
Към практикуващите от Виетнам 

Изпращам поздрави на практикуващите Фалун Гонг от Виетнам.  

Самоусъвършенстването е процес на издигане на душата и започва с 

това лека-полека да ставате добър човек и постоянно да ставате все по-добри, 

така че да станете по-добродетелни от непрактикуващите и накрая – извисен 

човек. Така че ако хората не успяват да ви разберат или дори ако се изправите 

пред натиск от правителството, не би трябвало да предприемате ответни 

мерки, както биха направили непрактикуващите, и би трябвало да разяснявате 

нещата на хората с доброта.  

Откакто Китайската комунистическа партия (ККП) започна да 

преследва Фалун Гонг, тя избра да бъде притисната до стената, което се 

дължи на натиск както отвътре, така и на международно ниво. И 

преследването на вярващи в духовното тласна режима ѝ към ръба на срив. 

Специалните агенти на ККП, които са се внедрили във виетнамското 

правителство, за да отклонят натиска, използват пари, дипломатически 

средства и бизнес интереси да убедят правителството да потисне 

практикуващите Фалун Гонг. Тя го прави с надежда да отклони вниманието 

на международната общност и да смекчи натиска, който сама е предизвикала 

с преследването на Фалун Гонг в Китай. Така че нашите практикуващи във 

Виетнам трябва да запазят самообладание в този необичаен период и засега 

да не се заемат с мащабни дейности, имащи за цел да повишат 

осведомеността – още по-малко да предприемат ответни мерки. В края на 

краищата самоусъвършенстването е работа върху себе си и премахване на 

привързаности, така че за момента може да изучавате Фа и да правите 

упражненията основно сами и да не организирате големи събирания за 

групово изучаване или упражнения. Не позволявайте каквито и да е лъжи от 

медиите да ви дразнят или провокират. Просто тихо наблюдавайте нещата. 

Ако някой се опита да разбуни нещата, от негова страна има проблеми! 

Постарайте се да имате това предвид.  

Погледнато от друга страна, фактът, че ККП беше способна да започне 

своето преследване на Фалун Гонг, се дължи на натрупването на огромни 

количества зли същества и карма, просто орди от зли неща, в други 

измерения в хода на столетията. И точно тези неща използват ККП, за да 

атакуват практикуващите Фалун Гонг, което направи обстоятелствата толкова 

невероятно напрегнати за нас. Но както го виждат извисените същества, по 



време на пречистването на космоса е неизбежно тези лоши неща да се 

съпротивляват да бъдат елиминирани, както е било писано. Така че те 

причиниха невероятния натиск върху човешкия свят, и особено в Китай, за 

всички животи, както и за практикуващите, и предизвикаха хаотичните и 

упадъчни явления, които се появяват в обществото. Злият призрак на 

китайския комунизъм не може сам да бъде отговорен за всичко това; 

праведните богове щяха да го унищожат в момента, в който започне да 

преследва духовни самоусъвършенстващи се. Сега, след като преследването 

продължава почти двадесет години, това натрупване на зли неща е пометено. 

И злият призрак, какъвто е китайският комунизъм, също така е на финалния 

етап да бъде унищожен. Не е възможно някой отново да започне нещо, 

подобно на преследването на Фалун Гонг от ККП, тъй като злите фактори в 

други измерения са изчезнали; човешките същества не биха могли да 

направят такова нещо без подкрепата на значителни зли сили.  

Джън, Шан и Жен – да бъдеш искрен, мил и уравновесен – са 

универсални ценности, признати от всички, и имат за цел единствено да 

облагодетелстват всеки народ или нация. Дори и да се сблъскате с 

преследване, все пак трябва да се отнесете към всичко с милосърдието на 

човек по пътя на духовното. Като непоклатим практикуващ вие можете да 

преодолеете всяка ситуация просто като не позволявате на нищо да ви 

повлияе.  
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