
До Европейската Фа-конференция

До Дафа практикуващите, вземащи участие в Европейската Фа-конференция:
Поздрави!

Нека започна, като пожелая на Европейската Фа-конференция огромен ус‐
пех. В същото време искам да кажа няколко думи на онези ученици, които не ус‐
пяват да отговорят на очакванията. Дафа практикуващите имат задължение и
трябва, независимо от всичко, да изпълнят обетите, които ги доведоха в този
свят. Тъй като това е причината, поради която някога сте заложили живота си
като Бог и така ви е било позволено да станете днес най-прекрасния вид същест‐
во в космоса – Дафа практикуващ. През целия курс на самоусъвършенстване ня‐
кои ученици винаги гледат навън, търсят външни решения и търсят неща външ‐
но, фокусирайки се върху неща като това как другите не се отнасят добре с тях,
как им казват неприятни неща, действат твърде много като обикновени хора,
винаги се държат сурово с тях, или как никога не приемат техните идеи. В резул‐
тат на това, вие сте престанали да правите каквото и да било от това, което Дафа
практикуващите правят, за да утвърждават Фа, и дори сте престанали да се са‐
моусъвършенствате в пристъп на ярост. Наистина ли не осъзнавате за кого се
усъвършенствате? Настина ли не разбирате, че тези неприятни неща ви помагат
да се усъвършенствате, да премахнете човешките си мисли и да се освободите от
привързаностите си? Не се ли промени курсът на живота ви в такъв на самоусъ‐
вършенстващ се в деня, в който започнахте самоусъвършенстването? Не е ли ис‐
тина, че нищо, пред което се изправяте, не е случайно? Не вървите ли по пътя
към божественото? Настина ли вярвате, че самоусъвършенстването е привлека‐
телно – и че можете да се извисите – само когато това, което гали ухото ви, са
приятни неща и само когато това, което казват Дафа практикуващите, е в съзву‐
чие с вас? Когато спрете да изучавате Фа или да правите упражненията в прис‐
тъп на ярост, с кого се борите? С Боговете ли? С Учителя ли? Или по-скоро с вас
самите? Да не сте способни да превъзмогнете нещо за кратко време е разбирае‐
мо. Но да сте по такъв начин дълго време е сериозно нарушение на вашия обет и
означава, че не успявате да понесете вашата част от Фа-коригирането, което от
своя страна оказва влияние на прогреса на цялото тяло. Както го виждат Богове‐
те, нищо не е по-сериозно. Злите същества, които преследват Дафа практикува‐
щите, са били аранжирани по такъв начин от старите сили и са контролирани;
независимо каква врява могат да създадат или какво зло могат да направят при‐
видно, те просто играят игрите на други. Ако обаче [Дафа] ученик не се справи
добре, не само старите сили няма да ви простят, но и всички Богове в космоса.
Времето притиска както вас, така и неизброимите съзнателни същества в този
космос. Вероятно Учителят използва тежки думи. Но трябва да помоля онези
ученици, които отдавана са в състояние на обърканост: мислили ли сте наистина
сериозно какъв курс да следвате? Надявам се само, че този удар с тежък чук ще



ви пробуди. Правя го за вас, а не за мен – вашия Учител – и със сигурност не за‐
ради онези практикуващи, които са ви разстроили. Бъдете прилежни! Това е ва‐
шият обет. Това е вашата отговорност. И това е вашият път към Съвършенство!

Нека завърша, като пожелая на Дафа практикуващите, които участват в тази
Фа-конференция, огромен успех!

Ли Хонгджъ
22 ноември 2009 г.


