получава Фа. Единствената разлика 
лежи в степента на прилежност и прогрес.

Следващото, което ще дискутирам, е въпросът за формата 
на самоусъвършенстване. Засегнах го и вчера. Някои наши 
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ученици повдигнаха въпроса дали да сключват брак, или 
не. Някои от тях не желаят да се женят/омъжват и искат да 
отидат да се самоусъвършенстват в планините; други имат 
различни възгледи. Много, много практикуващи в нашето 
самоусъвършенстване в Дафа също имат тази мисъл. Но 
всички знаят, че този Фа, който предавам, е основно за са-
моусъвършенстване в обикновеното човешко общество, като 
извисяването на собственото Главно съзнание на хората, или 
Главен първичен дух, е целта в самоусъвършенстването. Тъй 
като вие съзнателно понасяте трудности и сърцето ви не е 
повлияно, докато ясно виждате как собствените ви интереси 
са нарушени, не се ли самоусъвършенствате вие самите? Ако 
не сте вие този, който получава този Фа, тогава кой? Ако на-
истина отидете в планините, за да се самоусъвършенствате, 
и избегнете тези конфликти и търкания, тогава самоусъвър-
шенстването ви ще е бавно. Когато човек бавно се откъсва от 
своите привързаности в течение на много години и не полу-
чава този Фа, вероятно неговият Помощен първичен дух се е 
самоусъвършенствал. Тъй като няма да имате тези условия, 
ако се самоусъвършенствате в дълбините на планините, ве-
роятно ще трябва да седите в медитация и да преминете в 
транс – да бъдете в транс за дълго време. В това състояние 
вие самите няма да знаете дали се самоусъвършенствате, за-
щото не бихте подобрявали себе си истински в тази сложна 
обстановка. Това е положението. Хората, които са се посве-
тили на религиозния живот, също могат да усъвършенстват 
своя Главен първичен дух, но обществото на обикновените 
хора е мястото, където умът и сърцето на човек могат да се 
закалят.

От методите за самоусъвършенстване в миналото, за 
които сме чували – независимо от коя религия или метод за 
самоусъвършенстване от историята са – това, което е било 
предадено, учи човек да отиде в планини или манастири, за 
да се самоусъвършенства, прекъсвайки връзките със света и 
изоставяйки привързаността към семейството. Дори когато 
родителите на човека отивали да го посетят в манастира, той 
нямало да ги признае: „Кого търсите?“ – „Теб търся. Ти си 
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синът ми.“ – „Ах, Буда Амитаба6. Благодетелю, сбъркали сте 
ме с някой друг. Името ми е…“, тъй като на него вече ще му 
е било дадено Дхарма име7. „Аз съм ученик от Буда школата. 
Не съм вашият син.“ Те наистина прекъсват връзките със све-
та. Колкото до монасите в днешно време, разбира се, те вече 
не се самоусъвършенстват; дори печелят пари и ги изпращат 
вкъщи. Истинското самоусъвършенстване [в тези пътища на 
самоусъвършенстване] изисква прекъсването на връзките със 
света. Защо се казва, че щом човек стане монах, той вече не 
е разглеждан като човешко същество? Това е причината. Той 
вече е Бог – наполовина Бог. Въпреки че човек вече не може да 
се самоусъвършенства [в тези пътища на самоусъвършенства-
не], много хора често са възпрепятствани от подхода на оне-
зи древни пътища на самоусъвършенстване и също искат да 
практикуват Дафа по този начин. Това ще е възможно в бъ-
деще, но сега няма условия за него. Понастоящем Фа, който 
предавам днес, може да приеме само тази форма на самоусъ-
вършенстване, а и аз самият, вашият Учител, също не съм в 
планините. Така че не може винаги да си мислите да ходите в 
планините, когато си помислите за самоусъвършенстване, да 
ставате монах или монахиня, когато си помислите за самоу-
съвършенстване, да не встъпвате в брак, когато си помислите 
за самоусъвършенстване, или да променяте нещата на обик-
новените хора, когато си помислите за самоусъвършенстване. 
Не става така. Има много пътища за самоусъвършенстване. 
Сред 84 000-те пътища за самоусъвършенстване, нашият не е 
единственият, в който самоусъвършенстването е по този на-
чин. Така че това, което казвам, е че не трябва да сме повлияни 
от няколкото метода за самоусъвършенстване в миналото или 
от отдавна установени концепции. Това, което ви предавам 
днес, е изцяло нов път за самоусъвършенстване, който наис-
тина може да ви позволи да бъдете спасени най-бързо. А що се 
отнася до бъдещето, ще има пътища на самоусъвършенстване 
за това време. Всъщност, както казах в книгата, по никакъв 

6 За определени будистки монаси е обичайно да произнасят името 
му, преди да заговорят – бел. прев.

7 Дхарма име – името, дадено на човек, когато стане будистки монах 
или монахиня – бел. прев.
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начин не е лесно за някого да се самоусъвършенства. Вие се 
самоусъвършенствате и самоусъвършенствате, но всъщност 
не усъвършенствате себе си и дори не го знаете!

Мога да ви кажа, че в далечното минало много Богове 
открили, че е твърде трудно да се спаси Главния първичен дух 
на човек, така че те възприели метод за спасяване на Помощ-
ния първичен дух. Един [Бог] спасил хората по този начин и 
намерил това за доста добро; след това друг също открил, че 
спасяването на хората по този начин било доста добре, тогава 
всички те спасявали хората по този начин и това довело до 
тази приета форма за спасение на хората. Но това не е честно 
спрямо хората – човек се самоусъвършенства, но въпреки 
това е спасен някой друг. Именно поради тази нечестност, те 
не смеят да го направят публично и не смеят да го разкрият 
на хората. Аз го извадих на показ пред хората, за да се знае. 
Защо? Защото това, което искам, е да дам възможност на хо-
рата наистина да получат Фа, да променя тази ситуация и да 
дам възможност на вас самите да се усъвършенствате. Меж-
дувременно, когато хората се самоусъвършенстват по този 
начин, това облагодетелства обществото – когато се подо-
брявате, вие със сигурност сте добър човек в обществото, 
което не би могло да е по-добре. Така че моето намерение е 
именно да преобърна това. Но някои Богове са стигнали там 
горе, след като са се самоусъвършенствали по този начин в 
продължение на много години – те са се самоусъвършенства-
ли дотам точно подобно на начина, по който се самоусъвър-
шенстват Помощните първични духове. Така че всички те ми 
пречеха да ви предам това. Помислете всички: изобщо не е 
лесно да се предаде този Фа и също така изобщо не е лес-
но да го получите. Впоследствие Боговете, Будите и Даосите 
осъзнаха какво правя и видяха, че резултатите са наистина 
добри – сега знаят.

Нещата бяха много трудни преди, когато преподавах Фа 
в Китай. Сега, разбира се, е сравнително лесно да го препо-
давам и особено в САЩ за вас е вече много лесно да чуете 
Фа. Както казах по-рано, тази наша форма на самоусъвър-
шенстване не трябва да бъде повлиявана от концепции от 
миналото; това е начинът, по който се самоусъвършенства-
ме. Разбира се, след като тази група от вас завърши самоу-
съвършенстването си, хората в бъдеще ще имат свой начин 
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на самоусъвършенстване. Хората на бъдещето няма да знаят 
толкова много от Фа. Ние предадохме това, защото това е 
специален период в историята. Хората в по-далечно бъдеще 
няма да могат да знаят кой съм, няма да им оставим и моя об-
раз. Тези аудио- и видеокасети не могат да бъдат оставени на 
бъдещето, въпреки че сте ги записали; всички те ще бъдат из-
трити. В миналото, когато Буда Шакямуни напътствал своите 
ученици в самоусъвършенстването, той не им позволявал да 
пазят пари или притежания, за да не развиват привързаности 
към тези материални интереси. Така че им било позволено 
да запазят единствено една касая8 и купичка за просене. Но 
много често хората имат много привързаности, от които им 
е трудно да се откъснат. В един определен момент много хора 
започнали да колекционират купичките за просене на храна. 
Някои казали: „Тази моя купичка е бронзова, тази е нефри-
тена, тази изглежда добре, а тази е сребърна.“ Някои монаси 
събрали много купички. Тогава Буда Шакямуни казал: „Ако 
имате тези привързаности към материални вещи, тогава мо-
жете да си отидете вкъщи, тъй като вкъщи си имате всичко 
и ще имате възможност да събирате и пазите неща. Защо не 
можете да се откажете дори и от купичка за просене? За един 
монах е необходимо да се откаже от всичко. А защо дори да 
не се откажете от мисълта за събиране на купички за просе-
не? Отказали сте се от богатствата си, защо продължавате да 
сте привързани към купичките?“ С това Буда Шакямуни имал 
предвид, че човек не бива да пази дори тази една мисъл или 
едничка привързаност – необходимо е да се премахне. Той не 
им позволил да имат тази привързаност.

По времето на Буда Шакямуни купичките на монасите 
били много малки и те можели да просят само за по едно 
ядене. Монасите в днешно време държат толкова голяма 
купа. В миналото се използвала купичка за подаяния, но 
сега използват обърната нагоре камбана – ходят да просят с 
обърната нагоре камбана. И изобщо не искат храната, която 
им давате – искат пари. Да си толкова силно привързан към 
материалните интереси и пари – самоусъвършенстване ли е 

8 Касая – будистка монашеска роба, обикновено в червен, жълт или 
оранжев цвят – бел. прев.
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това? Мога да ви кажа, че парите са най-голямата пречка за 
самоусъвършенстващия се. Това, което казах сега, беше за 
монасите. Но самоусъвършенстването в Дафа не придава 
значение на материалните неща, а на съзнанието9. Тъй като 
се самоусъвършенствате, докато работите в обикновеното 
човешко общество, няма значение колко пари имате, има зна-
чение само ако вашата привързаност към пари и богатство 
не е премахната. Дори ако къщата ви е построена от златни 
тухли, вие не мислите много за нея и тя не е в ума ви. Хора-
та имат всякакви професии, докато се самоусъвършенстват 
сред обикновените хора. Печелите пари, когато правите биз-
нес – какво значение има това, ако то не е в ума ви? Ако не 
мислите много за това и няма разлика дали го имате, или не, 
тогава сте преминали този тест. Къщата ви може все пак да е 
златна – това няма значение. Изискваме от вас да се откажете 
от тази привързаност. Самоусъвършенстването не означа-
ва да се откъсвате от материални неща. Само по този начин 
отговаряте на самоусъвършенстването в мирския свят. Ако 
всеки се самоусъвършенстваше и никой не правеше нищо, от 
какво щеше да живее това общество? Това не е осъществимо. 
Ние придаваме важност само на съзнанието на хората, целим 
се директно в съзнанието на хората и истински ви караме да 
подобрите своя Шиншин, вместо да се откъсвате от матери-
ални неща. Трябва да сте наясно с какво това се различава от 
традиционните пътища на самоусъвършенстване. Но вие ще 
сте сериозно подлагани на тестове, за да се види дали имате 
такива привързаности.

Що се отнася до самоусъвършенстващите се в нашия 
Дафа, това е вид път, по който поемаме. Трябва да отслабите 
тези привързаности. Колкото до професионалните самоусъ-
вършенстващи се в бъдеще, те ще вземат купички и ще ходят 
да просят за храна, ще пътуват пеша и ще се скитат. Само 
чрез преминаването през всякакви трудности в света, те ще 
са способни да постигнат Съвършенство. Монасите ще се са-
моусъвършенстват по този начин в бъдеще.

9 Тук и на много други места, където се появяват думите „сърце“, 
„съзнание“ или и двете, китайският термин „Шин“ може да се преведе 
като всяка една от тях, или и двете заедно – бел. прев.
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Говорейки за трудности, ще ви кажа следното: щом човек 
поеме по пътя на самоусъвършенстването, той със сигурност 
ще преживее трудности – ще се натъкне на трудности. Хо-
рата, които практикуват Дафа, имат благословии, но имат и 
препятствия, докато се самоусъвършенстват – със сигурност 
е така. Но често когато хората изпитат малко страдание или 
преживеят малко трудности, те го смятат за нещо лошо: „Как 
може да се чувствам некомфортно тук и там?“ Ако се чувст-
вате комфортно през целия си живот, мога да ви кажа, че със 
сигурност ще отидете в ада. Ако не се разболеете през целия 
си живот – да не говорим за чувството на комфорт през целия 
ви живот – щом умрете, сто процента е сигурно, че ще отидете 
в ада. Това, че сте живи, образува карма. Невъзможно ви е 
да не образувате карма, защото веднага щом отворите уста, 
може да нараните другите. Това, което казвате, може непред-
намерено да нарани другите: може би един човек няма нищо 
против това, което му казвате, но някой друг дочува и бива 
наранен. Докато човешките същества живеят, това, което 
ядат, са животи и дори когато вървят, ще настъпят животи и 
ще ги убият. Разбира се, казахме, че образувате карма, когато 
живеете в света. Ако не се разболеете, кармата ви няма да се 
елиминира. Когато хората страдат от болест, тяхната карма 
наистина се елиминира. Състоянието ви се подобрява, след 
като е елиминирана. Често човек получава сериозно заболя-
ване и след известно време, когато сте се възстановили, ще 
откриете, че лицето ви е сияещо с блясък и всичко, което пра-
вите, ще върви по вода. Това е, защото след като кармата ви е 
елиминирана, тя се трансформира в благословии – доброде-
тел. Тъй като сте страдали, каквото и да правите, обикновено 
ще премине гладко и може да се осъществи лесно. Хората не 
могат да видят това, така че си мислят, че е лошо да преминат 
дори и през малко трудност. Всъщност какво толкова страш-
но има в трудността?! Дори и да имате малко трудност, ако 
мобилизирате волята си и издържите, след това ще откриете, 
че всичко, което правите, ще се развие по различен начин. 
Бих казал, че това, което хората трябва да понесат, когато се 
самоусъвършенстват, не е нищо повече от трудности. Ако сте 
способни да се освободите от [страха си от трудността], със 
сигурност ще постигнете Съвършенство. Говорейки от по-ви-
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сока перспектива, ако сте способни да се откажете от мисълта 
за живота и смъртта, вие наистина сте Бог!

Буда Амитаба казал, че като пеят монотонно неговото 
Буда име, хората могат да се преродят в Рая на върховното 
блаженство. Как е възможно това? Думите му не може да се 
разбират повърхностно. Истина е, че човек може да отиде 
в Рая на върховното блаженство, като пее монотонно име-
то на Буда, но хората са интерпретирали думите на Буда по-
върхностно. Буда Фа има вътрешни значения на различните 
нива. Монотонното пеене на неговото Буда име е всъщност 
практикуване. Продължавате да пеете монотонно, докато 
само думата „Амитаба“ остане в съзнанието ви – една мисъл 
замества десет хиляди мисли – пеете монотонно и напълно 
изпразвате съзнанието си, само с „Амитаба“ [в него]. Докато 
пеете монотонно името на Буда, ще ви се намесят многоброй-
ни привързаности и смущения – можете ли да им устоите? 
Когато се освободите от всички привързаности и съзнанието 
стане празно, целта на самоусъвършенстването е постигна-
та. Монотонното ви пеене на името на Буда е също израз на 
почитание към Буда. Вие пеете монотонно, защото искате да 
отидете в Рая на върховното блаженство, така че разбира се, 
Буда в Рая на върховното блаженство ще дойде да се грижи 
за вас, тъй като се самоусъвършенствате в Буда. Има дълбоко 
вътрешно значение в това. Някои хора казват, че човек може 
да отиде в Рая на върховното блаженство, ако пее монотонно 
„Амитаба“ точно преди да умре. Но какъв трябва да сте, за да 
направите това? Когато наистина сте способен да се откажете 
от мисълта за живота и смъртта, вие наистина можете да оти-
дете там. Това е разликата между един Бог и човешко съще-
ство. Ако можете да се откажете от живота и смъртта, вие сте 
Бог; ако не можете да се откажете от живота и смъртта, вие 
сте човешко същество – това е разликата. Ние се самоусъвър-
шенстваме и самоусъвършенстваме и се отказваме от всички 
привързаности – няма ли да сте се отказали дори от живота и 
смъртта? Ако някой отведнъж може да се откаже от живота и 
смъртта, какви други привързаности може да има? „След като 
съм получил Фа, аз не се страхувам дори от живота и смъртта 
и мога дори да се откажа от живота си.“ Тогава към какво все 
още може да е привързан той? Това е идеята. Когато хората 
умират, те са невероятно уплашени: „О не! Скоро ще умра. 
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Това е последното ми дихание.“ Какъв вид чувство е това? Но 
някои хора не са уплашени близо до смъртта и техните устни 
все още пеят монотонно „Амитаба“ – бихте ли казали, че те 
няма да отидат в Рая на върховното блаженство? Отказали се 
от всичко, те изобщо нямат понятието за живота и смъртта. 
Всяка една мисъл на човек е изградена върху дълъг период 
на самоусъвършенстване. Мислите на обикновените хора са 
изключително сложни и имат всякакви привързаности. Как 
може да не са уплашени в критичния момент между живота 
и смъртта? Казах, че „Великият път е най-прост и лесен“ и че 
много неща са много прости, но се нуждаят от много обсъж-
дане, когато се анализират и обясняват в детайли. Но ако ви 
се каже директно, ще сте неспособни да го направите и хората 
няма да могат да разберат нещата на такива дълбоки нива. 
Всички разбират от повърхността на думите, повърхностно. 
Ето защо трябва да ви преподавам Фа.
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Преподаване на Фа 

 на Фа-конференцията в Сан 

Франциско

Ли Хонгджъ 
6 април 1997 г.

