
Останете рационални 

 В хода на историята пандемиите и чумните зарази1 са част от  божествен 

план и са неизбежни. Когато хората изгубят морала си, те генерират карма, 

разболяват се и преживяват пагубни неща. При такива обстоятелства хората, 

които не вярват в божественото, тогава прибягват до разнообразни „мерки“ [или 

„цуо-шъ“ на китайски език], за да се опитат да се справят с нещата. Но е 

показателен фактът, че „цуо-шъ“ звучи точно като друг термин в китайския 

език, който означава „погрешен подход“. Има много полезни уроци, оставени за 

нас от историята, но днес те не се приемат сериозно от китайците, което се 

дължи на атеистичното им мислене и липсата на вяра в божественото – и двете 

са продукт на промиването на мозъци от комунистическата партия на Китай 

(ККП). 

 

 В интерес на истината пандемиите идват само когато моралът и 

ценностите на хората са станали лоши и те са натрупали огромно количество 

карма. Така че ако една пандемия е божествено предопределена, какво може да 

се направи, за да бъде спряна? В крайна сметка това е божествената воля. Някои 

хора наистина го осъзнават и се молят за закрила, но вероятно това няма да 

помогне. Така е, защото се предполага хората да бъдат изличени, когато моралът 

им се е покварил и кармата им е станала огромна. Защо тогава божественото да 

им предлага закрила на този етап? Това, което хората би трябвало да направят 

вместо това, е да се разкаят пред божественото от цялото си сърце, да признаят 

грешките си и да се молят да им бъде даден шанс да се променят. Това е пътят, 

по който да се мине, и това е, което ще направи чудеса. 

 Но пандемия като настоящия китайски комунистически вирус (или „Ухан 

вирус“) си има скрита цел и има мишени. Той е тук, за да изличи членовете на 

Партията и онези, които са се съюзили с нея. Ако някой има съмнения относно 

това, просто погледнете кои държави или хора са ударени най-тежко от вируса: 

това са тези, които са станали близки с ККП. Тогава какво би трябвало да 

направят хората? Хората трябва да се разграничат от ККП и да спрат да се 

съюзяват с нея. Зад нея стои червеният Дявол, докато на повърхността тя 

действа като бандит и не се спира пред никакво зло. Така че сега, когато 

божественото започва да я заличава, всички, които все още се застъпват за нея, 



ще бъдат погубени. Онези, които се съмняват в това, могат да почакат и ще 

видят. 

 Всички Дафа ученици, които не са били прилежни или които са склонни 

да вършат крайни [и с обратен ефект] неща, трябва незабавно да се поправят и 

искрено да изучават Фа и да работят върху себе си, защото вие сте в голяма 

опасност. Истинските Дафа ученици имат енергия от по-високо ниво и са 

способни да унищожават кармата и микробите; те са посланици на спасението в 

тези последни дни и чрез своята мъдрост допринасят за спасяването на хора, 

докато споделят истинна информация за нашата практика. Също така трябва да 

спомена, че практикуващи от много региони призовават всички да изпращат 

праведни мисли заедно, за да сложат край на китайския комунистически вирус 

(вирусът Ухан). Но това не е правилната идея. Вие не сте тук да променяте 

историята, а по-скоро да спасявате хора в това най-опасно време в историята, 

като повишавате осведомеността, убеждавате хората да се оттеглят от трите 

основни комунистически организации на Китай, насърчавате хората искрено да 

изрекат магическите думи2 и така нататък. Всичко това е най-доброто възможно 

лекарство, най-добрият начин да спасите хората – когато моралът на хората се 

промени, нещата ще се променят към добро. ККП е в предсмъртни гърчове и се 

опитва да навреди на хората, като причинява пандемия по света. Дафа учениците 

не бива да си позволяват да бъдат разклатени от всичко това. Придържайте се 

към основните неща и ще сте способни да видите случващия се катаклизъм от 

правилната гледна точка. 

 

Хонгджъ, Ли 

19 март 2020 г. 

 

1  Китайският термин, използван тук, уъни, се отнася както до чумни зарази, така 

и до пандемии в по-широк смисъл. 

2  Препратки към някоя от двете фрази, които хората често рецитират, за 

магически ефект, на китайски език: Фалун Дафа хао (която често се превежда 

буквално като „Фалун Дафа е добро!“) и Джън, Шан, Жен хао (която се 

превежда пряко като „Честност, Състрадание и Търпение са отлични ценности.“) 

 

(От превод на Жълтия екип. Подлежи на подобрение. Дата на тази версия: 04 

април 2020 г.) 
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