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Още едно строго предупреждение 

 

Отправям поздрави към практикуващите от Япония! 

Гледайки каква е ситуацията в момента, нямам избор освен да кажа няколко думи, за 

да се успокоят нещата. Духовното усъвършенстване се състои в напредък към божественост, 

а всички човешки привързаности действат като спънки. А в нашия случай пътеката е тясна. 

Ако сте дори и малко нехайни, може да се отклоните от курса и ще последват проблеми – 

потенциално големи. И ако не успеете да се върнете обратно в пътя, ще съжалявате завинаги. 

Стандартът, на който трябва да отговорите по отношение на своето подобряване, 

става все по-стриктен, защото за Дафа учениците е предвидено да постигнат божествен ранг, 

дори по-велик от обичайното, а всеки един от вас има задача да спаси безбройните, 

неизброими животи – животи от високи нива – от съответните ви космически владения. Това 

е огромна отговорност. Така че с такъв велик божествен ранг, който ви очаква при постигане 

на успех, трудностите, пред които се изправяте – трудности от всякакъв вид – също ще бъдат 

огромни и това включва необикновените предизвикателства, които произтичат от 

практиката на това измамно очарователно място. Повечето от вас трябва безспирно да 

отбелязват усърден напредък и да не се отпускат, въпреки предизвикателствата от 

следването на духовна практика, без да осъзнавате всичко, което всъщност сте постигнали 

духовно. Телата на онези, които се усъвършенстват до велики висини и които имат велики 

отговорности, са запечатани по-строго. Никой, с изключение единствено на мен, не може да 

знае какъв наистина е духовният ранг или ситуацията на един Дафа ученик, тъй като това е 

нещо, свързано пряко с чистотата на новата вселена. 

През годините винаги е имало тайни агенти, които са се престрували на 

практикуващи, както и хора, за които в миналото старите сили са аранжирали да бъдат 

практикуващи, но които се спотайват. А после, в уречения час изскачат и вършат, каквото 

им е наредено. И такива хора са особено заблуждаващи, тъй като са се представяли за част 

от нас доста дълго време. (В повечето случаи човешката страна, най-външната форма на тези 

хора не е наясно с това. А в някои случаи те наистина навлизат в Дафа, след като са станали 

свидетели на неговото великолепие и добродетел, успели са да следват изискванията, които 

съм поставил, твърдо са отрекли подредбите на старите сили и са станали истински Дафа 

практикуващи.) Разбира се старите сили направиха това с оправданието, че ще има хора с 

привързаности, които биха искали да знаят как напредват с духовното си усъвършенстване, 

които завиждат на хората с необикновени способности и/или които бъркат процеса на 

заличаване на карма с болест, поради което копнеят да помолят човек с такива 

предполагаеми сили да ги погледне. По тази причина от време на време в хода на вашето 

духовно пътешествие ще има няколко отличаващи се личности, за които се предполага, че 
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имат такива сили и които изглежда, че с всяко свое изречение цитират моите учения. Но тези 

превзети хора всъщност цитират думите ми извън контекст и ги използват, за да оправдаят 

действията си, както и подвеждат практикуващите, които копнеят за подобни неща. Някои 

практикуващи са се объркали сериозно, а има дори хора, които разпространяват слухове сред 

практикуващите колко способни са тези [привидно необикновено хора]. Това причинява 

трудности за усъвършенстването на нашите практикуващи, а и нарушава аранжировките, 

които съм подготвил за вашите духовни пътища. 

Самоусъвършенстването на човек е обстоен процес, като всички негови аспекти са 

взаимосвързани, и нито един момент или стъпка от него не бива да бъдат нарушавани. 

