
Отсявайки пясъка

Фа-коригирането е в своята последна фаза и намесващите се фактори в космоса
повличат извън редиците на практикуващите онези, които са се провалили в
това да бъдат прилежни, като тези, на които 1) им липсва рационалност, 2) кои‐
то действат и говорят неразумно, и 3) които не са премахнали все по-увеличава‐
щите се свои привързаности, довеждайки тези практикуващи до това, да имат
силна тенденция да гледат навън и да търсят външно, загубвайки чувството си
на здрав разум. Начините [на факторите] за намеса са да накарат съзнанията на
хората да станат завладени и объркани сред безразсъдни привързаности, довеж‐
дайки ги до това, да вършат лоши неща, които нанасят вреда на практикуващите
и Фа-коригирането, като така правят много трудно за тях да обърнат посоката и
да се справят добре отново, дори и да искат. Това е, защото щом някой нанесе
тежка вреда на практикуващи и стане причина някои практикуващи да паднат –
или дори да бъдат поставени в редиците на онези, които ще бъдат елиминирани
– как един такъв огромен кармичен дълг да бъде изплатен? И тъй като този чо‐
век, който той или тя е провалил, е бил Дафа практикуващ, а не някой друг, има
ли някаква разлика по отношение на ефекта между това и преследването по вре‐
ме на Фа-коригирането? Този грях е същият като този на злото.

В момента банда специални агенти е направила точно такова нещо, скалъп‐
вайки порочен уебсайт от името на практикуващ и стигайки толкова далече, че
лъже и мами хората от името на Мей Ге. Но Мей Ге е тук до мен – как може
това, което те твърдят, да е истина? Това сега се превръща в доста сериозна на‐
меса за тайванските практикуващи и има някои безразсъдни хора, които пома‐
гат на злото да разпространява този уебсайт сред практикуващите. Правейки
това, вие стоите на страната на злото, като вземате участие в преследването на
практикуващи и ги проваляте. Така че, като се има предвид, че провалянето на
всеки един практикуващ чрез разпространението на това се равнява на огромно
количество греховна карма, която за вас ще бъде невъзможно да изплатите, как‐
во ще правите?

Какъвто и да е случаят, Фа-коригирането все още е в ход. Предлагам на все‐
ки, който е разпространявал уебсайта на специалните агенти, следното: попра‐
вете всяка вреда, която сте причинили, колкото се може по-бързо; открийте и
изяснете нещата с онези, на които сте изпратили този уебсайт. Ако пропуснете
дори и един единствен човек, вие, заедно с него, ще бъдете елиминирани. Защо‐
то законът на космоса е следният: каквото и да направи едно същество, то тряб‐
ва да бъде държано отговорно за това. Учителят е състрадателен и Дафа практи‐
куващите спасяват хора, но Фа-коригирането е сериозно. Надявам се, че онези,
които моментно са загубили здравия си разум и са действали като съучастници
на злото, ще се държат добре отсега нататък.
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