Съвсем наскоро се срещнахме в Ню Йорк, а сега, само ня-
колко дни по-късно, днес отново се срещаме тук. Първона-
чално исках да ви дам известно време, за да усвоите казано-
то от мен, тъй като нещата, които обсъдих последния път, 
бяха от високо ниво. Всъщност, ако помислите внимателно 
за нещата, които съм дискутирал напоследък, вероятно ще 
откриете, че са от доста по-високо ниво. В действителност 
ви казах същността. За това си има причина, а именно, че 
вие сте високообразовани. Освен това някои от вас получи-
ха Фа по-късно, но хората от тази група, които получиха Фа 
по-късно, се подобряват бързо; така че изискванията към тях 
са също високи и нивата им се повишават бързо. Чувствате, 
че е по-трудно и че има повече трудности, тоест изглежда, че 
има повече изпитания – това е неизбежно. Много от нещата, 
които преподавам днес, никога не са били обсъждани преди. 
Тъй като времето за самоусъвършенстване е много ограни-
чено, се надявам да ви предам този Фа възможно най-бързо, 
за да можете да се самоусъвършенствате колкото се може 
по-бързо и да постигнете Съвършенство колкото се може 
по-бързо.

Точно вчера говорих по следния въпрос. Може би знае-
те китайската история „Пътешествие на Запад“. Когато един 
монах от династията Тан отишъл в Западния Рай, за да се 
сдобие със свещените текстове, той преминал през всякакви 
трудности и изпитания; девет пъти по девет, или осемдесет 
и едно премеждия – пропускането дори на едно означавало, 
че за него трябвало да се компенсира, иначе не би било при-
емливо. Така че изобщо не било лесно. Днес за вас е толкова 
лесно да получите Фа. Дори и да не бяхте в САЩ, можехте 
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просто да си купите самолетен билет и да пристигнете тук за 
нула време. Така, в сравнение с това, вие всъщност получавате 
този Фа доста лесно. Но не е толкова лесно да се самоусъвър-
шенствате. Взел съм под внимание и следното: трябва да про-
верим дали хората могат да научат Фа, дали могат да получат 
Фа и как се отнасят към този Фа. Тази времева рамка не може 
да бъде разтегната твърде много. Хората все още се колеба-
ят, що се отнася до получаването на този Фа, преценявайки 
и премисляйки отново и отново: „Трябва ли да отида да уча 
това?“ и така нататък. Ние също мислим по този въпрос, ето 
защо смятам, че е добре, че времето е малко ограничено. Не 
всеки може да получи този Фа; ние вярваме в предопределе-
ната връзка. С други думи, тъй като времето е ограничено, е 
възможно онези, които не се предполага да получат Фа, да не 
са в състояние да влязат. С по-дълга времева рамка би могъл 
да възникне един проблем, а именно, че хора, за които не се 
предполага да получат Фа, може да влязат и да ни се наме-
сят или да ни навредят. Тъй като не биха повярвали, може 
да действат като намеса. Разбира се, вратата ни е широко от-
ворена – няма значение кой сте, ще бъдем отговорни за вас, 
докато сте способни да изучавате. Но действително трябва да 
погледнем в сърцата на хората.

Буда Фа е обширен, необятен и проникновен. Фа, който 
преподаваме днес, отива отвъд конвенционалните разбирания 
за Буда Фа. Ние преподаваме Фа на целия космос – същността 
на целия космос. При все това в този необятен космос, всяко 
от неговите нива има своята космическа същност, тоест прин-
ципите на Фа, проявени от Джън-Шан-Жен на всяко ниво. А 
принципите на Фа на всяко ниво са наистина огромни и слож-
ни. Ако искате да обясните принципите на едно определено 
ниво, може да не сте в състояние да ги обясните напълно дори 
ако използвате цял един живот – ето колко огромни и сложни 
са. Както знаете, Буда Шакямуни преподавал Дхарма от ниво-
то на Татагата на хората и на своите самоусъвършенстващи 
се ученици. Но след като прекарал целия си живот препода-
вайки, той бил преподал само нещата от своя собствен път за 
самоусъвършенстване. Буда Шакямуни казал, че съществуват 
осемдесет и четири хиляди пътя за самоусъвършенстване, и 
те не включват тези от Дао школата. Китайската Дао школа 
казва, че имат три хиляди и шестстотин пътя за самоусъвър-
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шенстване. И тези все още не включват общоизвестните ни 
пътища за самоусъвършенстване на Боговете от западните 
религии. Освен това, осемдесет и четирите хиляди пътя за 
самоусъвършенстване, за които говорил Буда Шакямуни, са 
само разбиране на нивото на Татагата, в рамките на този об-
хват. Отвъд този обхват съществуват просто толкова много 
пътища за самоусъвършенстване, че е невъзможно да ги про-
следите, и има просто толкова много различни Буди Татагата 
и принципи на Фа, до които те са се просветлили – това е из-
ключително необятно. Бихте могли да кажете, че Буда Фа не 
може да бъде описан дори с понятието за обширните океани 
и морета. Колкото огромен е космосът, толкова огромен е и 
този Фа – това е идеята.

Днес аз използвам човешкия език – най-простия човешки 
език на днешното време – за да ви разкажа за общото със-
тояние на целия този обширен и дълбок космос. Ако можете 
истински и задълбочено да разберете този Фа и да се само-
усъвършенствате в него, височината и дълбочината на това, 
което ще изпитате и до което ще се просветлите, няма да 
може да се опише. Докато се самоусъвършенствате, посте-
пенно ще преживявате и ще се просветлявате все повече и по-
вече. Колкото повече четете „Джуан Фалун“, толкова повече 
ще разбирате от него. [Дори] ако вроденото ви качество е на-
истина добро, за вас има предостатъчно да усъвършенствате 
в този Дафа. До колкото и високо да искате да се самоусъвър-
шенствате, този Фа е достатъчно необятен, за да отговори на 
това – този Фа е просто невероятно обширен и необхватен. 
Както знаете, казвал съм в „Джуан Фалун“, че съдържащите 
се там принципи на Фа са наистина обширни. Можете да ви-
дите, че зад всяка дума има безбройни слоеве върху слоеве от 
Буди, Даоси и Богове – те не могат да бъдат преброени. Тъй 
като всяко ниво съдържа принципи от това ниво и всяко ниво 
има Буди, Даоси и Богове на това ниво, представете си колко 
необятен е този Фа. Всъщност само го описах накратко за вас. 
Да го разберете истински, зависи от това самите вие да се 
просветлявате, да се самоусъвършенствате и да проумявате в 
действителното си самоусъвършенстване. Така че ще ви кажа 
този принцип: никога не мислете, че е достатъчно да сте про-
чели книгата „Джуан Фалун“ и да знаете упражненията, или 
че е достатъчно да смятате това за добро и просто да практи-
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кувате. Ако искате да се подобрявате, ще разчитате изцяло на 
тази книга. Така че трябва да я четете отново и отново. Докато 
четете книгата, вие разбирате повече и се подобрявате. При-
бавете към това и допълнителното средство за достигане на 
Съвършенство – упражненията – и постоянно ще издигате 
нивото си. Затова бъдете сигурни да не смятате погрешно, че 
[е достатъчно] да я прочетете веднъж, да мислите, че е добра, 
да практикувате с другите и да не спирате да практикувате. 
Този Фа е изключително важен. Трябва да работите усилено 
по изучаването му.

Този космос е толкова необятен и структурата му е тол-
кова сложна. Казвал съм ви за строежа на измеренията. На-
пример материята е образувана от молекули и дори по-ми-
кроскопични частици. Измерението, което познаваме, също 
е съставено от тези частици. Днес известните на науката 
частици включват молекули, атоми, неутрони, атомни ядра 
и електрони; и след това има кварки и неутрино. Това, което 
е още по-надолу, е неизвестно на днешната наука. Така това, 
което съм казвал, е, че сферата на всяко ниво от тези частици 
е това, което наричаме равнината на това ниво. Всъщност час-
тиците не са разпределени в равнина; вместо това, в рамките 
на дадено ниво, те съществуват навсякъде – а не в плоскост. 
Човечеството няма термин за това, така че просто ще го на-
ричаме равнина; този е единственият начин, по който можем 
да го опишем. Точно в тази сфера – в сферата на този слой 
от частици – е формирано измерението. Между частиците 
има измерения и вътре в самите частици също съществуват 
измерения. При все това частиците също могат да съставят 
частици с различни размери. Тогава между частиците с раз-
лични размери, които са изградени от една определена час-
тица, отново съществуват измерения. Това е концепцията за 
измеренията, която ви обясних последния път.

Винаги съм казвал, че между атомите и молекулите съ-
ществува необятно измерение. Ние, човешките същества, 
живеем между слоя на най-големите частици, изградени от 
молекули, и планетите, които виждаме, които са слой части-
ци. Човешките същества живеят в това измерение. Планетата 
също е частица. Отивайки по-нататък, галактиката Млечен 
път също има външна обвивка. Могат ли галактиката Млечен 
път и безбройните други галактики, простиращи се из космо-



51

са, да образуват измерение? Те също са свързани помежду 
си. Тогава отвъд галактиките има друг космически обсег – в 
такъв случай, дали този космически обсег е слой от частици? 
Със сигурност е слой от частици. Космосът е невероятно об-
ширен – просто няма начин да се опише колко е необятен. 
Нещо повече, три хиляди вселени като тази, която населява-
ме ние, съставят по-голям слой от вселена, която има външна 
обвивка и е частица във вселена от дори по-голям слой. Въ-
преки това частиците, за които току-що говорих, се разпрос-
тираха само от една точка. В интерес на истината частиците 
от всеки слой са разпространени из целия космос. Но дори и 
това, което току-що описах, са само два слоя вселени, а вие 
вече го намирате за смайващо. Всъщност науката на бъде-
щото човечество също няма да е способна да разбере това 
– човечеството никога няма да може да знае неща от толкова 
високо ниво. Дори и в степента, до която дискутирахме, този 
слой частици не е нищо повече от прашинка – малка прашин-
ка – в този огромен космос. Помислете колко огромен е този 
космос! Това е типът измерение, за което ви говорех преди.

Миналия път отново обсъдих строежа на измеренията. 
В допълнение към типа измерения между атомите и моле-
кулите и между планетите и молекулите, атомните частици 
във всеки слой също изграждат частици с различни размери. 
Тогава между слоевете от тези различни по размер части-
ци отново има измерения. Вземете молекулите за пример: 
по принцип знаем, че съществува измерение между моле-
кулите и атомите. Ако атомите изграждат молекули, много 
атоми трябва да се подредят заедно, за да съставят една мо-
лекула. Тогава между слой по-големи частици, съставени от 
по-малко количество атомни частици, и [друг слой] по-го-
леми частици, съставени от по-голямо количество атомни 
частици, има още едно ниво на измерение. Както съм казвал, 
молекулите могат да образуват всяко нещо на най-външната 
повърхност – неща като тези, които ние, човешките съще-
ства, можем да видим – като стомана, желязо, вода, въздух, 
дърво и нашите човешки тела. Това е слоят от материя на 
повърхността, който човешките същества могат да видят, и 
той е съставен от слоя на най-големите частици, които са 
изградени от молекули. Но молекулите също така изграждат 
и втори – ако броим надолу – слой частици, които са малко 
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по-малки от тези най-големи молекулярни частици. Те могат 
да съставят и трети слой частици, броейки надолу – всички 
те са съставени от молекули, защото молекулите могат да из-
граждат частици с различни размери. Тогава между тях също 
съществуват измерения, така че този космос е изключително 
сложен. Има и още, защото във всяко ниво на едно измерение 
има и вертикални измерения, тоест измерения от различни 
нива. С други думи, има измерения от различни нива, които 
са като многото слоеве на небесата, разбрани от религиите. В 
допълнение, в измеренията на различни нива съществуват и 
различни отделни райове. Изключително сложно е. Казах ви 
само за едно често срещано явление.

Всъщност освен този тип измерение съществува и един 
тип грубо измерение, тоест измерението на най-външната 
повърхност. Често ви казвам... разбира се, някой също ме по-
пита миналия път какво съм имал предвид в една от моите 
статии в „Есенции за усърден напредък“ с това, че „човешкото 
общество е точно в най-средното положение, в най-външния 
слой и на най-външната повърхност“. Колкото до значението 
на „най-външната повърхност“, според принципите на този 
космос не съществува „отвън“ и „отвътре“, нито съществува 
понятие за голямо или малко, както се разбира от човечест-
вото. Понятията са напълно различни от тези при нас, чо-
вешките същества. Днес ще обсъдя това „отвън“. Защо каз-
вам, че човечеството е на най-периферната повърхност и е 
най-отвън? Какво се има предвид под това? Казано по друг 
начин, в допълнение към вида измерение, за което говорих 
преди, съществува и друг вид измерение, което, точно като 
това, в което живеем днес ние, човешките същества, е напъл-
но различно от онези, в които са Боговете. Измеренията, за 
които говорих преди, всички са изградени от по-микроско-
пична високоенергийна материя, докато измерението, за кое-
то говоря днес, е изградено от повърхностна материя. Вътре в 
тази повърхностна материя също има много, много различни 
елементи и различни частици. Това много специално повърх-
ностно измерение е точно като нас, хората: във вашето тяло 
има клетки с различни размери, които също могат да бъдат 
наречени частици. На повърхността на всяка клетка има слой 
от обвивка. Частиците, намиращи се в кожата на човешкото 
тяло, също имат обвивка; обвивките на частиците на повърх-
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ността на човешкото тяло изграждат човешката кожа от плът 
на повърхността. На изключително микроскопично ниво 
тази кожа също е изключително обширно измерение. Телес-
ната тъкан, формирана от обвивките на частиците вътре в 
тялото, е напълно различна от структурата на повърхността. 
Космосът е по същия начин. Той е много сложен, разбира 
се. Какво представлява измерението, което обитаваме ние, 
човешките същества? Нека кажем, че цялото е изградено от 
частици. Независимо колко големи или малки са частиците, 
всяка има външна обвивка.

Това, за което всъщност ви говоря днес, е тази външна 
обвивка. Но макар че с тези външни обвивки частиците об-
гръщат частици, частици обгръщат частици и някои частици 
може да изглеждат „вътре“ – Земята е на централната пози-
ция – те всъщност всички принадлежат на външната страна. 
Ето защо казвам, че човешките същества са в най-външната 
част. Всички те принадлежат на най-външната част, защото 
са свързани с обвивката на най-външната повърхност. Ко-
жата-обвивка е независима система. Космосът притежава 
най-голямата външна обвивка и всички обвивки са свързани 
с тази най-голяма външна обвивка. Това измерение, в което 
съществуват телата от плът на нашето човечество, е също в 
тази форма. Това измерение има свои собствени характе-
ристики; то е напълно различно от райовете на Боговете или 
измеренията, които обсъдих преди. Но въпреки това про-
изходът на цялата материя в космоса идва от тези външни 
измерения.

Днес някой ме попита за горенето на тамян. Казах, че 
след като субстанцията от тази страна е изчезнала, обектът 
от другата страна е освободен и е свободен. Същевременно 
предметът от тази страна тогава може да премине от другата. 
Така че субстанцията от тази страна е доста ценна за онази 
страна. Това е така, защото чрез изгарянето си веществото 
от тази страна вече е било преобразувано и се различава от 
предишното си състояние. Казвал съм това преди: ако мо-
жехте да върнете горе шепа пръст, след като сте се самоу-
съвършенствали на Земята, онези горе ще помислят, че сте 
забележителни. Това е идеята. Казват, че златото е навсякъде 
в Рая на върховното блаженство. Така че, ако отидете в Рая 
на върховното блаженство и откриете, че там няма нито едно 
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парче скала или прашинка, тогава може би малкото, което 
сте занесли там от този материален свят, ще е най-ценното. 
Ние, човешките същества, казваме, че това, което е оскъдно, 
е ценно и че рядкото е забележително. Разбира се, в реалнос-
тта не е задължително така. Просто отбелязвах. Причината 
е, че цялата материя от онази страна всъщност произхожда 
оттук. Разбира се, това не значи, че е нужно ние, човешките 
същества, специално да правим тези неща. Механизмите в 
космоса вършат тази работа.

Нека поговоря повече за този повърхностен свят, а имен-
но за планетите, които виждаме с очите си. Същевременно 
всяка планета има и свои други измерения – многобройни из-
мерения, образувани от частици с различни размери. Но по-
върхностното измерение, което е изградено от най-големите 
частици, е нейната обвивка, или най-външната ѝ повърхност. 
Току-що използвах човешкото тяло, за да направя аналогия. 
Използвайки космоса, за да направя аналогия, вселената, в 
която живеем ние, човешките същества, е външната обвивка 
на космоса.

