Строго и спешно предупреждение
Някои хора говорят онлайн в обществени форуми за проблеми, които
имат с другите, макар те да е трябвало да бъдат преодолени като част от тяхната
духовна практика в Дафа. Това сериозно противоречи на историческата мисия
на един Дафа ученик – то нарушава тържествените и свещени клетви, за които
един Дафа ученик е гарантирал пред божественото със своя живот – и
омаловажава надеждите на хората за спасение. Тези хора често позволяват на
привързаности, които носят в съзнанието си, да прераснат в негодувание и след
това търсят хора, към които да го насочат. А някои хора дори им пригласят или
помагат тези чувства да се засилят. Очевидно хората имат склонност да търсят
онези със сходно на тяхното духовно състояние.
Тези хора не се притесняват, че не са се справили добре преди, когато са
били в Китай, че тяхното мислене дори е поело по тъмна пътека, нито от срама,
че изпълняват задачите на дявола. Те и не са си взели поука от случилото се
преди, нито искрено са поправили своите грешки, нито са опитали да открият
къде точно изостават и да станат по-прилежни. Напротив, те не са строги със
себе си и сега оказват негативно влияние върху нещата извън Китай. Най-вече
тези хора създават проблеми сред практикуващите. И което е по-сериозно –
някои от тях не са били прилежни преди, били са пълни с привързаности и са
се справяли зле в Китай, а сега са в чужбина, но са все същите: те никога не се
придържат към ученията ни, към Фа, и всъщност са започнали свои собствени
социални медийни канали или интернет страници и се ръководят от
привързаности да казват какви ли не безотговорни неща, което сериозно пречи
на усилията на Дафа учениците да спасяват хора. Болшинството от онлайн
коментарите, които се съгласяват с тях, са от „партията за 50 цента“ и от
тайните агенти на ККП, като само няколко са от хора, които не практикуват
истински, но се наричат практикуващи.

Последният час, в който Дафа учениците трябва да са изпълнили своята
мисия, вече наближава. Помислете къде искате да бъдете накрая и правете
това, което е в най-добрия ви интерес! Докато е в този свят, един Дафа ученик
трябва добре да развива себе си духовно и добре да изпълнява своята
историческа мисия да ми помага да спасявам хора. Самата причина днес
човешкото общество още да съществува е Дафа да може да спасява хора.
Крайно време е да се събудите, нали?! Откажете се от своето недоволство и
негодувание; то е само привързаност. И започнете да съблюдавате какво
казвате. Не е редно да говорите сред практикуващите за неща, които не са в
съответствие с Фа. Заемете се с мисията си – вашето бъдеще зависи от това.
Духовното съвършенство е възможно само за Дафа ученици, които се
ръководят от ученията на Фа и не загубят сърцето, което са имали в началото!
Хонгджъ, Ли
31 август 2021 г.