Човекът, който отиде в Япония от Сингапур и който винаги цитира моите лекции извън 

контекст и съсипва практикуващите, наистина има проблеми, но трябва да се запитате: не е 

ли това всъщност проблем, който сами сте създали? Не е ли това резултат от дебнене на 

слабостите на някои практикуващи, които копнеят за разни неща? Това причини значително 

объркване сред практикуващите и сериозно наруши вашата нормална практика. Така че не 

бихте ли казали, че е проблем? Никой освен мен не може да каже как върви практиката на 

един Дафа ученик, нито в какво състояние е тялото му, защото ще има последствия за 

безопасността на бъдещата вселена. Преподавал съм това много пъти и по много поводи, и 

всички вие разбирате идеята. Защо тогава вярвате на всички тези безсмислици? Вероятно на 

повърхностното ниво на човек ще има някои незначителни проблеми, които някой със 

свръхестествени способности би видял. Но тези проблеми няма да  окажат върху вас значимо 

влияние. Въпреки това, ако някой се опита да види как други практикуващи напредват 

духовно или каква е болестната им карма, и прави безотговорни забележки, тогава това 

пречи на практиката му. Ако той определи какви са вашите привързаности, всъщност кой се 

усъвършенства духовно – вие или той? Всеки човек трябва да различи собствените си 

привързаности и именно преминаването през този процес се смята за истинско духовно 

израстване. Така че, ако всичките ви проблеми биват посочени от друг, това трудно би се 

зачело като ваша духовна работа върху себе си. Разбира се, докато практикувате, аз 

действително използвам устите на други хора, за да ви намекна някои неща, тъй като вашето 

духовно развитие е нещо, аранжирано от мен, а не от тези хора. Трябва да попитам онези от 

вас, на които им харесва да слушат и вярват на безсмислиците на тези хора: „Тях ли приемате 

като свой учител? Имате ли наистина вяра в мен?“ 

Тази най-външна форма на човешкото тяло всъщност е доста сложна. Онези, които се 

предполага, че могат да виждат неща със свръхестествени сили, не са способни да различат 

какви наистина са нещата във всеки един слой, или да прозрат как всички те функционират 

заедно. Болшинството хора днес са божества, които са дошли тук от небесата, и не биха били 

способни да живеят тук, ако не се държаха като човешки същества. И така в много случаи 

трябва да им се дадат определени животински черти, когато се прераждат, ако ще живеят 

тук и ще подхождат към нещата като човешки същества. Нямала ли е майката на Шакямуни 

видение за бял слон по времето на раждането му? Нещо подобно трябва да се направи с 

всички същества, които идват тук от небесата. Тези, които, предполага се, виждат неща, 
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нямат способността да разберат това, което току-що описах, още по-малко да знаят за тази 

божествена тайна; но някои хора безотговорно твърдят, че този или онзи човек е 

превъплъщение на еди-кой-си от миналото. Най-външната форма на човека е много сложна, 

а нещата, въвлечени и в други измерения, са многобройни. Днес нямах друг избор, освен да 

разкрия тази божествена тайна, за да можете да излезете от тази ужасяваща ситуация. Но 

знаете ли какви ще са последствията? Мислите ли, че старите сили ще позволят на онези от 

вас, които са замесени, да се измъкнат? 

Някои хора все още се опитват да защитават този човек, дори след като „Минхуей“ 

(Minghui.org) зае позиция по този въпрос, и дори публикуваха мнението си онлайн. Да не би 

да се опитвате още повече да пречите на практиката на Дафа учениците? Да не би да 

решихте, че публикуваното на „Минхуей“ (Minghui.org) е нечестно? Не са ли в действие 

привързаности, когато нещо ви подразни толкова? Такъв ли трябва да бъде един 

практикуващ по духовен път? Не помислихте ли за собствените си недостатъци във всичко 

това? Като казвам това, бих искал да споделя, че Учителят много цени всички вас, които сте 

Дафа ученици и сте успели след 20 юли 1999 г. И безбройните богове горе също гледат на 

вас с голямо уважение. Но и вие трябва да цените себе си. Осъзнайте се! Вие преминахте 

през най-трудния етап от пътешествието, така че няма смисъл накрая да се проваляте 

позорно с нещо толкова основно! Моят съвет към вас е да се отдалечите от тази личност и 

да не ѝ обръщате внимание. Спасението се предлага на всички хора, така че онези, които 

публикуваха тези неща онлайн, които и да сте, най-добре ги свалете. Ако тези неща останат, 

те ще станат конкретни доказателства, които ви пречат да постигнете духовно 

съвършенство. Ще кажа още нещо: всеки миг от вашия живот е част от духовното ви 

пътешествие и във всеки миг аз се грижа за вас. Недейте да си създавате спънки. Вместо това 

се справяйте добре с малкото, оставащо от пътешествието. 

Хонгджъ, Ли 

5 юли 2020 г. 
 


