По повод реакциите на статията за помощните
души*
Като ваш майстор аз признавам само главния дух на един Дафа ученик. И всички
великолепни и заслужаващи похвала приноси на Дафа учениците през историята са
били извършени от главните повърхностни тела на учениците. Нищо не може да
промени този факт. Сложността, която е част от Фа коригирането на космоса, е отвъд
човешкото разбиране и намесата, аранжирана от старите сили, е забележително тежка.
Така че като ваш майстор не исках да бъдете замесени в сложните лабиринти на
ситуацията и по този начин да бъде засегнато усъвършенстването ви. Искам да имате
най-голямото великодушие и състрадание към съзнателните същества. Когато сте
подложени на какъвто и да е вид намеса, ако успеете да не се съсредоточавате
прекалено в подробностите на това, което се случва, и следователно се запазите
невъзмутими, тогава ще можете да изплувате от нея и ще имате дори по-голяма велика
добродетел.
Истината е, че всичко, което не съответства на Дафа или на праведните мисли на Дафа
учениците, е в резултат от участието на старите сили и това включва всички
неправедни елементи, които имате. И заради това направих изпращането на праведни
мисли едно от трите основни неща, които се изискват от Дафа учениците. Изпращането
на праведни мисли се цели в нещата, които са извън, както и вътре в човек, като на
нищо неправедно не е позволено да избяга. Само че е имало разлики в това как сме
разглеждали и сме се справяли с изпращането на праведни мисли.
Насред един проблемен свят и когато космическите закони са в безпорядък, Дафа
учениците действат, водени от състрадание, за да спасяват животи, което разбира се
включва и тези в техните собствени владения. На всички същества със сигурност ще им
бъде даден шанс, докато обикаляме, предлагайки спасение, като на някои от тях ще им
се предоставят продължителни шансове. По време на процеса някои същества
действително ще се преобърнат и ще станат добри, но ще има и някои, които в края на
краищата не са добри, и те трябва да бъдат разчистени. Вие всъщност сте правили
такива неща през своето усъвършенстване и като ваш майстор аз също съм правил тези
неща за вас. Тези видове намеса са само малка част от безбройните видове, които
съществуват и не са нещо значимо. Вие вече сте преминали през най-сериозната от
всички намеси. Някои практикуващи може да са видели определени неща [които са
притеснителни], при все това те не са нищо освен въпрос как се държат съзнателните
същества, независимо дали по положителен или отрицателен начин, по това време,
когато нещата са в такъв безпорядък и докато Дафа учениците състрадателно се

опитват да спасяват същества. Ако ще спасяваме съзнателни същества, не може да
елиминираме животи повсеместно – все още е нужно да видим дали могат да бъдат
спасени. По време на този процес естествено животите ще действат по положителен
или отрицателен начин и това е нещо, което е неизбежно да се случи по време на Фа
коригирането. Няма нужда да се преиграва, когато видите същество да се държи
отрицателно по това време, когато нещата са такава бъркотия. Изучавайте Фа добре,
правете трите неща добре и ще имате всичко, от което се нуждаете. Всъщност сега
старите сили биват изхвърляни, след като са били осъдени като демони,
противопоставящи се на Фа коригирането. Майсторът е тук и Фа е тук, така че нищо
няма да се обърка.
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