Космосът е невероятно огромен и ние всъщност сме и в 
неговия център. При все това току-що казах, че макар и час-
тиците да изглеждат обвити от различни частици, вие всъщ-
ност все още сте от външната страна, защото структурата, 
материята и връзките на това измерение, където съществу-
вате, са като системите на измеренията от външната страна 
и са ограничени от измеренията на външната страна – това 
е ситуацията. Освен това, както споменах, Буда Шакямуни е 
казал, че едно зрънце пясък съдържа три хиляди свята. Всъщ-
ност Буда Шакямуни казвал, че микроскопичните измерения, 
формирани на повърхността на песъчинките, съдържат мно-
го, многобройни различни светове. Но нека днес ви обясня 
по-ясно: външната обвивка на пясъка – кожата – и външ-
ните обвивки на частиците на всеки слой, които изграждат 
зрънцата пясък, са в същата система като нашето физическо 
измерение от тази страна. Много, много животи в частици-
те с различни размери, изградени от молекули, имат точно 
същите вид и форма като нашето човечество. С други думи, 
хората вътре в зрънцата пясък са същите като нас – има хора с 
черна кожа, хора с бяла кожа и хора с жълта кожа. И в бъдеще 
ще намерите за странно, че облеклото им не е много различ-
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но от това на нашите хора от древността. Нещо повече, на 
по-микроскопично ниво на техния свят настъпва друг вид 
цялостно изменение и то не е било обсъждано никога пре-
ди. А именно, че различните микроскопични светове също 
имат определени космически обсеги. Това, за което говорих 
току-що, бяха космическите обсеги, съставени от песъчинки.

Онези животи, съществуващи в микроскопичните све-
тове, за които говорихме, принадлежат към друга система 
– система на животи в друго космическо тяло, където също 
имат своите Буди, Даоси, Богове, човешки същества, живот-
ни, субстанции, планини, вода, небе, земя, въздух и цялата 
материя, съществуваща в техните микроскопични вселени. И 
също така съществуват по-микроскопични и още по-микро-
скопични такива светове. Ето защо в миналото много от на-
шите самоусъвършенстващи се виждаха Буди да се появяват 
от микроскопичните светове – от микроскопичните светове 
на малка песъчинка, почва или камък. Онези Буди могат и да 
се уголемяват. В система, по-малка от тази, също има Буди, 
Даоси, Богове и човешки същества, и онези Буди също могат 
да се трансформират и да се появяват в нашия свят, тъй като 
са Буди. Колко огромни могат да станат? Максимум колкото 
галактиката Млечен път. Когато станат малки, просто изчез-
ват от погледа. Тъй като са Буди от онези микроскопични 
светове, те са напълно различни от Будите от нашето косми-
ческо тяло. Но имат същия външен вид и изискванията за 
самоусъвършенстване също са еднакви. Те са еднакво велики 
и също са подчинени на Фа на Джън-Шан-Жен, който преми-
нава от горе до долу по същия начин.

Този космос е просто невероятно удивителен. И в много, 
много, много по-малки светове от тези има още космически 
тела, в които съществуват по-малки Буди, Даоси, Богове, чо-
вешки същества и материя. Но не става въпрос, че същества-
та съществуват само в едно зрънце пясък; вместо това те се 
разпростират из цялата материя, в различни по размер части-
ци – отвътре или отвън – и в обвивките на всички частици в 
космоса. Току-що обсъдих нещата спрямо микроскопичните 
нива. Когато това огромно космическо тяло достигне опре-
делена точка, то отива отвъд предела на нашето космическо 
тяло. Размерът на това космическо тяло не може да бъде об-
хванат от термина „вселена“, тъй като това понятие е напълно 
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различно. Когато космосът достигне определена граница, той 
изведнъж се сблъсква с празнота, където нищо не същест-
вува. Отивайки още по-далеч, се открива съществуването 
на по-голямо космическо тяло, което е напълно различно от 
нашето. Космическото тяло, за което говоря, отива напълно 
отвъд представата за тази вселена. Така че Будите, Даосите 
и Боговете в това по-голямо космическо тяло са извънредно 
огромни. Те гледат на нас, точно както ние гледаме на Будите, 
Даосите, Боговете, хората и нещата в един микроскопичен 
свят или в микроскопично космическо тяло. Така че те при-
надлежат към друга система, която е невероятно голяма. Да 
не споменавам начина, по който гледат на нас, хората – те 
гледат на нашето космическо тяло така, както ние гледаме на 
археологическите находки. Намират го за странно, удивител-
но, доста добро и интересно. Също така мислят, че тези съще-
ства са безкрайно удивителни. Това мъничко космическо тяло 
също е пълно с живот – те също го виждат по този начин. Но 
нямат концепциите, съществуващи в обсега на това космиче-
ско тяло, които притежават съществата като нас – изобщо ги 
нямат. В техните очи вие сте микроорганизъм и нямате нищо 
общо с тях. Това напомня за случая, в който много от нашите 
самоусъвършенстващи се често наблюдават подобни сцени 
в скали, пясък или дори по-малки микроскопични частици.

Когато Небесното око на някои от нашите ученици се от-
вори, те виждат планини и реки в него и че бягат навън – бягат 
навън с висока скорост. Те бягат покрай много, много плани-
ни и реки и дори много, много градове – продължават да бягат 
навън, от вътрешността на Небесното си око. Сцените, които 
виждате – мога да ви кажа – не идват от отвън: те са истин-
ските форми на съществуване в света, изграден от клетките в 
главата ви и от по-микроскопичните частици. Често казвам, 
че ако имате способността да виждате, е възможно да откри-
ете много градове в един-единствен косъм и може би влакове 
и автомобили ще препускат вътре в тях. Това звучи наистина 
невъобразимо. Този свят е просто изключително необятен и 
сложен и е напълно различен от схващането на нашата съвре-
менна наука. Често казвам, че днешната наука се е развила на 
основата на погрешно разбиране и на погрешна изходна точка 
от самото си формиране. Така че е ограничена само до тази 
рамка. Колкото до истинската наука, от това, което наистина 
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сме научили за Вселената, живота и материята, днешната нау-
ка не може да бъде смятана за такава, защото удивителността 
на Вселената никога не би могла да бъде разкрита, следвайки 
пътя ѝ. Човечеството вярва, че хората са единствените съ-
щества във Вселената – те са изключително жалки, жалки до 
тази степен. Всъщност извънземните са посещавали нашата 
Земя и техните посещения дори са били уловени на снимки, и 
въпреки това хората все още не вярват в съществуването им. 
Това е така, защото са били ограничени от тази наука. Онези 
водени от емоции хора не правят изследвания и не са здраво-
мислещи. Те са склонни да вярват само в нещата, които вече 
са приети, не вземат предвид дали нещо е наистина правил-
но и са склонни да вярват само в това, което са научили от 
книгите. Това е формата на измеренията, които обсъдих. Тъй 
като човешкият език е доста ограничен, открих, че е трудно 
да се обясни. Чудя се дали всички разбрахте? (Аплодисменти)

Будите, Даосите и Боговете, за които знаем, ние човешки-
те същества и цялата материя, която виждаме, съществуват 
в измерения, съдържащи безбройни вселени – неизброими 
вселени – които не могат да бъдат преброени дори с едини-
цата джоу10. Ето колко огромен е този космически обсег. Това 
е една независима система. Тогава отвъд този обсег същест-
вува по-голямо космическо тяло, което е друга независима 
система. А отвъд тази система съществуват по-големи, дори 
по-големи и дори още по-големи, и по-големи системи – ето 
колко огромен е космосът. A в микроскопичния свят той е из-
ключително, изключително, изключително микроскопичен. 
Там, където живеем ние, човешките същества, е почти цен-
тралната позиция – независимо дали се разглежда от макро-
скопична или микроскопична гледна точка, човешкият свят 
е почти в средата. При все това различни частици образуват 
различни измерения. В допълнение към това съществуват 
и повърхностни светове, изградени от специални, различни 
частици. Знаете ли, когато бях в Китай, някои ученици попи-
таха защо когато Първичните духове на някои практикуващи 
напуснали телата им и пътували в пространството на това 
наше материално измерение, не видели райове на Буди или 

10 Джоу – трилион; число от древен Китай – бел. прев.
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на Богове. Всичко, което видели, били истински сцени от на-
шето материално измерение. Защо не видели Богове? Защото 
влезли в това подобно на повърхностна обвивка измерение, 
което е измерение, обитавано от човешки същества; то е във 
формата на материално измерение като нашето – това е си-
туацията, която видели. Това е формата на съществуване на 
типа измерение, за което говорех.

Има и някои ученици, които са ме питали: „Как е възник-
нал човешкият живот?“ Тъй като по-рано споменах за произ-
хода на материята, ще поговоря и по този въпрос. Не мислете, 
че говоря за наука – Буда Фа обхваща всичко. Говорил съм 
преди за произхода на материята. Какъв е произходът ѝ? Не 
съм ви казвал какъв е произходът на материята. Макар да не 
мога да ви кажа за произхода на всички различни космически 
тела, за които току-що говорих и които са толкова огромни, 
все пак мога да ви кажа какъв е произходът на материята и 
на съществата, които съществуват в различни сфери вътре в 
това наше космическо тяло. Всъщност първоизточникът на 
материята е вода. Водата, която е първоизточникът на космо-
са, не е водата на обикновените хора на Земята. Защо казвам, 
че водата е първоизточникът на материята? Когато най-ми-
кроскопичната материя от различни нива достигне определе-
на точка, там повече няма материя. Щом вече няма материя, 
частиците на материята спират да съществуват. Поглеждай-
ки по-нататък, човек открива следната ситуация: той открива 
нещо без материални частици и което е в покой – обикновено 
го наричам неподвижна вода. Нарича се и „първоизточникът“ 
– безжизнена вода. Ако хвърлите нещо в нея, няма да има ни-
какви вълни. Звуковите вибрации също няма да предизвикат 
вълни – тя е напълно неподвижна. Но най-фундаменталният 
строеж на материята идва от този тип вода.

Как се формира материята? В този космос съществува Фа. 
Този Фа е Джън-Шан-Жен, за които говорим. Характеристи-
ката на космоса комбинира тази вода в най-първоначалните, 
най-микроскопичните и най-основните неделими частици 
материя, които също така могат да бъдат наречени най-основ-
ните частици. Но всяка от тях е неделима; тя е нищо, просто 
като водно мехурче. Тогава две основни частици се комбини-
рат, за да образуват по-голяма основна частица. А след това 
две групи от тези групирани в едно частици се комбинират, 
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за да формират дори по-голяма частица. Тези комбинации 
продължават, докато частици на различни нива образуват 
външната форма на разнообразни субстанции, същества, ма-
терия, въздух и светлина, вода и време, които са необходими 
за съществуването, и така нататък. Частиците имат различни 
начини на комбиниране, които днес наричаме „последовател-
ност на подреждане“.

Последователността на подреждане на частиците е раз-
лична, което причинява разликите в повърхностната мате-
рия на тази сфера. Продължавайки да се комбинират във 
все по-големи частици по този начин, от микрокосмоса до 
макрокосмоса, те накрая се комбинират в това, което ние, 
човешките същества, познаваме днес като неутрини, кварки, 
електрони, протони, атомни ядра, атоми и молекули, ком-
бинирайки се в повърхностната материя, която познаваме, 
до дори още по-големи космически тела. На етапа, в който е 
изградена тази повърхностна материя, тъй като нейните по-
следователности на подреждане са разнообразни, разликите 
в повърхностната материя са доста големи. Но всички знаем, 
че дървото е изградено от молекули, желязото е изградено от 
молекули и пластмасата също е изградена от молекули. Дори 
водата в нашето измерение е образувана от комбинирането 
на микроскопична вода в по-големи частици и тези по-голе-
ми частици на свой ред формират водни молекули. Затова 
казваме, че тъй като повърхностната материя е образувана 
от по-микроскопичната – мога да ви кажа, че целият космос, 
който сме способни да разберем, е изграден от вода – и тази 
вода е с изключително висока плътност и е напълно непод-
вижна. Ето от какво е съставен.

Може би сте чували древните митове за някои даоисти, 
които можели да извлекат вода от скали. Мога да ви кажа, 
че макар да звучи като нещо необяснимо с разбиранията на 
нашето съвременно човешко мислене или със съвременната 
наука – те мислят, че разказвате мит или някаква невероятна 
история – ще ви кажа, че това в действителност е вярно, за-
щото цялата материя е изградена от вода. Вода може да бъде 
извлечена дори от стомана и желязо и те също така могат 
да бъдат разтворени във вода. Независимо колко твърда е 
материята, нейните основни частици са изградени от вода. 
Ако божествената сила на Буда Фа бъде разбрана от тази 
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гледна точка, мисля, че няма да е трудно за разбиране. Буда 
Фа има толкова много сила – може да върне веществата до 
първичната материя. Формата, за която току-що говорих, е 
йерархична – в различни главни нива има различни видове 
води като тази.

Установили сме и друга ситуация. Както казах, нашата вода 
произлиза от тази много микроскопична вода, която образу-
ва частици от по-големи слоеве, накрая формирайки водните 
молекули и водата в нашия свят. Тогава не би ли могла вода-
та, която е първоизточникът на различни нива, да формира 
слоеве от частици, по-големи от тези в човешкия материален 
свят? И след това да формира вода на това ниво? Всъщност, 
както току-що казах, не мога да ви кажа какво представлява 
най-фундаментално този космос. Но мога да ви кажа, че на 
различните нива съществува различен първоизточник на ма-
терията – с други думи, различни води като първоизточник 
на материята. Колкото по-високо е нивото, толкова по-висо-
ка е плътността на водата, която може да образува различни 
частици, различни води и различни същества в различни из-
мерения. Както знаете, човешкото тяло, стоманата, желязото 
и всичко тук са същества и неща в това наше измерение. С 
други думи съществата, които разбираме, с които човешките 
същества могат да влязат в контакт и които хората могат да 
видят с очите си, всъщност също произлизат от водата. Прос-
то това е водата на човешкия свят, тоест човешката вода на 
най-повърхностното място, изградена от тази неподвижна, 
първична вода. Тази разлика вече е доста голяма. Съществата 
и субстанциите, които нашите човешки очи могат да видят, 
също са изградени от тази вода. Както знаете, ако стискате и 
стискате парче зеленчук в ръцете си, накрая няма да остане 
нищо, освен вода. Същото е вярно и за плодовете. Сега учени-
те казват, че седемдесет процента от човешкото тяло е вода. 
Но те не знаят, че дори костите и косата са изградени от во-
дни молекули, само че са съставени от частици, изградени от 
по-микроскопична вода. Всъщност те всички са вода; просто 
са изградени от по-микроскопични частици. Всичко в това 
наше материално измерение е съставено от вода.

Микроскопичната материя може да образува субстанции 
с различен външен вид заради различните последователно-
сти на подреждане на частиците. В миналото много магове са 
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превръщали вода в лед или едно нещо в друго. Звучи невъ-
образимо, но наистина изобщо не е. Когато сте способни да 
промените последователността на молекулярните подредби 
на едно нещо, то ще се превърне в нещо друго. Така че как 
променяте облика на едно нещо? Разбира се, обликът е дори 
по-лесно да се промени и щом той се промени, то се превръ-
ща в нещо друго. Колкото по-високо е нивото на един Буда, 
Дао или Бог, толкова повече такава сила има той. Както зна-
ете, човешките същества са много ограничени в способно-
стите си. Колко ограничени? Ако хората искат да постигнат 
нещо или да направят нещо, те трябва да използват своите 
ръце и крака – нужно е да извършват физически труд, за да 
го осъществят. Но за Будите това не е необходимо. Будите е 
нужно само да помислят – самата мисъл е достатъчна, защо-
то те имат множество божествени сили, много свръхестест-
вени способности, както и свой собствен могъщ Гонг. Всяка 
микроскопична частица от този Гонг е със собствените об-
рази на Будите и тези микроскопични частици са съставени 
от по-микроскопични частици, всички от които са с техния 
образ. Помислете, техният Гонг излиза в момента, в който се 
появи мисълта им. Започвайки от изключително микроско-
пичното ниво, той променя структурите на частиците на раз-
лични нива. И времето, което използват, е това на най-бър-
зото измерение, така че това се извършва мигновено. Будите 
правят нещата много бързо, тъй като не са ограничени от 
това наше измерение и време. Те мигновено променят един 
предмет от самата му основа в нещо друго. Ето как действа 
божествената сила на Буда Фа. Защо предметът се променя в 
момента, в който Буда помисли за това? Когато Буда помисли 
за него, безбройните частици и неизмеримата мъдрост на не-
говия Гонг едновременно извършват промени на всяко ниво, 
цялостният Гонг също прави промени за всичко, което [Буда] 
иска да направи, и по-големите зрънца от неговия Гонг също 
променят повърхността на предмета. От най-основните час-
тици на предмета до повърхностните, неговият Гонг го про-
меня едновременно от микроскопичното към повърхността. 
Следователно той прави така, че това да се случи само в един 
миг – прави го мигновено. „Нищо“ се превръща в „нещо“, тъй 
като той е способен да комбинира молекули и частици във 
въздуха в предмет, който можете да видите – това е превръ-
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щане на нищо в нещо. Защо божествената сила на Буда Фа 
е толкова могъща? Науката и технологиите на човечеството 
никога не биха могли да достигнат тази точка.

Силата на Буда Фа не може да бъде постигната от чове-
чеството чрез научни и технологични средства, защото за 
хората е невъзможно да издигнат нравствеността си с тем-
повете на напредъка в областта на науката и технологиите – 
невъзможно е. Освен това, в развиването на науката и техно-
логиите човешките същества винаги имат много силни при-
вързаности към осъществяването на нещо, което нарушава 
принципите на Фа на космоса. Така че е невъзможно техният 
Шиншин да достигне толкова високо. Още повече, че човеш-
ките същества имат различни емоции и желания и всякакви 
привързаности: манталитета за съревнование, завист, разпа-
леност, алчност и така нататък. Ако науката и технологиите 
наистина можеха да напреднат толкова, във Вселената биха 
избухнали звездни войни – наистина би имало космически 
войни. Но Будите, Даосите и Боговете няма да позволят това 
– те абсолютно не могат да позволят на човешките същества 
да предизвикат смут в космоса, така че Боговете ограничават 
човечеството. На човешките наука и технологии не им е поз-
волено да достигнат толкова високо ниво без подобряване на 
нравствеността – това е абсолютно невъзможно.

