Събудете се
Коригирането на Космоса от Фа приключи и сега се извършва преход към Фа
коригирането на човешкия свят. Повечето от нашите Дафа ученици ще се
присъединят към мен, докато Фа коригира човешкия свят.
Но докато то е в ход, многобройни животи с огромна карма, както и членове
на злата Комунистическа партия, ще бъдат унищожени и изличени. Наред с това,
сред Дафа практикуващите са и онези, които не са изпълнили обетите, подписани от
тях с животите им в момента на пристигането в този свят – например, не са правили
добре каквото Дафа учениците се предполага да правят или не са работили по
спасяването на хора – и които в резултат имат силно човешко мислене и дълго време
имат отрицателен ефект върху средата за духовно развитие сред практикуващите. А
други са следвали определени личности, отклонили се в своето разбиране за Фа, или
са следвали агенти на ККП под прикритие, които се представят за практикуващи, и
са били сериозна пречка за другите. За всички тях ще има последствия в зависимост
от обетите, които са дали. По-конкретно, някои хора отдавна са обременени от
чувства на привличане, но не са им обърнали голямо внимание и това ги е направило
мишени за агенти, които се преструват на практикуващи; и те попадат в тяхната
примка все по-здраво, пренебрегвайки съветите на всички. Нека дам пример:
говорих за една определена жена, която избяга в Япония от Сингапур, но някои хора
все още не са се осъзнали. Тогава не съм назовавал имена, защото тя не беше
достойна за това. Тя се държи сякаш е прилежна, преструва се на услужлива и е
добра в заблуждаването на хора. Няколко души са я последвали и са се отклонили в
разбирането си за ученията ни, също като нея. Сред тях са някои, които се
възхищават на предполагаемите ѝ свръхестествени сили и са били подмамени от нея.
Тя често твърди, че има връзки с другите от предишни животи. Някои практикуващи,
чувайки такива провокативни забележки, които са им били безочливо направени
като на хора от противоположния пол, в действителност са доста очаровани от нея и
са ѝ повярвали. Онези, за които това се отнася, сега са в най-голяма опасност.
Има и определена група практикуващи, сред които и ветерани в практиката,
които редовно участват в Дафа работа и които са продължили да изучават Фа, но
които в критични моменти не са способни да преодолеят определени блокажи. Дафа,
който практикувате, е създал целия живот във вселената, той е изковал
изключителни божествени същества, а е и който е създал най-малките вируси и
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бактерии. Вие сте човек, който води живот на духовно развитие според Дафа и който
ми помага да спасявам хора и спасявайки хора, вие помагате за много хора да се
елиминират бактерии и вируси, хиляди пъти по-големи от онези на която и да било
епидемия. Но все пак не сте успели да се справите с въпроса за пандемията по
подходящ начин на лично ниво. Някои практикуващи се страхуват да не се заразят,
докато други непреклонно отказват да се ваксинират. Във всеки случай трябва да
спрете и да се запитате дали сте достойни за титлата „Дафа ученик“. Това разбира се
включва някои практикуващи жени, които са бременни. Но не е така, че ви казвам
дали да се ваксинирате, нито как епидемията може да ви повлияе. Не бъдете крайни,
независимо в коя насока. Да правите това произтича от човешко мислене. Искам да
кажа, че вие се измервате с човешко мислене, вместо да гледате нещата от
перспективата на човек, който е отдаден на духовна практика. И това е, защото има
пропуск в начина, по който се развивате духовно.
Понастоящем сред нас има и такива, които са много привързани към
политически инициативи и спорове на обикновените хора. Не забравяйте за какво
сме дошли тук. Не е ваше задължение да променяте обществото. Обществото вече
приближава самия си край, а всички лоши неща, които се случват, са неизбежни.
Всичко, което правим, има за цел да спасяваме хора. Старата вселена е каквато е;
оставете я на мира. Вашата отговорност е да спасявате и да водите животи в новата
вселена. Необходимото за следващата историческа ера – Фа коригирането на
човешкия свят – е хората да бъдат спасени и отведени в света, който бива коригиран
от Фа, и културата и традиционните порядки да бъдат възстановени. Макар от доста
време да не е имало Фа конференция, това, което искам да предам, не е по-различно
и има за цел да ви помогне да запазите вярната посока в своето пътешествие на
духовно развитие и в крайна сметка да изпълните обетите, които сте дали преди
зората на историята. Успели сте да преминете през множество трудности по време
на своето пътешествие и не би трябвало да се препъвате и да падате накрая. Макар
от време на време да има хора, които правят глупави неща, титлата „Дафа ученик“ е
нещо, на което дори божествата се възхищават и биха искали да притежават.
Хонгджъ, Ли
18 ноември 2021 г.
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