
Преминете смъртоносния тест

Някои хора не направиха изучаването на Фа приоритет и докато злото преслед‐
ване на Дафа практикуващите и силният натиск на безжалостния червен терор
се случваха, техните пропуски бяха експлоатирани от злото заради страха им и
те сториха на Дафа и на Дафа учениците лоши неща, които не биваше да правят.
Те служиха като тайни агенти и къртици за разузнавателните агенции на подла‐
та ККП като министерството за държавна сигурност на ККП, генералния щаб
[на армията] на ККП, министерството на обществената сигурност и така ната‐
тък. Когато някои от тях се предадоха на злото, те направиха неща, различни по
големина и степен, които са крайно позорни за самоусъвършенстващи се. Сами‐
те те, бидейки животи, дълбоко в себе си всички знаят, че Дафа е добър, така че
след като направят тези неща, съжаляват. Те искат да се завърнат към самоусъ‐
вършенстването, но сега имат нещо, което тайните агенти на ККП могат да из‐
ползват срещу тях, ето защо са изпълнени с угризение. Страхуват се, че ако се
върнат, тайните агенти ще използват тези неща срещу тях, за да ги заплашват. И
са дори още по-уплашени, че щом Дафа учениците научат какво са направили, те
ще са твърде засрамени да се изправят лице в лице с тези Дафа ученици. Това е
голяма дилема за тях.

Истината е, че загубата на тази възможност на всички времена и неизпъл‐
няването на истинската цел на идването на този свят са по-ужасяващи от при‐
вързаността да сте твърде засрамени, за да се изправите лице в лице с другите.
Самоусъвършенстването е самоусъвършенстване и самоусъвършенстването е
освобождаване от привързаности, прекратяване на лошото човешко поведение
и на всякакви страхове, включително човешките привързаности на страх от това
или онова. Поначало тръгнахте по погрешна пътека заради своите привързанос‐
ти и страхове и сега, когато искате да се завърнете, отново сте възпирани от
страх и му позволявате да блокира завръщането ви.

Страхът може да стане причина човек да направи грешки и страхът може да
стане причина човек да изгуби предопределена възможност. Страхът е смърто‐
носен капан по пътя на човешкото същество към божествеността. Вече сте нап‐
равили огромни грешки заради него и при все това сега, когато искате да ги поп‐
равите, се страхувате от това, че хората ще разберат за тях. Самоусъвършенства‐
нето е сериозно нещо. Ако продължавате да таите страхове по този начин, кога
ще престанете да бъдете възпирани от страх? Специално към тези ученици, кои‐
то са прикривали всички тези неща и привидно са действали по-добре от пове‐
чето други ученици: ако не се откъснете от тази привързаност, не спрете грехов‐
ното си поведение и не се освободите от страховете си, тогава независимо колко
неща на Дафа практикуващите вършите, вие ги правите, за да прикриете нещата.
Ако се освободите от тези грехове, които носите и потискате в себе си, и наме‐
рите пътя си обратно, тогава всичко, което правите, ще бъде чисто и ще е част от
самоусъвършенстването на един Дафа ученик.

Като ваш Учител, никога не съм водил сметка за погрешните неща, които



Като ваш Учител, никога не съм водил сметка за погрешните неща, които
сте извършили в самоусъвършенстването си – помня само добрите неща, които
сте направили, и постиженията ви. Дафа учениците успяха по време на самоусъ‐
вършенстването и нямащо равно на себе си зло преследване, така че те са дълбо‐
ко наясно с трудностите в самоусъвършенстването и ще успеят да разберат уче‐
ниците, които са тръгнали надолу по грешния път. Така че тук ви казвам още
веднъж: всички ученици, които са направили този вид грешки [шпионство], за‐
почвайки от този момент, най-добре публично да оповестите, че се отървавате
от този порочен товар и се завръщате към Дафа. Само когато открито разкриете
всичко погрешно, което сте направили, ще сте способни да се освободите от зат‐
рудненото положение и заплахите на тайните агенти. И само когато открито
разкриете тези неща, ще сте способни да премахнете вашите привързаности и
страхове. Дафа учениците и аз няма да се отнасяме към учениците, които са пое‐
ли надолу по грешен път в своето самоусъвършенстване, по начин, по който
биха се отнесли обикновените хора. Преди, когато започнах да преподавам Фа в
човешкото общество, знаех за различните състояния, които щяха да се появят в
самоусъвършенстването на хората. По време на пътя на едно човешко същество
към божествеността, тъй като е човешко същество, което се самоусъвършенства,
а не Бог, то определено ще прави грешки в процеса на самоусъвършенстване и
определено ще има тестове, които не преминава добре. И разбира се, има и та‐
кива, които правят огромни грешки. Щом разберете проблема си, ключовият
въпрос е дали сте твърдо решени да се отървете от него. Само когато сте решени
да изплувате от него, това може да се нарече самоусъвършенстване, и това е са‐
моусъвършенстването.

Надявам се, че учениците, които са тръгнали надолу по грешния път, няма
да продължат да правят грешки. Това може да е последният път, когато Учите‐
лят преподава Фа на такива ученици. Възползвайте се от възможността. Безброй
Богове ви наблюдават и Дафа учениците и аз очакваме вашето завръщане.
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