Често казвам, че човечеството е преминало през различни 
исторически периоди, преди да достигне до наши дни. С дру-
ги думи, много, много пъти то е било изличавано, след като 
е преживявало катастрофи в различни моменти от истори-
ята. И тогава се е появявало ново човечество. Достигнали 
сме до днес след различни цикли като този. Защо? Кръговете 
на самоусъвършенстващите се са открили следната ситуа-
ция: всеки път, когато човечеството е било в опасен етап или 
е било елиминирано от историята, е било по време, когато 
нравствеността му е била изключително дегенерирала. Ня-
кои говорят колко велика е била гръцката култура, но къде са 
отишли онези хора? Днес може да бъде открито нещо от тази 
култура: елементите ѝ, които са били оставени, определено са 
от последния период от развитието на гръцката цивилизация 
и ние сме открили, че в нея също така е имало хомосексуали-
зъм, наред с безразборен секс, и в допълнение животът е бил 
наистина екстравагантен и разточителен, покварен и ужасно 
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дегенерирал; можем да видим, че човечеството вече се е било 
изродило ужасно. Защо е изчезнало? Защото нравствеността 
му вече не е била достатъчно добра. Хората не могат да бъ-
дат наричани хора само защото имат човешки облик. Защо 
духовете не са наричани човешки същества? В крайна сметка 
те имат само един слой частици по-малко от вас. И защо май-
муните и горилите не могат да бъдат наричани човешки съ-
щества? Защото човешките същества имат не само човешки 
крайници и тяло, но и човешки морални стандарти и морал-
ни ценности. Ако хората изгубят своите морални ценности, 
морални стандарти и етичен кодекс, те повече няма да бъдат 
човешки същества. Така че днешното човешко общество... за 
да бъда откровен, нека ви кажа, че Боговете повече не смятат 
хората за хора. Помислете: не са ли хората в опасно положе-
ние? Вашето правителство позволява нещо, вашата държава 
го позволява, вашата нация го позволява и дори вие го одо-
брявате в мисленето си, но то не е непременно добро. Ето 
защо, ако погледнете днешното общество, можете да видите, 
че употребата на наркотици, трафикът на наркотици, произ-
водството на наркотици, смяната на пола, хомосексуализмът, 
сексуалната свобода, организираната престъпност и така на-
татък, се появяват в безкраен низ. Егоизмът и желанията са 
направили хората врагове едни на други и без каквито и да 
било праведни мисли. Изобилстват всякакви видове явле-
ния на дегенериралото човешко общество. Така нареченото 
модерно изкуство, така нареченият рокендрол, демоничната 
природа, която избухва на футболното игрище и неща като 
тези са във всички занаяти и професии. Тези неща проникват 
във всеки аспект на обществото. Израждането на човешко-
то съзнание е преобърнало ценностите на хората: те смятат 
доброто за лошо и лошото за добро – ценностите на хората 
са обърнати. Насилственото придобиване на пари, слава и 
личен интерес, проповядването на философията на борба 
[сред хората], прославянето на водачите на организираната 
престъпност... бихте ли казали, че това все още са човешки 
същества?

Виждам начина, по който учениците от гимназията носят 
панталоните си, с колани, крепящи се върху задните им части, 
куп неща, висящи като черва там долу върху краката и стъпа-
лата им и част от коланите им, провиснала навън. Главите им 
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са обръснати от двете страни, оставяйки темето като покрив-
на стреха. Други пък оставят една ивица коса в средата, като 
чудовища, и мислят, че това изглежда добре. Но изглежда ли 
наистина добре? Ако го прецените внимателно, ще откриете, 
че те нямат никакво понятие за това, кое е естетично. Жените 
се обличат в черно, носят прически като на демони и имат 
каменни лица точно като на духове в подземния свят. Това 
е така, защото ценностите на хората са се обърнали. Поради 
демоните, сеещи безредие, човечеството е приело тъмните и 
потискащи неща за красиви.

Както казах онзи ден, колкото по-грозни са подобните на 
чудовища, демони и духове играчки, толкова по-бързо се про-
дават и никой не купува хубави кукли. Ценностите на хората 
са се променили напълно. Помислете всички: не е ли страшно? 
Развитието на човечеството е наистина циклично. Има само 
един начин да се предотврати това: поддържане на човешката 
нравственост. Както сте видели, тези дни социалните пробле-
ми възникват един след друг и нито едно правителство не е 
способно да ги разреши. Етнически проблеми, проблеми меж-
ду държавите, конфликти сред националностите, конфликти 
вътре в националностите, многобройни причини за престъ-
пления в обществото... всички правителства ги намират за 
главоболия и никой не може да ги разреши. Защо не могат 
да ги разрешат? Защото всички техни методи се стремят да 
разрешат явлението само от вътрешността на явлението. Но 
когато едно явление бъде ограничено, се появява по-лошо. 
Тогава, когато ограничите и него, се появява дори още по-ло-
шо такова. Законите, които човечеството е създало, всъщност 
механично ограничават хората и ги блокират, включително 
и самите законодатели. Човешките същества непрекъснато 
се самоограничават. Те се ограничават и ограничават, дока-
то накрая не им остане никакъв изход. Когато са създадени 
твърде много закони, човешките същества са контролирани 
като животни и нямат никакъв изход; тогава никой не може 
да намери каквото и да е решение.

Но мога да ви кажа, че коренната причина за всички не-
щастия на човечеството всъщност е упадъкът на човешката 
нравственост. Без да се започне оттам, никой от проблемите 
на човечеството не може да бъде решен. Започвайки оттам, 
всичките му проблеми могат да бъдат решени. Не е ли вярно 
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това? Помислете всички: ако всеки, дълбоко в себе си, сам 
си налага да е добър човек, способен е да се въздържа и за-
чита другите във всичко, което прави, без да ги наранява и 
вместо това мисли дали могат да го понесат, представете си 
какво би било обществото. Ще има ли нужда от закони? Ще 
има ли нужда от полиция? Всеки ще се въздържа и самодис-
циплинира. Но политическата пропаганда и управляването 
със сила също не могат да възвърнат морала – те постигат 
единствено обратното. Светът се е развил до този ден, когато 
всеки разглежда правната система като добра. Всъщност това 
е последното средство, когато няма изход. Човечеството се 
е развивало няколко хиляди години. В миналото никога не 
е имало толкова много закони, съществувал е само прости-
ят „Кралски закон“ и добродетелта (Дъ) е била критерий за 
отсъждане на доброто и лошото. Обаче моралът на древни-
те хора е бил много по-висок от този днес. Днешните хора 
смятат, че древните не са били добри. Всъщност това е така, 
защото разглеждате древните хора със западналите предста-
ви на съвременните. Хората в миналото не са били по-малко 
интелигентни от днешните. Частта от човешкия мозък, която 
може да бъде използвана, никога не се е увеличавала; просто 
хората днес се смятат за толкова велики и за толкова умни.

Развитието на обществото също е било аранжирано от 
Боговете. Те ви позволяват да имате съвременни машини, 
съвременно оборудване и съвременни удобства, когато се 
развиете до този етап. Не са ли мислили древните хора за 
направата им? Просто Боговете не са аранжирали това да се 
случи на онзи етап. Съвременните хора не са по-интелигент-
ни от древните. Но често колкото по-развити са материални-
те неща, толкова по-впримчени в тази материална реалност 
стават хората. Те мислят, че това са забележителни постиже-
ния, че древните не са можели да ги направят и че съвремен-
ните хора са почти толкова добре, колкото и безсмъртните 
– вчера взехте полет от Европа и ето ви сега тук, в Щатите 
– точно като безсмъртни. Нека ви кажа, че всички тези неща 
са съществували много отдавна в този огромен космос – те 
отдавна са съществували в други светове. Хората са станали 
лоши и са паднали тук, където е човечеството – на тази земя. 
Всички човешки умове имат съзнание отпреди раждането – 
просто самите хора не са наясно с това. Това „чрез научни и 
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технологични средства“, това „колко напреднали са нашата на-
ука и технологии“, тези „разработени самолети и автомобили“, 
тези „съвременни неща“... Всъщност нека ви кажа, че всичко 
това е само защото онези неща от миналото са били съхране-
ни в съзнанието ви и че в тази купчина боклук сте направили 
неща от боклука – от грубия материал на най-външната по-
върхност. И хората си мислят, че тези неща са много добри. 
Разбира се, човечеството е пропаднало надолу по този начин. 
Тъй като са станали лоши, те са паднали до това ниво и трябва 
да понасят трудности. Тогава развитието на човечеството не 
може да напредва в каквато посока пожелаят хората и на тях 
не им е позволено да правят каквото поискат или каквото ги 
кара да се чувстват удобно – това е абсолютно неприемливо. 
Ето защо човешките същества са в опасна ситуация. Докато 
тези или онези хора говорят за катастрофи, аз никога не гово-
ря за тези неща, а и няма смисъл. Не обсъждам дали същест-
вуват. Дори да съществуват, те нямат нищо общо с нашите 
практикуващи или с добрите хора. Но наистина сме видели, 
че когато човешките същества са дошли до настоящия етап, в 
който не са способни да разрешават проблемите си и попадат 
в неприятности – което става причина човечеството да няма 
изход – това наистина е причинено от упадъка на човешкия 
морал. Тъй като говорихме за формирането на съществата и 
за измеренията, обсъдихме и човечеството. Материята може 
да формира човешки същества, защото когато частиците се 
комбинират в различни субстанции, те се комбинират в раз-
личните човешки субстанции на повърхността. Когато после-
дователността на подреждане на молекулите е като тази на 
костните частици, повърхностната субстанция е кост. Когато 
тяхната последователност на подреждане е като на молеку-
лите на плътта, те са плът. Те са каквато последователност на 
подреждане възприемат. И това съставлява вашето същество 
– просто е, когато се обясни.

Точно сега говорих относно един друг въпрос. Много, мно-
го хора казват, че Боговете са създали човешките същества. 
Някои са разисквали как хората са направени от глина. Няма 
да говорим конкретно за това как са създадени човешките 
същества – всъщност има всякакви начини. Една-единствена 
мисъл на по-висш Бог може да ви създаде. Всичко е живо. 
След като се създаде външният ви облик, биват създадени 
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вашите вътрешни органи. Хората смятат, че човешкото тяло 
е изключително сложно, но за Боговете с велика мъдрост и 
велико просветление това е тривиален въпрос. С появата на 
една-единствена мисъл един Буда може да създаде вашите 
вътрешни органи, използвайки материя на изключително 
микроскопично ниво; той може да го направи мигновено. 
Когато нещо е формирано, в него се влива живот. Разбира се, 
човешките същества имат и Помощни първични духове; мно-
го, много животи се събират, за да образуват едно човешко 
същество. Ето какво се случва.

В миналото хората в научните кръгове винаги обичаха да 
се главоблъскат над въпроса дали кокошката или яйцето са се 
появили първи. Бих казал, че не е нито кокошката, нито яй-
цето. Просто микроскопичната материя съставя макроско-
пична материя, малки частици съставят по-големи такива и 
неща, които дори не могат да бъдат наречени материя, съста-
вят материя. Частиците, изграждащи телата на по-големите 
същества, са по-различни от нашите по отношение на обема 
и следователно размерите на външните форми са различ-
ни. Но са еднакви последователностите при подреждането 
на частиците в повърхността на материята, която съставя 
съществуването на съществата – независимо колко големи 
или малки са те. Например, ако всяка частица от тялото на 
човек, съществуващ в по-макроскопичен слой, е изградена 
от слоя частици, които са планети, тогава неговата плът ще 
има същата подредба като молекулярната подредба на на-
шето човешко тяло. С други думи, последователността на 
подреждане на планетите е същата като тази на молекулите, 
съставящи плътта. Така че човешките същества от по-малък 
– или дори по-малък – слой са формирани по същия начин. 
Това е всичко, което ще кажа по този въпрос.

До този момент вече обясних нашироко структурата на 
този космос. Разбира се, подробностите не могат да бъдат 
казани. Някои хора ме попитаха: „Учителю, искаме да знаем 
как живеят Будите.“ Отговорих: „Тогава се самоусъвършен-
ствайте в Буда.“ Това е така, защото на човешките същества 
не им е позволено да знаят как живеят Будите. На хората на-
пълно им липсва тази концепция. Ако ви кажех, щяхте да се 
отнесете към тях с човешко въодушевление, човешки мисли и 
логика, което би било същото като да ги обидите и да покаже-
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те неуважение към тях. Така че не можем да ви кажем за тези 
неща конкретно. Мога да ви ги обясня само в широк смисъл 
с ограничения човешки език. Всъщност изборът на китайския 
като език за преподаване днес беше възможно най-подходящ 
за нас, защото китайският е най-изразителен и има най-дъл-
боки вътрешни значения от всички езици в света. Ако беше 
използван английски или друг език, щеше да е много трудно 
да се изразят мислите. Използвах малко местен диалект, за да 
го обясня. Тъй като стандартизираният съвременен китайски 
също е неспособен да обясни нещата ясно, може би сте забе-
лязали в думите ми местни изрази, които могат да опишат 
нещата точно, и че изборът ми на думи е необичаен; новият 
стил Багу11 не съдържа по-дълбоки вътрешни значения. Ако 
не беше направено по този начин, нямаше да има как да се 
изразят нещата.

Ще обсъдя един друг въпрос, за който всеки е много 
загрижен. Някои хора казват: „Учителю, практикувам, но не 
виждам нищо.“ Нека обсъдим въпроса защо хората са или не 
са способни да виждат. Всъщност вече обясних това, когато 
говорих за Небесното око. Изискванията към хората са висо-
ки и принципите непрекъснато се повишават. Ако го обясня 
по-нататък, то ще надмине това разбиране. Но ще се опитам 
да го свържа с казаното от мен последния път. Ще ви го обяс-
ня по-подробно.

Повечето от вас в публиката имат наистина добро вродено 
качество. Всъщност от началото на самоусъвършенстването 
ви до днес, дори да е минало само малко време, трябва да сте 
били способни да видите някакви неща. Тъй като в книгата 
„Джуан Фалун“ подчертаваме стриктното изискване за пре-
махване на човешките привързаности, много хора не смеят да 
гледат [с Небесното си око]. Мнозина са видели нещо неясно, 
но не смеят да повярват. Има няколко причини за неспособ-
ността ви да виждате. Първата е, че някои хора си мислят: 
„Ако видя нещо, то трябва да бъде толкова ясно, колкото 
това, което виждам в този материален свят. Само тогава се 
брои.“ Това е наистина силна пречка. Те винаги разбират този 
въпрос с човешки мисли и представи. Не е така. Когато на-

11 Багу – специфичен, ограничен стил на писане – бел. прев.
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истина можете да виждате толкова ясно, ще сте постигнали 
Просветление – ще бъдете просветлени на сто процента. И 
по това време ще виждате Богове по-ясно, отколкото вижда-
те човешки същества. Ще сте способни да виждате по-ясно, 
защото в онези светове чувството за триизмерност е по-сил-
но, отколкото в нашия, въздухът е по-прозрачен от нашия и 
материята е по-плътна от нашата. [Някои от нас не могат да 
виждат] точно защото имате тази представа, че само когато 
виждате ясно, наистина сте видели – но нещата не стоят по 
този начин. Когато в хода на своето самоусъвършенстване 
виждате неща, не ви е позволено да ги виждате толкова ясно, 
така че можете да виждате само замъглено. Има и малък брой 
хора, които могат да виждат относително ясно, но това, което 
виждат, е само една част – тяхното поле на зрение е тясно. Те 
могат да видят ясно само една част. Ако полето на зрение на 
човек е широко, нещата, които той вижда, със сигурност ще 
бъдат сравнително неясни – той не може да вижда толкова 
ясно – или е способен да вижда само много ниски и малко 
на брой измерения. Ето защо не трябва да възпрепятстваме 
себе си с човешките така наречени реалистични, материални 
ценности. Това е една от причините. Но има и изключения. 
Хората, които са способни да виждат ясно от раждането си, 
са малцина, така че няма да говоря за това.

Друга причина е, че при много от вас не става въпрос, 
че не можете да виждате – можете да виждате – но винаги 
мислите, че това е илюзия и винаги смятате, че сте си въоб-
разили. Такъв понякога е случаят в началния етап. Тъй като 
го споменах специално в „Джуан Фалун“ и ви казах, че не 
бива да използвате насочена мисъл – тъй като това, което 
виждате, ще се промени съобразно вашите мисли, с вашето 
мислене – някои от нас не могат да балансират тази връзка 
добре. Наред с факторите, създадени от вашите привърза-
ности и вълнение, има и друга пречка. Каква пречка? Именно 
че това, което мисли съзнанието ви, и образът на предмета, 
който виждате, са отразени в един и същ участък от вашия 
мозък – ефектът е произведен в една и съща част на мозъка. 
Образите на нещата, които хората виждат, не са регистри-
рани в очите им, а са предадени чрез оптичния нерв и след 
това са видени в мозъка, в участъка на епифизната жлеза. 
Но когато в съзнанието ви възникне образ, докато мислите 
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за разни неща, ефектът също се произвежда в този участък. 
Така това създава грешно впечатление: когато наистина ви-
дите нещо – тъй като то поначало е неясно – вие си мислите, 
че това е вашето въображение. Всъщност не е въображението 
ви – наистина сте го видели.

