
Към виетнамските ученици 

Виетнамски Фалун Гонг ученици: поздрави на всички! 

Самоусъвършенстването е процесът на извисяване на едно същество, 

като се започне стъпка по стъпка от това да си добър човек до това 

постепенно да ставаш по-добър човек – същество с благородно съзнание, 

което превъзхожда обикновените хора – до дори по-високо. Ето защо, 

изправени пред липсата на разбиране от светските хора и дори под натиск от 

правителствата, вие не трябва да използвате методите на обикновените хора, 

за да им се противопоставяте. Би трябвало да разяснявате истината със 

състрадателно сърце.  

Особено откакто Китайската комунистическа партия (ККП) започна да 

преследва Фалун Гонг, дали заради вътрешен натиск или натиск от 

международната общност, и двете я поведоха към капана на опасна дилема – 

веднъж яхнал тигър, е трудно да слезеш. Заради преследването на 

самоусъвършенстващи се, режимът е пред разпад. За да прехвърлят натиска 

другаде, шпионите на ККП, които са проникнали във виетнамското 

правителство, използват пари, дипломация и търговски интереси, за да 

подтикнат виетнамското правителство да потиска учениците на Фалун Гонг и 

така да отклони международното внимание и да облекчи натиска, който ККП 

сама е предизвикала като резултат от преследването на Фалун Гонг. Ето защо 

учениците трябва да бъдат спокойни в този необичаен период от време и 

понастоящем да се въздържат от организиране на широкомащабни дейности 

по разясняване на истината, още по-малко да влизат в конфронтации. 

Самоусъвършенстването се състои преди всичко в усъвършенстване на самия 

себе си и отказване от привързаности. Така че в този период от време се 

съсредоточете основно върху индивидуално изучаване на Фа и практика и не 

организирайте широкомащабни изучавания на Фа или групови упражнения. 

Независимо че медиите разпространяват лъжи, вие трябва да останете 

спокойни и да не се поддавате на провокации. Наблюдавайте тихо; който 

действа като подстрекател в ситуацията, има проблем! Постарайте се да 

запомните това. 

Погледнато от друг ъгъл, в миналото, когато ККП започна да преследва 

Фалун Гонг, причината бяха огромното количество зли същества и карма в 

други измерения, натрупани през обширен, дълъг исторически период, и 

имаше твърде много лоши неща. Именно тези неща използваха ККП, за да 



потиска учениците на Фалун Гонг, и същевременно предизвикаха огромен 

натиск върху цялостната ситуация. От гледната точка на Боговете в хода на 

пречистване на вселената, тези неща неизбежно ще окажат съпротива на 

съдбата си да бъдат елиминирани, което води до огромен натиск и 

проявления на хаос в човешкото общество, в частност за китайското 

общество и съзнателните същества, както и за самоусъвършенстващите се. 

Злият призрак на ККП не е способен сам да направи това; той ще бъде 

елиминиран от праведните Богове веднага щом започне да преследва 

самоусъвършенстващи се. За почти 20 години преследване лошите неща, 

които са се натрупали, вече са елиминирани изцяло. Понастоящем злият 

призрак на ККП също е във финалния етап на елиминиране. Дори някой да 

иска да преследва Фалун Гонг, както го правеше ККП през тези години, злите 

елементи в други измерения ги няма. Без подкрепата на гигантските зли сили 

човешките същества са неспособни да го направят.  

Всички хора знаят, че Джън-Шан-Жен е универсалната ценност, която 

облагодетелства всяка националност и всяка държава, независимо коя е. Дори 

ако някой наистина е подложен на преследване, той трябва да подхожда към 

всичко със състраданието на самоусъвършенстващ се. Непоколебими 

самоусъвършенстващи се, когато сърцето не трепва, се неутрализират десет 

хиляди хода. 
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