По повод вълните, надигнали се от статията за
помощните души
Като ваш Майстор аз признавам само главните души на Дафа учениците. Също така
главните тела на Дафа учениците на повърхностното ниво са тези, които са реализирали
велики постижения и са установили велика добродетел в историята – нищо не може да
промени това. Сложната ситуация, пред която е изправено Фа-коригирането на космоса, е
отвъд разбирането на човешките същества, а намесата от аранжировките на старите сили е
много тежка. Майсторът просто не иска да се въвличате в подробностите на тази
заплетена бъркотия и тя да се отрази на вашето усъвършенстване. Вместо това изисквам
от вас да се отнасяте към съзнателните същества с възможно най-отворено съзнание и
най-голямо състрадание. При каквато и да е намеса не затъвайте в определена ситуация и
не позволявайте да бъдете обезпокоявани; само тогава можете да я преодолеете и вашата
велика добродетел ще бъде дори по-голяма.
Всъщност всичко, което не е в съответствие с Дафа и с праведните мисли на Дафа
учениците, е било причинено от участието на старите сили, включително всички
неправедни фактори във вас. Ето защо направих изпращането на праведни мисли едно от
трите важни неща, които Дафа учениците вършат. Изпращането на праведни мисли се
цели както навътре, така и навън и никое неправедно същество не може да избяга. Просто
ние имаме различни нагласи и различно поведение при изпращането на праведни мисли.
В един хаотичен свят с деградирали принципи Дафа учениците състрадателно спасяват
съзнателни същества, които определено включват животите в техните собствени сфери.
Спасяването на съзнателни същества със сигурност ще даде шансове на животите, а на
някои ще им бъдат давани шансове за по-дълъг период от време. В процеса някои
наистина са станали добри; също така има и такива, които накрая не са добри. Тези, които
не са добри, ще бъдат разчистени – това е нещо, което вие правите през цялото време в
процеса на вашето усъвършенстване, и Майсторът също го прави за вас. Това е само една
от многобройните форми на намеса и не е голяма работа. Вие сте успели насред найтежката намеса. Някои ученици са видели дадена ситуация и това също е проявление на
състрадателното спасяване на съзнателни същества от Дафа учениците, също така е, че
вие сте в процеса на спасяване на съзнателни същества, както и просто израз на
позитивните и негативни състояния на всяко съзнателно същество насред вълненията. Ако
искате да спасявате съзнателни същества, не можете просто да ги елиминирате
безразборно, а трябва да видите дали те все още могат да бъдат спасени. В този процес

животите ще се проявяват с позитивно и негативно поведение и това също е нещо, което
неизбежно ще се случи по време на Фа коригирането. Сблъсквайки се с негативни,
хаотични проявления, няма нужда да се вълнувате. Изучавайте Фа добре и правете добре
трите неща – ще имате всичко. Всъщност старите сили, които вече са смятани за демони
във Фа коригирането, се разчистват. С Майстора тук и с Фа тук не може да настъпи
безпорядък.
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