В миналото много второстепенни пътища за самоусъвър-
шенстване изрично изискваха от своите ученици да визуали-
зират, когато ги обучаваха. Ако не можете да виждате, ще се 
опитате да визуализирате; впоследствие бихте визуализира-
ли повече и би станало по-реално; бихте визуализирали дори 
още повече и то би станало дори още по-реално – обучаваха 
ги по този начин. Трудно е да се постигне Праведно достиже-
ние чрез следване на страничен път за самоусъвършенстване, 
именно защото имат пропуски – това [визуализиране] само 
по себе си е привързаност. От вас се изисква да видите нещо, 
но вие не можете да виждате; визуализирате, опитвате усиле-
но да го видите внимателно и визуализирате още повече със 
затворени очи; колкото повече мислите, толкова по-реално 
става то; и постепенно изглежда, че вашата визуализация го 
прави реално. Ето как обучаваха в страничните пътища за са-
моусъвършенстване. Тъй като бяха странични пътища за са-
моусъвършенстване, те не разбираха, че това е привързаност. 
В края на краищата, те не говореха за Съвършенство.

Ние приемаме тези въпроси много сериозно. Всяка при-
вързаност ще повлияе на вашето постигане на Съвършенство. 
Казвам ви да сте наясно по този въпрос. Вероятно сте взели 
това, което сте видели, за въображаемо, но не можете да прак-
тикувате така. Например, ако някой е видял Фалун неясно, но 
е помислил, че това е неговото въображение, ако сте го видели 
да се движи и върти, мога да ви кажа, че сте го видели. Може 
да опитате, следвайки казаното от мен, и вижте какво се случ-
ва. Говоря само за онези ученици, които вече могат да виж-
дат, но са сметнали, че е било въображаемо. За тези от вас, на 
които не им се случва това – не настоявайте да визуализирате; 
би било привързаност. Казах ви това току-що, за да премахна 
умствените ви бариери. Гледайте да не се привързвате – със 
сигурност гледайте да не станете привързани към това.
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Преподаване на Фа 

на срещата в Ню Йорк

Ли Хонгджъ 
22 март 1997 г.

Преди утрешната конференция бих искал да видя дали имате 
някакви въпроси – можете да ме попитате днес.

Практикуващ: Смята ли се харченето на парите на съ-
пруга ми за загуба на Дъ?

Учителят: Връзката между съпруг и съпруга е такава, 
така че този проблем не съществува. Защо повдигате този 
въпрос сега? Защото хората са опорочили тези човешки мо-
рални принципи. В днешно време някои хора пропагандират 
женските права, което е чувствителен въпрос. Някои каз-
ват: „Ние, жените, страдаме твърде много; жените трябва 
да бъдат освободени; мъжете и жените трябва да са равни; 
ние, жените, трябва да сме по-силни.“ Защо се случва това? 
Защото някои мъже се отнасят към жените ужасно и впо-
следствие те се чувстват онеправдани. Мога да ви кажа, че 
когато това общество западне, за хората е много трудно да 
съзрат факторите, стоящи зад упадъка, и как е възникнал 
този упадък; всеки обича да дискутира проблема, намирайки 
се в рамките на самия проблем.

Всъщност нека ви кажа, че този вид застъпничество за 
женски права е и нещо, което се случва само след като чо-
вешкият род е западнал. Не става въпрос, че мъжете се от-
насят зле с жените; по-скоро мъжете се отнасят зле и с други 
мъже, жените също се отнасят зле с други жени и мъжете се 
отнасят зле с жените; само че лошото отношение на мъжете 
към жените се забелязва повече. Всъщност има и жени, кои-
то имат власт и се отнасят зле с мъжете. Това е причинено от 
моралния упадък на цялото общество. Фактически връзката 
между мъж и жена е връзка между силата и нежността, така 
че потискането на жените от мъжете се забелязва повече. Но 
нека ви кажа защо твърдя, че тази ситуация е неправилна 
и че застъпничеството за „независимост“ и „самостоятел-
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ност“ за жените е неправилно. Хората в днешно време вина-
ги съдят за тези от древността със западналите разбирания 
на съвременните хора и смятат, че в древни времена жените 
са били потискани. Всъщност изобщо не е така, както си го 
представят съвременните хора. В древен Китай – всъщност 
в целия свят, тъй като западното общество е било същото 
– мъжете знаели как да се отнасят със съпругите си и се от-
насяли към тях с разбиране и загриженост; жените също зна-
ели, че трябва да са внимателни към съпрузите си – това бил 
начинът, по който Ин и Ян съществували съвместно. Ако две 
Ян се съберат, те се конфронтират; не се получава и когато 
се съберат две Ин. Ин и Ян просто се допълват взаимно и са 
зависими едно от друго в съвместното си съществуване по 
този начин.

Но в днешно време – помислете: щом започне да се про-
пагандира за правата на жените, те се чувстват онеправдани 
и смятат, че трябва да се надигнат. Но какво се случва тогава? 
Появяват се разводи, спорове, изоставени деца и други со-
циални проблеми. Фундаменталната причина не е това, дали 
жените имат свобода, а упадъкът на морала на човешкото 
общество – не е ли това причината? Това е фундаментал-
ната причина. Когато се разрешава един проблем, ако това, 
което е основното, не е разрешено и явлението се разреши 
в рамките на самото явление, това може само да доведе до 
разрешаването на стария проблем, докато същевременно се 
появява нов, и обществото се развива по все по-изкривен 
начин. В днешното общество много хора преценяват даден 
проблем, намирайки се в рамките на конкретния проблем, и 
се опитват да разрешат дадена криза чрез войнствен подход, 
който никога не би могъл да я разреши. Човешкият род не 
знае защо е станало така в последно време. Когато хората 
постоянно разглеждат нещо, намирайки се в неговите рамки, 
те създават всякакви видове закони, за да наложат ограни-
чения. Но когато сърцата на хората не са добри, се появяват 
нови, изкривени и по-лоши проблеми; тогава те създават 
още закони. По този начин човешкият род сам прегражда 
пътя си и накрая го прегражда до такава степен, че вече няма 
никакъв изход. Нещо повече, тези неща водят със себе си 
много, многобройни социални проблеми.
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Съгласно теорията за Ин и Ян, жените би трябвало да 
са деликатни, а не силни. Мъжете са Ян и са силни, докато 
жените са Ин и са деликатни. Когато сила и деликатност се 
съберат, със сигурност е наистина хармонично. В днешно 
време не става въпрос, че на мъжете им харесва да се отна-
сят зле с жените, а че това общество е западнало. Както мъ-
жете, така и жените се отнасят зле с другите. Същевременно 
имаше смяна на позициите на Ин и Ян в съвременната епоха 
и това е най-забележимо в Китай. Погледнете атлетите – же-
ните винаги печелят повече медали, докато при мъжете това 
е рядкост. Просто илюстрирам въпроса. Защо Ин е много 
силен, а Ян – много слаб във всяко едно отношение? Този 
фактор е причинен от смяната на Ин и Ян. А съществува и 
страничният ефект от пропагандирането на така наречените 
женски права. Упадъкът на обществения морал е причината 
за промените в сърцата на хората в обществото. Всъщност 
дълбоко в себе си на жените не им харесва техните съпрузи 
да са като овце или като жени, нали така? Те мразят това, че 
съпрузите им не са достатъчно мъжествени и не могат да са 
силни и с твърд характер. Но когато мъжете действително 
станат силни и с твърд характер, жените не могат да се спра-
вят с това. Не е ли така?

Хората не знаят как да търсят фундаменталните причи-
ни за упадъка на всички явления в човечеството и на всичко 
останало. Те разрешават специфичните проблеми, нами-
райки се в рамките на тези проблеми: когато тук възникнат 
проблеми, създават закони; когато там възникнат пробле-
ми, създават закони; и накрая пътят ви е отрязан, сякаш сте 
поставени в клетка и не можете да помръднете. Впослед-
ствие законите не могат да предложат изход. Законодатели-
те постоянно искат да регулират другите; те не са мислили 
за това, как законите на свой ред регулират и самите тях. 
Хората страдат заради това, което те сами са си създали – 
не стоят ли така нещата? Ето защо вие не бива да следвате 
течението на изкривяване на ценностите на обществото, да 
се носите по течението или да засилвате този процес – „Тъй 
като обикновените хора искат да го направят по този начин, 
ние ще следваме тяхното водачество.“ Ето защо казвам, че не 
може да сме като обикновените хора. Те не могат да видят 
тези неща.
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Истинският изход на човечеството не лежи в използване-
то на куп „закони“, които да принуждават хората да спазват 
правилата, а в повсеместното развиване на Дъ. Ако моралът 
на хората се подобри, няма да има нищо подобно на това хо-
рата да се отнасят зле с другите и те ще се уважават взаимно 
– би ли имало все още толкова много лоши хора? Дори няма 
да има нужда от полицията. „Ако сам се държа по-добре, от-
колкото когато полицията ме наблюдава, за какво тогава ще 
е необходима полиция?“ Ако всеки ценеше добродетелта, за 
какво биха били нужни законите? Както всички знаете, в дре-
вен Китай – било е същото и по други части на света – когато 
човешкият морален стандарт е бил много висок, тези закони 
не са съществували. Те не са имали закони! Съществувал е 
само най-простият Кралски закон. Хората използвали мо-
рала, за да съдят кое е добро и кое лошо. Дали това, което 
сте извършили, е било правилно, зависело от моралните ви 
ценности. „Този човек няма добродетел“ – това изречение 
само по себе си би го осъдило. Общинските съдии също раз-
решавали дела по този начин. Човек без добродетел щял да 
бъде бит с бамбук, а ако това не било достатъчно, щял да бъде 
обезглавен – „Този човек вече не е човек, да му се отреже 
главата.“ Той бил опорочил човешкия морал, така че с него 
било свършено. Живеейки в този свят, хората имат човешки 
морални стандарти и човешки закони за морално поведение. 
Без тези неща те са просто като животни, така че защо да ги 
пазим? И не трябва ли да бъдат елиминирани? Вече е много 
трудно да се преобърне мисленето на днешното човечество. 
Виждате ситуацията с жените, която се случва днес. Но не 
са ли нещата същите и в други области? Има твърде много 
социални проблеми в човешкото общество. Единственият 
изход е сърцата на хората да се направят праведни.

Практикуващ: Младите хора искат да се женят. Привър-
заност ли е това?

Учителят: Тъй като няма много хора в Китай, които оти-
ват в храмове – още по-малко хората от бялата раса и други 
етноси – ако бях станал монах и преподавах този Фа в хра-
мове, щеше да е невъзможно да се даде възможност на тези 
сред широките маси, които наистина могат да получат Фа, да 
го получат. Тъй като го преподадох в обществото и използвах 
тази форма, за да ви дам възможност да получите Фа, трябва 
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да възприемем метод, който се подчинява на принципите в 
това общество, който се придържа към нормалния начин на 
живот на хората и който също така им позволява да се само-
усъвършенстват. Така че направихме внимателни подредби, 
що се отнася до формата на преподаване на Фа и различните 
подробности.

Ако бях отишъл в храм или манастир, можех да остана 
неженен. Но също така знаех, че ще има много хора, които 
ще изучават този Фа в бъдеще. В бъдеще всеки ще знае за 
него – дали ще сте от бялата раса, жълтата раса, или какъвто 
и тип човек да сте, със сигурност ще знаете за него. Тогава 
щеше да възникне огромен проблем: какво би станало, ако 
никой вече не встъпваше в брак? …Те искат да са като мен. 
Тъй като докато преподавам Фа, аз давам и пример чрез 
своите действия, изглежда, че каквото и да направя – дори 
начинът, по който се обличам – се копира от някои хора. 
Така че обърнах особено внимание на тези неща, било то 
големи или малки. Аз не само преподавам праведен Фа – 
самият аз трябва да съм праведен. Картината, на която нося 
касая, ще бъде оставена за бъдещите практикуващи, чието 
самоусъвършенстване ще заема цялото им време. А препо-
даването ми на Буда Фа в обикновеното човешко общество, 
носейки западен костюм, е за пръв път от началото на Не-
бето и Земята и е безпрецедентно. Тъй като Фа е препода-
ден по този начин, по форма нашето самоусъвършенстване 
трябва да отговаря на това общество.

Ако направя нещо погрешно, бъдещият човешки род би 
се променил значително. Всички знаете, че Будите не ядат 
месо. Има много пътища за самоусъвършенстване. Въпре-
ки че не всички са така абсолютни както будизма относно 
яденето на месо, самоусъвършенстването действително 
изисква да не сте привързани към месото. Тъй като препо-
давам Фа сред обикновените хора и карам самоусъвършен-
стващите се да се усъвършенстват сред обикновените хора, 
с толкова много хора, които го изучават, ако аз не ям месо, 
няма да го ядат и хората в бъдеще и начинът на живот и 
храната на човешкия род ще се променят. Но Боговете знаят, 
че месото наистина може значително да подсили човешкото 
тяло и тази му функция не може да бъде заменена от веге-
тарианската храна – със сигурност е така. Разбира се, за нас, 
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самоусъвършенстващите се, това е различно. Точно обратно-
то – без яденето на месо здравето на самоусъвършенстващия 
се е доста добро, което се дължи на самоусъвършенстването. 
Колкото до обикновения човек, ако не се самоусъвършенства 
и не яде месо, той обезателно ще придобие хранителна не-
достатъчност – със сигурност е така.

Що се отнася до това да не встъпвате в брак, няма ли с 
човечеството да е свършено, ако няма потомство? Взели сме 
всичко под внимание. Истина е, че има правило, което за-
бранява женитба за самоусъвършенстващите се, които са 
станали будистки монаси. Но това не е абсолютно в други 
пътища за самоусъвършенстване. В миналото самоусъвър-
шенстването е имало различни изисквания към хората по-
ради различните исторически периоди, различните епохи на 
човешкия род или различните периоди на цивилизации на 
човечеството.

Целта на това да не встъпвате в брак е да се премахнат 
две човешки неща – желанието и сексуалното привличане. 
Но това не може да се направи от самото начало, когато се 
самоусъвършенствате сред обикновените хора, защото все 
пак е необходимо човешкият род да се размножава. А имаме 
толкова много хора, които се самоусъвършенстват в обще-
ството на обикновените хора. Така че ако искате самоусъ-
вършенстващите се да се усъвършенстват в обществото на 
обикновените хора и освен това все пак да се откъснат от 
начина на живот на обикновените хора в обществото… ка-
тегорично не е позволено човешкото общество наистина да 
изчезне! Мислите, че човешкият род не е добър, но той е част 
от този наш космос, който се разпростира от най-високото 
до най-ниското, и също така е част от проявлението на Фа 
на най-ниското ниво. Човешкият род не може да престане 
да съществува. Но няма значение, ако вие, като индивид, не 
желаете да встъпите в брак. Това е личен въпрос и не е по-
грешно. Но трябва да се отбележи следното: това, че човек не 
встъпва в брак, не е привързаност. Не трябва по погрешка да 
бъдем възпрепятствани от друга пречка – че човек трябва да 
напусне мирския свят, за да постигне Съвършенство.

Например хората, които са следвали пътищата за само-
усъвършенстване, предавани повече от няколко хилядоле-
тия, не встъпват в брак – било то пътища на Буда школата, 
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Дао школата, първоначалния католицизъм, християнството 
или онези, които се самоусъвършенстват в планините. Така 
че това е станало причина хората да сформират един въз-
глед в разбирането си: щом някой се самоусъвършенства, 
той не може да встъпва в брак. Това е значимо вмешател-
ство, когато нашият Дафа се разпространява по света днес. 
Бъдете сигурни да не позволите тази пречка да стане при-
чина нашите практикуващи, които се самоусъвършенст-
ват в мирския свят, да не встъпват в брак. Формата, която 
нашето самоусъвършенстване възприема, има за цел да ви 
подобри сред най-сложната група от хора, а не да подобри 
само вашия Помощен първичен дух или да усъвършенства 
нещо друго. Така че вие трябва да закалите сърцето си сред 
тези най-комплицирани обикновени хора. Практикуващите, 
които се самоусъвършенстват в мирския свят, трябва да се 
придържат към начина на живот в обикновеното човешко 
общество. Това е част от този стегнато изтъкан Фа. Разби-
рате ли това, което казвам? Но сексуалното желание и при-
вличането са привързаности, които несъмнено трябва да бъ-
дат елиминирани. Не позволявайте на тези древни пътища 
за самоусъвършенстване или на методите за самоусъвър-
шенстване в тези древни религии да създадат погрешното 
схващане, че ние също трябва да се самоусъвършенстваме 
по този начин. Случаят не е такъв. Формата на нашето само-
усъвършенстване днес е методът за самоусъвършенстване, 
който ви оставих, включително различните изисквания за 
начина, по който този наш Фа се разпространява в обще-
ството днес – всички тези неща са оставяни за бъдещите 
поколения.

Всички знаете нашите изрични правила. Например: ние 
не се намесваме в политиката; не основаваме конкретни ор-
ганизации с административни цели; не основаваме йерар-
хии и не приемаме пари. Този Фа определено няма да даде 
на хората официални звания. Няма значение какво правите 
или колко висок е рангът ви в обществото – това няма да 
се отрази на самоусъвършенстването ви. Това са въпро-
си на обикновеното човешко общество; вашето самоусъ-
вършенстване си е ваше самоусъвършенстване. Трябва да 
разграничите това, което правите сред обикновените хора, 
от самоусъвършенстването ви – те са две различни неща. 
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Например, ако работата, която вършите сред обикновените 
хора, облагодетелства обикновеното човешко общество и 
човешкия род, вие натрупвате добродетел, но не се самоу-
съвършенствате – това са две различни неща, така че трябва 
да сте сигурни, че не ги смесвате заедно. Някои казват: „В 
работата си аз натрупвам добродетел и правя добро, така че 
в бъдеще ще постигна Съвършенство.“ Ако човек в дейст-
вителност не се самоусъвършенства, дори да стане главата 
или водача на религия, или дори ако строи храмове и издига 
статуи на Буда, той няма да постигне Съвършенство. Това 
е самозаблуда. Работата си е работа и тя никога не може да 
замести самоусъвършенстването; самоусъвършенстването 
си е самоусъвършенстване; нещата на обикновените хора са 
си неща на обикновените хора. Вършенето на разни неща за 
религиите е същото като вършенето на неща за обикновени-
те хора; тези, които са се отдали на религиозен живот, не са 
Буди. Будите признават сърцата на хората, а не религиите. 
Това са два различни въпроса – не ги бъркайте.

Практикуващ: Учителю, от името на учениците от Шън-
джън и Гуанджоу бих искал да ви предам техните поздрави. 
Преди да дойда, те ме помолиха със сигурност да предам 
това съобщение.

Учителят: Кажете им, че в сърцето си Учителят продъл-
жава да мисли за всички свои ученици.

Практикуващ: Гимназистите, на които им предстои из-
пит за влизане в колеж, стават наистина заети с училищната 
си подготовка и правят упражненията по-малко. Какво тряб-
ва да се направи в тази ситуация?

Учителят: Това не е проблем. Движенията в нашето са-
моусъвършенстване са допълнително средство за постигане 
на Съвършенство. Въпреки че са важни, по-важното е да усъ-
вършенстваме сърцата и съзнанията си. Ако винаги дълбоко 
в себе си се смятате за практикуващ и ако за период – дори 
да е много дълъг период – наистина сте твърде заети, за да 
правите упражненията, но дълбоко в себе си се смятате за 
практикуващ и се придържате към изискванията, вашият 
Гонг все още ще нараства. Но има нещо друго – неприем-
ливо е, ако мислите: „Тогава, щом Учителят каза това, вече 
няма да правим упражненията.“ Това е преминаване в друга 
крайност. Тъй като има специални обстоятелства, те ще бъ-
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дат разгледани по специален начин. Това е така, защото Буда 
Фа е безграничен. Какво означава, че Буда Фа е безграничен? 
Той има неограничен брой от начини – изобилие от начини 
за спасение на хората, съобразно ситуацията на всеки човек.

Практикуващ: Учителю, утре ще бъде ли позволено ви-
део заснемане?

Учителят: Може би сте чули, че в континентален Китай 
много хора изучават Фа, който преподаваме, и аз вече не из-
насям лекции. Нито се срещам с учениците в континентален 
Китай. Всъщност не съм се срещал с учениците от континен-
тален Китай от три години. Но все повече и повече хора го 
изучават и това привлече вниманието на обществеността. 
Хората виждат, че мнозина го изучават. Нещо повече, след 
като го научат, всички чувстват, че той е добър. Както вие, 
практикуващите, се изразявате, след като хората го научат, 
стават много твърдо решени в самоусъвършенстването. То-
гава, щом броят на хората стане значителен, това би могло 
да накара хората в китайското общество да се позамислят 
малко. Мнозина биха преценили Фа и мен с обикновено 
човешко мислене. Много е трудно дори да се правят добри 
неща за хората, защото съзнанията им не са праведни. Ние 
се опитваме да избегнем тези ненужни неприятности. Ето 
защо неотдавна, когато се срещнах с ученици в някои дър-
жави, им казах да не правят аудио- или видеозаписи. Каква 
беше причината? Да се намали разпространението на тези 
неща в Китай. Въпреки че не се намесваме в политиката – 
така че, разбира се, тук въпросът за политика не съществу-
ва – лоши хора биха могли да ни навредят, като ни цитират 
извън контекста, тъй като искат да предизвикат неприят-
ности. Основната причина е да се избегнат неприятности и 
така този наш Фа да може да бъде оставен на човечеството 
и на бъдещето по правилен начин и без каквито и да било 
грешки или отклонение. Ако преживеем каквато и да било 
ненужна загуба, това ще бъде нещо, за което ще съжаляваме 
в бъдеще. Не можем да мислим само за настоящето.

Дали ще са звукозаписи или видеозаписи, те несъмнено 
няма да останат в бъдеще – това е сигурно. Както знаете, ня-
кои от тях сега вече са изтривани, тоест някои видеокасети, 
направени преди, вече са изгубили картината си, а аудиока-
сетите са загубили звука си. Те постепенно биват изтрива-
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ни. Някои неща не могат да бъдат запазени по този начин. 
Когато други чуят това, което казвам, което е специфично 
за вашата ситуация, за тях нещата ще са различни и ще го 
разберат по различен начин. „Джуан Фалун“ е подходяща за 
четене от всеки. Това е ситуацията. От вас зависи какво да 
направите. Не съм дал абсолютен отговор относно това.

Практикуващ: Учителю, аз съм от Шанхай. На практи-
куващите от Шанхай наистина много им липсвате. След като 
се завърнах от последната международна конференция за 
обмяна на опит, им казах, че съм Ви видял, и всички започ-
наха да ронят сълзи. Те ме помолиха да Ви предам техните 
поздрави.

Учителят: Кажете им, че съжалявам, че не отидох в 
Шанхай преди, когато преподавах практиката. Тъй като по 
онова време исках да оставя праведен път за този Фа, аз не 
бях като останалите Чигонг майстори, които се държат като 
амбулантни търговци на диви билки по улиците или които 
тичат наоколо, търгувайки самостоятелно. Отивах само ко-
гато бях поканен от местните Чигонг организации, Научно-
изследователското Чигонг общество12 или правителствени 
агенции. Шанхай не изпрати покана, така че този въпрос 
беше отложен. Когато по-късно бе изпратена покана, аз вече 
бях престанал да преподавам практиката. Но много съжаля-
вам, че не отидох да преподавам Фа в този голям китайски 
град. След Пекин, Шанхай е най-големият град в Китай. Раз-
бира се, знам, че сега много хора изучават Фа в Шанхай. Това, 
което ме удовлетворява, е, че въпреки че не отидох там, спо-
ред мен цялостното разпространение и развитие на Дафа в 
Шанхай е стабилно и те са го изучили солидно – това е добре.

Практикуващ: Учителю Ли, аз съм практикуващ от 
Пекин. Всички практикуващи от Пекин Ви изпращат поз-
драви.

Учителят: Тези в Пекин и всъщност не само в Пекин – 
същото се отнася за учениците в много региони – вие също 
ми липсвате. Но се колебая да се срещам с вас, защото щом 

12 Научноизследователско Чигонг общество – основната институ-
ция, учредена и администрирана от китайското правителство за изуча-
ване, наблюдение и регулация на Чигонг – бел. прев.
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го направя, ако един човек ме види, само за няколко часа ще 
дойдат десетки хора; няколко хиляди души могат да дойдат 
за един ден, а на следващия – повече от десет хиляди души. 
Хора от други региони също може да дойдат – както и днес, 
много хора дойдоха от други региони. Тогава това би довело 
до някои негативни реакции в обществото, така че не мога 
да се срещам с вас. Но също си мисля, че тъй като бяхме спо-
собни да разпространим Фа без проблеми под управлението 
на една безкомпромисна социална система, ние преминахме 
един тест в един много тежък период от историята. Така че 
във всеки един бъдещ момент в историята ще сме способни 
да останем несломими, нали?

Практикуващ: Имаме ученици, които са донесли копия 
на „Джуан Фалун“ от Хонконг и Китай. Можем ли да прода-
ваме тези книги в конферентната зала?

Учителят: Ако имате копия на „Джуан Фалун“ под ръка, 
искате да направите някои добри неща за хората на конфе-
ренцията и да създадете удобство за учениците без книга, 
не мисля, че има нещо нередно в това – можете да го на-
правите. Тъй като не търсите слава или личен интерес, не е 
проблем. Но преди да направим тези неща, нека уведомим 
отговорните за това хора в САЩ, за да избегнем други стра-
нични ефекти. Не мисля, че е проблем.

Тези от вас тук, които се срещнаха с мен последния път, 
вече са преминали през период на самоусъвършенстване. 
Мисля, че сте придобили определено ниво на разбиране на 
Фа и няма да се държите безотговорно. Защо съм толкова 
сигурен? Защото знаете какво преподавам. Ние не искаме 
нищо – само сърцата на хората. Ако сърцата на тези хора не 
могат да се променят, този Фа няма да е от никаква полза. 
Никаква форма на принуда не може да промени сърцата на 
хората, така че не сме поставили това или онова правило и 
не сме изискали да правите това или онова – не правим това. 
Фактът, че този Фа е в състояние да се развие по здравосло-
вен начин, че може да накара все повече хора да го изучават 
и че може да изиграе толкова добра роля в обществото, е 
само защото Фа е вече в сърцата на хората, защото те знаят 
как да се държат и защото вече не се нуждаят от това някой 
да им казва какво да правят, нито имат нужда аз да им каз-
вам какво да сторят. Ето защо не съм толкова загрижен за 
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това. Ако един от нас сред тук присъстващите не се е справил 
добре, останалите от нас веднага ще го забележат. Фа е тук; 
разполагате с Фа, с който да преценявате нещата. Определе-
но това е начинът, по който стоят нещата.

Практикуващ: Учителят е казвал, че този Фа трябва да 
се разпространи не само сред нас, китайците, но и сред други 
раси. Надяваме се, че Учителят ще ни даде напътствия как да 
разпространим широко този Фа сред други народи.

Учителят: За това също нямаме специфично прави-
ло. Фа беше публично оповестен сред хората. Към момента 
книгата е преведена на немски, японски, корейски, френски, 
английски, руски и други езици. Както и да е, много са. Ита-
лианският превод също изглежда е в ход и се работи усилено 
върху преводи на други езици.

Преводаческите екипи работят над тези неща, защото 
щом материалите са на разположение, хората могат да ги че-
тат. А колкото до това как да се разпространява Фа, нямаме 
никакви правила, които да определят, че това трябва да се 
направи по този или онзи начин. Мисля, че смятаме този Фа 
за добър, когато го разпространяваме, и така хората го ценят. 
Именно защото е добър, вие искате да кажете на другите за 
него. Така че начинът, по който се е разпространил този Фа, 
е бил изцяло от сърце на сърце и от човек на човек. Основ-
но това е начинът, по който той е разпространяван. В Китай 
вече има над 20 милиона души, които истински се самоусъ-
вършенстват. Ако се броят и хората, които ту се самоусъ-
вършенстват, ту не, понастоящем има 100 милиона души. Но 
на пръв поглед изглежда, че е тихо и че това е непознато за 
хората в обществото. С други думи, всеки го разпространява 
от сърце на сърце – устно и от сърце. Това вече е сформирало 
доста голямо течение. Няма специални правила и всеки го 
прави по собствена воля. Разбирате ли какво имам предвид? 
Ние не постановяваме никакви формалности, тъй като Буда 
школата преподава спасение на всички съзнателни същества 
– спасение на хората. Това не означава, че отивате да спа-
сявате хората, тъй като все още се самоусъвършенствате и 
определено не можете да спасявате хора. Но това, че пред-
ставяте Фа на другите, е най-добрият начин да им помогнете 
да получат Фа. Хората в бъдеще ще знаят колко е ценен. Без 
значение колко пари или колко добри неща давате на някого, 
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това не е толкова добро, колкото ако му дадете Фа. Фа може 
да позволи на една област, на една нация, на една страна или 
дори на човешкия род да възстановят нравствеността си и 
да бъдат щастливи, мирни и в хармония. Само с тези неща 
човечеството може да се развие по здравословен начин.

Практикуващ: След като научих Фалун Буда Фа, пър-
вото, което исках да направя, беше да работя усърдно и да 
върша добра работа. Чета книгата, когато наистина нямам 
какво друго да правя.

Учителят: Не е ли това най-доброто? Може би някои 
от нещата, с които се сблъсквате в живота си, на работа 
или в обществото, могат да ви помогнат да се подобрите 
по отношение на определени ваши привързаности. Когато 
се изправите пред нещо, може би е, за да премахнете ваши 
привързаности или да ви се помогне с нещо. Щом човек стъ-
пи на пътя на самоусъвършенстването, няма да има нищо 
случайно в живота му оттам нататък. Тъй като самоусъвър-
шенстването ви е било систематично аранжирано и времето 
не е толкова много, не е възможно да има нещо, което да е 
инцидентно. Всичко е било стриктно аранжирано. Не прие-
майте тези привидно случайни и тривиални неща, с които се 
сблъсквате в ежедневието си, за случайни, защото не може 
да има много на брой странни неща, които да ви се случват, 
и не можете да отидете в друго измерение, за да се самоусъ-
вършенствате – няма да сте способни да подобрите сърцето 
и съзнанието си по този начин. Все още сте в състояние, в 
което сте сред светските неща, проблемите ви все още са 
обикновени човешки проблеми, начинът ви на живот е все 
още този на обикновен човек и нещата, с които се сблъсква-
те, не са много по-различни от преди. Но ако помислите за 
това внимателно, те не са същите. Всички те се появяват, за 
да ви позволят да се подобрите в самоусъвършенстването.

Практикуващ: Вие преподавате Джън-Шан-Жен. В оп-
ределена ситуация някой може да е предал другите и в тази 
ситуация сме обещали да им помогнем да дадат урок на този 
мошеник.

Учителят: Ето какво мислим, има го също и в книгата. 
Когато се изправите пред нещо обичайно, което ви прави 
наистина ядосани, и искате да се намесите, това не означа-
ва, че не ви е позволено. Приемливо е да кажете няколко 
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думи, когато се сблъскате с това. Може би думите ви няма да 
имат ефект, а може би казаното от вас няма да е по темата, 
защото не можете да видите какво стои зад техния конфликт, 
тоест каква е тяхната кармична връзка. Например има два-
ма души и единият удря другия с юмрук. Вие си мислите, че 
от перспективата на обикновен човек този, който е нанесъл 
удара с юмрук, не е прав – защо удря с юмрук онзи човек? Но 
ако върнете времето назад, ще откриете, че в първата поло-
вина от живота си или в предишния си живот другия човек 
е ударил първия. Когато ние, самоусъвършенстващите се, 
разглеждаме един човек, не може да гледаме само един не-
гов живот; трябва да гледаме цялостното му същество. Този 
човек дължи на другия.

Има основание полицията да се занимава с тези неща и 
това се подчинява на светските принципи, с които обикно-
вените хора се справят с обикновени хора – тези неща не 
нарушават никакви принципи. Но бих казал, че самоусъвър-
шенстващите се трябва да се намесват по-малко или да се 
опитват изобщо да не се намесват, когато видят тези неща. 
Защо? Защото щом се намесите, има вероятност да се спра-
вите с това по неправилен начин. Когато то не би трябвало 
да бъде по този начин, но вие, самоусъвършенстващият се, 
настоявате да го направите по този начин, може да образува-
те карма, като отложите това или го развалите. Този Бог пър-
воначално е аранжирал за [този човек] да заплати за кармата 
си в този живот, но сега той не може да я изплати и двамата 
ще трябва да намерят възможност да преминат през това 
отново. Ето какво имам предвид. Но ако наистина се сблъс-
кате с ужасни неща като убийство или палеж и ги игнорирате, 
това е Шиншин проблем. Вие сте самоусъвършенстващ се, 
но дори един Бог би се намесил, нали? И все пак, от друга 
страна, обикновено нашите ученици рядко се натъкват на 
такива неща и дори никога не се сблъскват с тях. Тоест, те не 
са аранжирани за вас в живота ви, защото нещата трябва да 
са благоприятни за подобряването на вашия Шиншин. Ако 
тези неща са безполезни, при нормални обстоятелства на-
шите ученици рядко или почти никога не се сблъскват с тях.

А що се отнася до това, да предадеш някого или да си 
обещал нещо на обикновен човек, всичко това са неща на 
обикновените хора. Щом се самоусъвършенствате, тряб-
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ва да измервате нещата според Фа и да се придържате към 
стандартите на един самоусъвършенстващ се. Ако измер-
вате всичко със стандартите на обикновените хора – това 
„предателство“ или това „да сте обещали нещо на обикновен 
човек“ – не сте ли просто обикновен човек?

Практикуващ: Всички ученици зад граница в САЩ изу-
чават скучните естествени науки с известна привързаност.

Учителят: Бих могъл да поговоря за това утре. Ще ви 
кажа следния принцип: историята на човешкия род и нау-
ката на човечеството всъщност са погрешни. Основата на 
нейното развитие, както и основата на нейното разбиране за 
човечеството, природата и материята, са все погрешни. И в 
резултат това е довело до разруха на морала в днешното чо-
вешко общество. Това е значителен проблем; ще поговоря за 
него утре. Но трябва да отбележим следното: ако човешкият 
род нямаше никакво познание, хората нямаше да са способ-
ни да четат „Джуан Фалун“ днес или най-малкото нямаше 
да могат да съзрат по-висшите и по-дълбоки вътрешни зна-
чения в нея. Така че вероятно не е случайно и това, че сте 
придобили познанието, което имате. Бъдещото човечество 
ще се развие на нова научна основа, така че то също ще се 
нуждае от познание.

Мисля, че като Дафа практикуващи вие по естествен на-
чин ще знаете какво да правите, когато му дойде времето. 
Вероятно тези неща също не са случайни. Така че сега прос-
то трябва да изучавате това, което би трябвало да изучава-
те, и да не го смятате за нещо, към което сте привързани. 
Чух, че студент, практикуващ, напуснал училище, защото 
извършил нещо неправилно, когато за първи път дошъл в 
САЩ. Бих казал, че може и да е направил нещо погрешно 
в началото, но сега увеличава предишната си грешка. Тъй 
като станалото – станало, не създавайте умишлено труднос-
ти за живота си в бъдеще – някои от грешките, които сте 
направили, не могат да бъдат коригирани по същия начин. 
В сърцето си знаете, че сте постъпили погрешно, знаете, че 
няма да постъпите така в бъдеще и когато се стигне до тези 
въпроси, докато се справяте по-добре в бъдеще и успешно 
компенсирате това, ще е приемливо. Тогава не мисля, че има 
проблем. По тези въпроси не изискваме да се върнете назад, 
за да върнете нещата в старото им положение и да заплатите 
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за миналото, защото сте постъпили погрешно – няма да го 
направим по този начин. С други думи – не си създавайте 
трудности в самоусъвършенстването и в живота. На учащите 
сега можем само да кажем да учат добре – тъй като сте уча-
щи, трябва да учите добре.

Дори ако вършите някакъв друг вид работа, тъй като това 
е работа в обикновеното човешко общество и от перспекти-
вата на неговите принципи тя обслужва човешкото общество 
в това измерение, то вие трябва да вършите добре и нея. Това 
е, защото човешкият род също е проявление на живота на 
най-ниското ниво на Дафа на космоса.

Практикуващ: Учителю, от името на практикуващите от 
Германия, бих искал да Ви предам нашите почитания.

Учителят: Видях поканата от Германия. Русия също из-
прати покана миналия ноември, когато беше студено. Когато 
се постопли, ще намеря време да отида.

Практикуващ: Учителю, емигрирах в Япония. Винаги 
сме искали да дойдете в Япония, ако имате възможност в 
бъдеще.

Учителят: Когато изнасях лекции в Гуанджоу, присъст-
ваше човек от Япония. След това той се завърна в Япония и 
събра няколко души, всички от които бяха японци. Очевидно 
всички онези, които започнаха да изучават, бяха възрастни 
хора. След период на изучаване той все още не можеше да се 
откаже от Чигонг, който бе практикувал в миналото, така че 
никога не сме осъществявали контакт с него. Тъй като всич-
ки онези хора, които бе обучил, също не бяха чисти, не сме 
се свързвали с него.

Практикуващ: Моят съпруг е японец, но много харесва 
Дафа. Той мисли, че Дафа е много добър.

Учителят: Може би има културно различие. Но мисля, 
че ако японците наистина могат да изучават Дафа, ще им 
бъде по-лесно, отколкото на хората от бялата раса, тъй като 
хората от Изтока имат същия начин на мислене; западняци-
те имат различен начин на мислене. Но след като хората от 
Запада започнаха да изучават Дафа, те също се справят доста 
добре. Бил съм в Япония веднъж, но само за да видя как се 
справят японците.
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Практикуващ: Ако в бъдеще този Дафа стане Фа в сър-
цата на хората, как ще стоят нещата в сферата на обществе-
ните науки като философията и литературата?

Учителят: Всичко ще се промени. И ще бъде напъл-
но ново. Разбирането на хората за това общество, за чове-
чеството и за всичко ще се преобърне. Така сега много от 
нашите ученици в Пекин знаят, че са различни от другите 
хора, и разпространяват наоколо следното: „Ние сме новото 
човечество.“ Разбира се, аз не подкрепям казаното от тях – 
просто предавам идеята. Несъмнено ще бъде различно от 
начина, по който днешните хора мислят и по който разби-
рат нещата – със сигурност ще е така. Като продължавате да 
изучавате този Фа в дълбочина, ще имате ново разбиране за 
всичко. Тези от вас, които присъстват тук, имат относител-
но високи професионални звания, а мнозина са студенти, 
които следват в чужбина. Когато постепенно изпитате това 
и го обмисляте, ще откриете, че вашето разбиране за всич-
ко, свързано с човешкия род, се променя. Причината е, че 
както казах, развитието на човешкия род, разбирането на 
човечеството за неговото начало и произход – теорията за 
еволюцията изобщо не съществува – и неговото разбиране 
за материята, за вселената, за живота, за света пред нас и за 
това космическо пространство, са все развити на погрешни 
основи.

Практикуващ: Кога Главният дух влиза…
Учителят: Обикновено Главният дух влиза не много 

преди раждането, но специфичното време не е фиксирано. 
Може да бъде миг преди раждането или дълго преди него 
– половин месец, месец или дори по-рано – всичко това е 
възможно.

Практикуващ: Какво е виждането на Учителя относно 
клонирането на хора от хора?

Учителят: Когато човечеството няма морални норми, 
ще направи каквото и да било. След като такъв тип човек 
се роди, той няма концепция за родители и концепция за 
човешка етика и морал – това е страшно. Той дори може 
да клонира същия човек, за да замени този човек и да го 
убие. Тези неща се появяват само след упадъка на морала 
на човешкия род. Но не мисля, че клонирането на хора ще 
се случи, защото Боговете няма да го позволят. Дори и ако 
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се направи клонинг, той няма да е този човек – само демон 
може да влезе в него, защото Боговете няма да му дадат Пър-
вичен дух.

Практикуващ: Ако хора от смесена раса се самоусъвър-
шенстват, в кой рай ще отидат?

Учителят: Що се отнася до хората, тези от смесена раса 
вече нямат кореспондиращи човешки раси на Небето. Ако са 
самоусъвършенстващи се, техният външен облик вече няма 
значение и всичко зависи от Първичния дух на човека. Ако 
Първичният му дух е от бялата раса, той е бял; ако Първич-
ният му дух е от жълтата раса, той е жълт; ако Първичният му 
дух е от черната раса, той е черен. Въпросът стои по различен 
начин, ако той се самоусъвършенства.

Практикуващ: Може ли човек от смесена раса да успее в 
самоусъвършенстването?

Учителят: Дали някой може да се самоусъвършенства 
и дали може да успее в самоусъвършенстването са все неща, 
зависещи изцяло от самия човек. Ако човек от смесена раса 
може да е упорит в самоусъвършенстването, той може да по-
стигне Съвършенство по същия начин. Когато успее в само-
усъвършенстването, неговият Първичен дух ще се завърне 
там, откъдето е дошъл.

Практикуващ: Какво казахте последния път, че е загубил 
един човек от смесена раса?

Учителят: Той е загубил тялото, което идва от върха на-
долу дотук. Нека го кажа по този начин: хората от жълтата 
раса имат хора от жълтата раса там горе и хората от бялата 
раса имат хора от бялата раса там горе. Той е загубил тази 
нишка.

Практикуващ: Казахте, че бебето придобива Първичен 
дух само след като се роди. Следователно вярно ли е, че не 
съществува живот по време на бременността? Моля, обяс-
нете.

Учителят: Това не е истина. Всяко едно нещо… Каз-
вал съм, че когато всяко едно нещо се създаде, в него влиза 
живот. Изделие, направено във фабрика, всяко едно нещо 
– виждате ги по този начин, но въпреки това те всички са 
живи. Когато ембрионът е много мъничък в тялото на май-
ката – в момента, в който това малко късче плът се създаде 
– той вече е жив. И така, как може да е жив без Първичен 
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дух? Без Първичен дух, той самият все пак има живот. Това 
е така, защото при хората, освен самите тях…не говореше 
ли самоусъвършенстването в миналото за трите души и се-
демте духа? Разбира се, казаното от тях не беше специфично. 
Просто ви предавам идеята, тоест освен вашия Първичен 
дух, тялото ви съдържа и други елементи, които формират 
човешки живот. Само по себе си вашето физическо тяло 
също има живот с образите на вашите родители – образите 
на бащата и майката са също живи. Човешкото тяло понача-
ло е много сложно.

Практикуващ: Тогава смята ли се абортът за убийство?
Учителят: Точно така. Аборт по време на бременност е 

убийство. Няма значение какъв е станал човешкият морал, 
дали човечеството или неговите закони го позволяват – за-
коните не могат да представляват Боговете; ако сте убили, 
значи сте убили. Може да оспорите, че според закона не сте 
убили – това го казват хората. Открихме, че в пространство-
то, обграждащо родилните домове, има много бебета, които 
нямат къде да отидат – имат липсващи части от тялото или 
са със завършени тела, но всички те са млади, малки живо-
ти на бебета. Първоначално тези животи са се преродили и 
може би са имали собствено бъдеще, и може би са щели да 
живеят определен брой години и след това да влязат в друг 
цикъл на прераждане. Но вие сте го убили, преди дори да се 
е родило. Тогава то трябва да се мъчи болезнено през тези 
дълги години – това малко същество, съвсем само; толкова 
е тъжно! То трябва да чака, докато всички години на Земята, 
дадени му от Небето, изминат, и само тогава ще може да вле-
зе в следващия цикъл на прераждане. Така че изведнъж вие 
го поставяте в една толкова болезнена ситуация – можете 
ли да кажете, че това не е убийство? Нещо повече, кармата 
е доста голяма. Ако не искате бебе, използвайте контрацеп-
тиви.

Практикуващ: С такава карма, може ли човек все още да 
се самоусъвършенства?

Учителят: Да, разбира се, че може да се самоусъвър-
шенства. Но, както съм казвал, Дафа на космоса е всеобхва-
тен. Когато се погледне от едно определено ниво, Фа става 
абсолютен. Различните нива имат различен Фа и колкото 
по-високо е нивото, толкова по-ясно е разбирането за прин-
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ципите. Това е така, защото ако наистина можете да се само-
усъвършенствате до Съвършенство, те със сигурност ще ста-
нат същества във вашата вселена. Тогава някои хора мислят: 
„В такъв случай, нека не се тревожим за убийството.“ Който 
мисли по този начин, определено не може да успее в самоу-
съвършенстването. А ако не успеете в самоусъвършенства-
нето, няма да е по силите ви да заплатите за онези животи, 
които сте убили. Разбирате ли какво казвам? Самоусъвър-
шенстването може да компенсира за тези неща, при условие, 
че е истинско самоусъвършенстване. След постигането на 
Съвършенство, кармичният изход ще бъде определен.

Практикуващ: Ако абортът е извършен преди двадесет 
години, когато не съм била добре запозната и е било позво-
лено, какво става сега, ако се самоусъвършенствам с толкова 
много карма?

Учителят: Просто се фокусирайте върху самоусъвър-
шенстването. Всъщност по отношение на много от нас, кой 
знае какво сме направили и в кой живот по време на мно-
гото си животи; и кой знае колко много карма сме дължали 
във всеки един живот. Днешните хора всички са стигнали до 
това положение на карма върху още карма; хора без карма 
не съществуват. Очевидно няма човек, който да не е отнел 
живот; убийството не се отнася непременно до убиването 
на хора. Тъй като ние можем да ви спасим и тъй като сте 
способни да се самоусъвършенствате и сте получили Фа, не 
мислете за тези неща. Просто се фокусирайте върху самоусъ-
вършенстването и аз ще се погрижа [за това]. Ако постигнете 
Съвършенство, този въпрос ще е добре уреден.

Практикуващ: Няколко ученици на Фалун Дафа от Гер-
мания са ловци. Те казват, че лисици обладават човешки тела 
и не са добри. Все още не съм приел това.

Учителят: Няма да говорим за лисиците сами по себе си. 
Възможно е те да не съществуват в бъдеще. Но като самоу-
съвършенстващи се, трябва да се опитаме да не извършваме 
убийства. Освен това, ние имаме милосърдие. Що се отна-
ся до обладаването от лисици, много лисици са придобили 
някои необикновени способности; някои лисици нямат не-
обикновени способности и не могат да обладават човешки 
тела.
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Практикуващ: Ще има ли нужда бъдещото човечество 
да се самоусъвършенства нагоре?

Учителят: Докато бъдещото човечество се появи, почти 
всички вие ще сте завършили самоусъвършенстването си, 
но това [време] също ще дойде скоро. Звукозаписите и ви-
деозаписите няма да бъдат оставени на хората в бъдеще и те 
няма да знаят как изглеждам. Някои хора казват, че съм раз-
крил много от небесните тайни. Всъщност бъдещите хора 
не са чули моето преподаване на Фа. Хората по улицата сега 
не знаят и не са чули Фа. Разбира се, ако наистина се самоу-
съвършенствате, постигнете Съвършенство и си заминете, 
аз преподавам Фа на Богове. Така че небесните тайни не са 
разкрити на хората. Хората на бъдещето ще навлязат в пре-
красен период и ще имат доста благословии. За тях ще бъде 
относително по-трудно да се самоусъвършенстват, тъй като 
в една добра среда няма да има толкова много страдание. 
Така че самоусъвършенстването изобщо няма да е лесно. Но 
от друга страна, това също ще бъде нормално – човешкият 
свят няма да е толкова суров или толкова лош и това ще 
бъде период за нормално самоусъвършенстване.

Самоусъвършенстването е пълно с трудности. И те не се 
ограничават до трудностите, които понасяте. Казвал съм го 
преди: „Непоносимо студено е на върха.“ Това, което казвам, 
е различно от това, което казват обикновените хора. Тоест, 
когато се издигнат вашето ниво и вашият Гонг, [когато] всич-
ко ваше съответно се подобри и начинът ви на мислене също 
се промени, ще откриете, че изключително малко хора имат 
нещо общо, за което да говорят с вас. В този смисъл ще се 
почувствате много самотни и ще усетите един вид страдание 
в себе си. Тогава, наред с това идва едно състояние: ще из-
глежда, че имате по-малко за казване и по-малко контакти с 
обикновените хора, дори и с членовете на вашето семейство 
– със сигурност ще е така. Но всичко това е нормално. Ние 
просто даваме най-доброто от себе си, за да балансираме 
тази връзка. Това е така, защото вие наистина не можете 
да бъдете смятани за обикновени хора. Тъй като сте Богове 
и тъй като вече не сте обикновени хора… В миналото щом 
монахът, който се самоусъвършенствал, напуснел мирския 
свят, той бил наполовина Бог – разбира се, днешните мо-
наси не са Богове, нито притежават това качество. Защо се 
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казвало, че щом напуснел мирския свят, той бил наполовина 
Бог? В миналото щом някой, който се самоусъвършенствал, 
напуснел мирския свят, той прекъсвал всички светски връз-
ки. Мислите ли, че той все още би бил човешко същество? 
Разбира се, че не би могъл да бъде същият като едно човешко 
същество. Хората не могат да живеят без тези обикновени 
човешки емоции. След като сте се самоусъвършенствали и 
истински сте се подобрили, ще откриете, че не сте привър-
зани към това, към което са привързани хората, и че смятате 
това, за което те обичат да говорят, за наистина скучно.

Тогава несъмнено ще има разлика между вас и човешки-
те същества, и това различие ще става все по-голямо. Но не 
бива и да мислите твърде много за този аспект на нещата, 
защото щом веднъж навлезете в това състояние, вие бавно 
и постепенно ще установите контакт с нещата, с които би 
трябвало да влезете в контакт, и постепенно ще достигнете 
Отключване на Гонг и Просветление. Вие си имате вашите 
развлечения, човешките същества имат своите развлечения 
и разбира се, Боговете имат божествени развлечения.

Практикуващ: Китайският език на децата, които са из-
раснали в САЩ, не е толкова добър. Трябва ли в бъдеще те 
да бъдат изпратени обратно в Китай?

Учителят: Мога да ви кажа, че съм бил на много места 
зад граница и съм открил този проблем навсякъде, така че 
когато видя моите практикуващи, често им казвам следното: 
„Уверете се, че децата ви ще научат китайски; не може да из-
губите характеристиките на вашата жълта раса. Тъй като за 
вас няма място в райските места на белите, все още е необхо-
димо да се завърнете в райските места на хората от жълтата 
раса. Това, което е от най-голямо значение, е ако не можете 
да разберете истинското значение на Фа, когато го изучавате. 
Днес, преведените книги предоставят на хората процес на 
разбиране по време на преходния период. Точно както на-
шата книга „Фалун Гонг“; тя е само за процеса на разбиране 
на хората, докато в истинското самоусъвършенстване човек 
следва „Джуан Фалун“. Книгите, преведени на чужди езици, 
са също за периода на вашия процес на разбиране. Ако наис-
тина искате да се самоусъвършенствате, ще е необходимо да 
четете оригиналния текст. Само от оригиналния текст може-
те да разберете кое какво е. Преводите – без значение колко 
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добре са направени – са плитки и в тях липсват вътрешни-
те значения. Ето защо много от нас откриват, че всеки път 
когато прочетете книгата, тя е различна; когато прочетете 
същото изречение от различни нива, то е напълно различно.

Практикуващ: Някои дългогодишни ученици нямат же-
лание да се присъединяват към новите ученици по време на 
дискусии. Правилно ли е това явление?

Учителят: Ние нямаме строго изискване всеки да идва 
на мястото за упражнения, за да практикува. Само ви каз-
вам, че правенето на упражненията в група и дискутирането 
помежду ви на мястото за практика ви дават възможност да 
се подобрите бързо – те помагат на учениците да се подо-
бряват. Ако някой иска да практикува вкъщи, той може да 
практикува вкъщи – това е без значение. Имаме някои хора, 
които са се самоусъвършенствали доста добре, и е вярно, че 
голям брой от тях са сред тези, които практикуват вкъщи. 
Но има и такива, които не са способни да бъдат усърдни и 
да правят продължителен прогрес, и голям брой от тях не 
излизат от домовете си. Така че не можете да правите обоб-
щения, нито можете да принуждавате тези хора. Самоусъ-
вършенстването е изцяло свързано със сърцата на хората. 
Ако в сърцето си някой не иска да се самоусъвършенства, 
каква е ползата от това да го карате да идва, нали? Ако той не 
иска да стане Буда, даже Будите не могат да направят нищо 
за това. Само това, което човек иска или това, което иска да 
направи, се зачита. Но вие чувствате, че излизането навън 
сякаш ви помага да разпространявате Фа; мислите, че това е 
добре и го убеждавате да помага на другите. Всъщност слу-
чаят не е непременно такъв. Самоусъвършенстването вкъ-
щи и самоусъвършенстването навън са едно и също нещо.

Сега открих нещо друго – разбира се, не въпроса, кой-
то повдигнахте току-що. Открили сме, че в континентален 
Китай много дългогодишни практикуващи от ранния пери-
од вече не излизат навън да практикуват и че почти всички 
онези, които практикуват навън, никога не са ме чували да 
преподавам Фа – има много от тях. Тъй като това е форма-
та, под която се разпространява нашият Дафа, тази форма 
е оставена на вас и бъдещите поколения също ще го правят 
по този начин. Това е отлично. То не означава, че тези, които 
се връщат да практикуват вкъщи, вече не са добри; много 
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от тях вече са се самоусъвършенствали доста добре. Те от-
криват, че нямат никакви общи теми на разговор с новите 
ученици, които току-що са започнали да практикуват и които 
нямат дълбоко разбиране за Фа – тази ситуация възниква. Те 
смятат, че нещата, за които другите ученици обичат да гово-
рят, са привързаности, и се чувстват неловко; това може би 
е причината да не идват – тази ситуация наистина същест-
вува. Обикновено когато човешките същества правят нещо, 
те имат привързаност или намерение. Ако човек се е самоу-
съвършенствал много добре, когато няма привързаности на 
обикновените хора, той не може да понася да е сред човеш-
ките същества. Той не може да понесе дори едно-единствено 
изречение на човешките същества – всяко изречение, всяка 
мисъл и идеите в съзнанията на хората имат намерение. Ко-
гато съзнанието ви е чисто и ясно, когато [в него] няма нищо, 
вие ще знаете всичко, за което другите мислят. И тогава няма 
да сте в състояние да понесете нито една мисъл, движение 
или изречение на другите и ще се чувствате раздразнени. 
Ще чувствате просто, че не можете да им го обясните ясно, 
и така няма да излизате навън – има случаи като този, но 
не всички са такива. Но мисля, че е най-добре, ако нашите 
нови ученици излизат навън да практикуват. Защо? Защото 
това наистина ви помага да се подобрявате. Ако не излизате 
навън да практикувате и вместо това практикувате вкъщи и 
се опитвате да се просветлите за разни неща самостоятелно, 
разбира се, ще сте способни да се просветлите, но ще бъде 
бавно – кой не иска да прави продължителен прогрес? Кой 
не иска да се подобрява бързо?

Практикуващ: Когато правим нещо и не знаем дали 
трябва до го правим, или не, как да използваме Джън-Шан-
Жен като наш водител?

Учителят: Всъщност не става въпрос дали нещо трябва 
да бъде направено, или не. Вие не осъзнавате, че хората чес-
то запъват в конкретни ситуации и след това са неспособни 
да преценят доброто и лошото. Защо съм способен да видя 
всичко относно състоянието на развитие на сегашното чо-
вечество? Мога да обясня всичко, тъй като не се намирам 
в него. Когато разглеждате някакъв въпрос, не го разглеж-
дайте, докато сте запънали в него, не преценявайте въпроса 
в изолация и в рамките на конкретния въпрос. Излезте из-



97

вън него и го огледайте внимателно, вижте дали отговаря на 
Джън-Шан-Жен. Как би се справил с това някой, който се 
е самоусъвършенствал добре, или един Бог, или една Бод-
хисатва? Мислете за него по този начин и веднага щом се 
появят праведните мисли, ще разберете.

Практикуващ: Сложната среда създава хора от висо-
ки нива. Средата в Китай е определено много по-сложна, 
отколкото тази в САЩ, така че самоусъвършенстването в 
Китай е по-бързо.

Учителят: Те всички са сложни – сложни по различен 
начин. Психологическите конфликти сред хората в Китай са 
наистина напрегнати – тяхното интригантство един спря-
мо друг е жестоко. Но в САЩ вредата, нанесена на повърх-
ностната култура, е много сериозна и демоничната природа 
е огромна. Така че човек може да се самоусъвършенства и 
на двете места.

Практикуващ: Въздухът е силно замърсен. Много ли е 
лошо това за самоусъвършенстването?

Учителят: Не, това не е проблем за нас, самоусъвър-
шенстващите се. Тъй като вашето тяло е постепенно заме-
няно от високоенергийна материя, тези неща не могат да ви 
замърсят.

Практикуващ: Може ли самоусъвършенстването да по-
влияе на външната среда, включително природната среда, 
социалната среда или личното обкръжение на практикува-
щия и жизнената му среда, за да ги придвижи към добротата 
и в посока към Джън-Шан-Жен?

Учителят: То създава този ефект, само че той е едва до-
ловим и не може да бъде лесно наблюдаван. Всичко, което 
е свързано с вас, преминава през едва доловими промени 
– два вида промени. Едната е, че някои отиват все по-далеч 
и по-далеч от вас, а другата – че други идват все по-близо и 
по-близо до вас – тоест те стават все по-добри и по-добри. 
Някои ви напускат напълно; тези, които не са достатъчно 
добри, си отиват – това се случва. Промените са едва доло-
вими.

Практикуващ: Учителю, какъв в крайна сметка е ефек-
тът от позицията на единичния лотос в сравнение с тази на 
двойния лотос, когато се изпълнява медитацията?
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Учителят: Има основен елемент от самоусъвършенства-
нето, вътрешен механизъм. Механизмът на нашето упраж-
нение, изпълнявано в двоен лотос, е точно като машина. 
Предавките на машината би трябвало да бъдат инсталирани 
по този начин, но ако настоявате да ги инсталирате по друг 
начин, нищо няма да може да бъде произведено. Но това не е 
непременно така абсолютно, тъй като някои хора се нуждаят 
от процес на постепенно подобрение. Ако не можете да кръс-
тосате краката си сега, опитайте се да го направите постепен-
но. Така че ние все пак имаме начини да се справим с това. 
Трябва да дадете най-доброто от себе си, за да наваксате.

Практикуващ: Когато изпълнявам седящата лотосова 
позиция, ако не мога да се успокоя, не мога и да постигна 
Дин13. Това означава, че нивото ми е ниско и не мога да се 
придвижа нагоре към високи нива.

Учителят: Ако веднага щом седнете, можете да постиг-
нете Дин, вашето настоящо ниво вече е доста високо. Това 
вече бе дискутирано в книгата. Ако наистина не можете да 
навлезете в Дин, просто се отнесете към мисълта, която не 
може да бъде потисната, като към нечия друга. Всъщност 
нека ви кажа, че преди всичко, това не сте вие – то се състои 
от придобити след раждането представи и мисловна карма. 
Първоначално сте искали да седите в медитация и да навле-
зете в покой, но защо не можете да се успокоите? То не ви 
слуша – може ли това да сте вие? То е карма, която бушу-
ва, така че трябва да го смятате за някой друг. Намалявайки 
привързаностите си, постепенно ще сте все по-способни да 
постигнете покой и нивото ви също ще се повишава.

Практикуващ: Винаги се чувствам сънен, когато правя 
упражненията. Бихте ли ми казали дали трябва да спя, или 
това е демон, с когото следователно би трябвало да се пре-
боря?

Учителят: Сънят, сам по себе си, не е демон. Той е фак-
тор, обуславящ, че човешките същества трябва да си почи-
ват. Това е и едно от нещата, от факторите, които изграждат 
вселената. Но като самоусъвършенстващ се, ако спите по 

13 Дин – медитативно състояние, в което съзнанието е напълно праз-
но, но будно – бел. прев.
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време на самоусъвършенстване, това може да изиграе ро-
лята на демон, който ви възпрепятства от това да се самоу-
съвършенствате. То не е демон само по себе си, но може да 
изиграе тази роля. Но от друга страна, то има и ефекта на 
засилване на волята ви. Не трябва ли да усъвършенствате 
волята си? Трябва да засилите вашата воля и възпирайки го, 
я засилвате – това също е самоусъвършенстване. Чувството 
за сънливост по време на упражненията само по себе си е 
също и ефект от мисловната карма.

Практикуващ: Бих искал да попитам какво точно пред-
ставляват енергийните механизми.

Учителят: Енергийните механизми са динамични меха-
низми, съставени от силно микроскопични субстанции на 
Гонг – субстанции, които човешките същества не могат да 
видят. Тези механизми имат форма, но хората не могат да 
я видят. Когато в бъдеще самоусъвършенстването ви дос-
тигне определена точка и вашето Небесно око е отворено 
сравнително добре, ще сте способни да я видите. Тя е като 
пояс – бял пояс, който е в действие около тялото ви. Но той 
е свързан с Фалун вътре в Дантиен. Той е непрекъснато под-
силван, когато правите упражненията. Колкото по-силни са 
тези механизми, толкова по-добре водят автоматичната ви 
практика. Това означава, че те се въртят дори когато не пра-
вите упражненията – помагат ви да практикувате автома-
тично. При всичките пет упражнения, които преподаваме, 
работят тези механизми. Следователно въпреки че се виж-
дате да стоите тук неподвижно, механизмите на вашето тяло 
се движат напред-назад, задвижвайки преобразуването на 
цялото ви тяло.

Практикуващ: Раят Фалун има ли си Фалун песен?
Учителят: Това е правене на реклама и очовечаване 

на нещата. Как би могъл Буда Фа да е толкова несериозен?! 
Хората в днешно време са очовечили Будите. Но Будите са 
несравнимо велики Богове. Когато в миналото хората спо-
менавали Будите, се появявало чувство на безкрайна почит. 
В днешно време те са споменавани произволно. Изображе-
нията на Буди, Бодхисатви и Дева Мария са извайвани и 
слагани по гробищата – това е просто богохулство спрямо 
Будите, Бодхисатвите и Дева Мария. Те са обградени от над-
гробните плочи на мъртвите. Хората не знаят какво правят. 
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Те си мислят, че това е доста добро, и искат Будите, Бодхи-
сатвите и Дева Мария да се грижат за мъртвите – сякаш ко-
мандват Боговете. Не стоят ли така нещата? Всъщност всич-
ко това са неща, породени от греховните мисли на хората. 
Много Чигонг практики изпълняват онези танцувални неща 
и онези песни. Какво общо имат тези неща със самоусъвър-
шенстването? Освен това те насърчават привързаностите на 
хората към емоциите. Това е да се гледа на Будите, Даосите 
и Боговете с човешки мисли и човешки начин на мислене. 
Всъщност човешкият начин на мислене изобщо не може да 
се използва, за да се мисли за тях. Когато сте се самоусъ-
вършенствали много добре и само когато вече нямате тези 
човешки мисли – като тях, можете да постигнете Съвършен-
ство.

Практикуващ: Ние живеем в състоянието на това да 
имаме намерение. Трябва да премахнем тези желания в нор-
малния си живот. Понякога се обърквам и това доста ме при-
теснява.

Учителят: Вие казвате, че когато се самоусъвършенства-
те, чувствате, че сте постигнал определено ниво на разбиране 
на Фа и че трябва да се подобрите и да се отърсите от опре-
делени мисли; въпреки това откривате, че определени мисли 
са все още там и те ви поставят пред дилема: „Защо все още 
имам подобни мисли?“ и откривате противоречие в себе си. 
Не е ли така? Нека ви кажа – вече обясних това миналия път 
– ако премахнехме всички човешки мисли, които ви позво-
ляват да поддържате живот на обикновен човек, нямаше да 
сте в състояние да останете сред обикновените хора дори за 
ден. Всичко, което хората правят, е мотивирано от привърза-
ности, така че не бихте могли да понесете дори една човешка 
мисъл. Нямате никаква представа какво е усещането да сте 
сред човешки същества, когато нямате тези мисли. Така че, 
за да се самоусъвършенствате сред обикновените хора, само 
при постигането на Съвършенство вашата най-външна по-
върхност ще бъде преобразувана и всички ваши привърза-
ности ще бъдат премахнати.

Практикуващ: В кой рай ще отидат хората от бялата раса 
при постигането на Съвършенство?

Учителят: Този въпрос вече беше дискутиран. Някои 
от нас може би са видели образи на Буди в „Джуан Фалун“; 
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някои може би са видели в английската версия на „Джуан 
Фалун“ Богове, облечени като Дева Мария или Исус – Бо-
гове с образи на хора от бялата раса – във всяка една дума. 
Въпреки че практикувате нашия Дафа… казвал съм, че ние 
сме от Буда школата, но аз преподавам природата на целия 
космос, принципите на космоса – Фа на космоса. Така че, 
разбира се, Боговете също са включени в него. Следователно 
ако човек от бялата раса постигне Съвършенство, развитият 
в тялото му Гонг също ще приеме образа на човек от бяла-
та раса и той ще отиде в рай на хората от бялата раса след 
постигане на Съвършенство; всичките Култивирани младен-
ци, развити от тях, имат крила. Разбира се, същото се отнася 
и за Дао школата.

Практикуващ: Как някой може да заплати за кармата 
вследствие на убийство?

Учителят: Имаме много практикуващи, които са се из-
правяли пред някои опасни инциденти в хода на самоусъ-
вършенстването си – произшествия с коли, падане от ви-
соки места и много други злополуки. Впоследствие нашите 
ученици са се чувствали щастливи – наистина си заслужава 
да бъдеш щастлив след това. Разбира се, както съм обяснил 
във Фа, това се равнява на изплащане на огромно количе-
ство карма, образувана в миналото, и може дори да се рав-
нява на заплащане за живот. Ако за този живот наистина 
е било заплатено, вашето име е зачеркнато от Ада, защото 
вече сте платили за този живот.

Всъщност не мислете, че нищо не ви се е случило, след 
като сте били ударени – едно друго ваше „аз“, изградено от 
карма, наистина е умряло. Нещо повече, това тяло е имало 
мисли, сърце и крайници, които са били изградени от ваша-
та лоша карма; то е умряло по време на злополуката и е било 
съставено изцяло от карма. Направили сме толкова огромна 
добрина за вас, премахнали сме такова огромно количество 
карма и сме заплатили животи с него – никой друг не прави 
това. Правим го само защото сте способни да се самоусъ-
вършенствате. Когато го осъзнаете, няма да имате начин да 
ми благодарите.

Практикуващ: Как постигаме Съвършенство?
Учителят: Ние предаваме този наш Фа, за да трансфор-

мираме човешкото Бънти в Буда-тяло. Това е пътят, по кой-
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то поемаме; не поемаме пътя на Нирвана, нито използваме 
„светлинно преобразуване“ или метода на „освобождаване 
на мъртвото тяло“ в Дао школата, чрез който бамбукова 
пръчка е превърната в човешко тяло и поставена в ковчег. 
Ние открито и с достойнство даваме възможност на хората 
да видят как постигате Съвършенство, тъй като вашето тяло 
вече ще е трансформирано.

Практикуващ: Учителят е казвал, че човек трябва да 
изпълнява работата си на обикновен човек добре, докато се 
самоусъвършенства сред обикновените хора… искам да си 
намеря работа, в която да се справям добре, без да прекар-
вам много време, така че да отделям време за самоусъвър-
шенстване.

Учителят: Всички ние имаме тази мисъл. Всички искате 
да си намерите лесна работа, така че да имате много време 
за самоусъвършенстване и същевременно да сте способни 
да вършите добра работа. Една мисъл, в края на краищата, 
си е само мисъл. Мотивите ви са вероятно заради самоусъ-
вършенстването. Но често нещата може и да не станат така, 
както искаме, тъй като ситуацията на всеки е различна. До-
като нямате силна привързаност – настоявайки да действате 
по определен начин – моят Фашън ще организира нещата за 
вас много добре. По същия начин можете да имате нормална 
работа и да се самоусъвършенствате.

Практикуващ: Някои хора смятат, че четенето на „Джуан 
Фалун“ с традиционни йероглифи е различно от четенето на 
книгата с опростени йероглифи – че усещането е различно.

Учителят: Не изглежда случаят да е такъв. Би трябвало 
да е същото. Има едно нещо: поради Културната революция 
в континентален Китай, мисленето на хората е претърпяло 
огромни промени. Тайванците и китайците зад граница в 
Югоизточна Азия или други региони имат малко по-разли-
чен начин на мислене по отношение на това. Дали е, защото 
сте склонни да четете написаната с традиционни йероглифи 
„Джуан Фалун“ с тази ваша предишна представа – веднага 
щом прочетете опростените йероглифи, усещате, че се забър-
квате в неща от Китай, които не са ви по вкуса? Всъщност 
това е ваша мисловна бариера.
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Практикуващ: Понякога когато чета „Джуан Фалун“, не 
ми се иска да оставя книгата, нито искам да правя упражне-
нията.

Учителят: Ако когато четете „Джуан Фалун“, не желаете 
да я оставите, тогава продължете да четете – това не е про-
блем. Няма проблем да направите упражненията по-късно. 
Хубаво е да четете книгата повече – изучаването на Фа е от 
първостепенно значение.




