
Odzivi na delo Duša asistenta*

Kot vaš učitelj priznavam samo glavno dušo Dafa učenca. In vse veličastne in zaslužne prispevke, ki so jih
ustvarili Dafa učenci skozi zgodovino s strani glavnih, površinskih teles učencev. Nič ne more spremeniti tega
dejstva. Zapletenost vključena v Fa-usmerjanje vesolja je izven človeškega razumevanja in vmešavanje starih sil je
izredno močno. Kot vaš učitelj nisem želel, da se prepletate v podrobnosti situacije, s čimer bi to vplivalo na vašo
kultivacijo. Rad bi, da imajte največjo plemenitost in sočutje za čuteča bitija. Ko opazite kakršnokoli motnjo, če
vam uspe, da se preveč ne osredotočate na podrobne informacije o tem kar se dogaja in tako obdržite sebe v
mirnem stanju, potem boste lahko izplavali od vsega in tako boste imeli še bolj mogočno-vrlino.

Resnica je, da vse, kar ni v skladu z Dafa ali pravičnimi mislimi Dafa učencev rezultiranih zaradi umešavanja
starih sil in to vključuje vse nepravične elemente, ki jih imate. In to je razlog, zakaj sem ustvaril pošiljanje
pravičnih misli kot enega od treh glavnih stvari, ki jih Dafa učencec mora izvajati. Pošiljanje pravične misli
usmerja stvari, ki so zunaj in prav tako znotraj posameznika, in nič nepravičnega ni dovoljeno da pobegne. To je
zato, da je prišlo do razlike v tem kako smo obravnavali in izvajali pošiljanje pravičnih misli.

Sredi nemirnega sveta in ko so zakoni vesolja v neredu, Dafa učenci delujejo izven sočutja pri reševanju življenj,
kar seveda vključuje tiste, ki so znotraj svoje domene. Vsem bitjem bodo zagotovljeno dane priložnosti, ko
ponujamo odrešenje, nekaterim od njih je dano podaljšanje priložnosti. Med procesom se bodo nekateri ljudje
res spreobrnili in postali dobri, kljub temu pa bodo tudi nekateri, ki na koncu niso dovolj dobri in te je potrebno
odpraviti. Vi ste v resnici počeli take stvari tekom vaše kultivacije in kot vaš učitelj sem to počel tudi namesto
vas. Te vrste motenj so le majhen delček od številnih vrst ki obstajajo in niso nič pomembne. Vi ste že presegli
najbolj resne motenje vseh. Nekateri praktikantje so lahko videli nekatere stvari [zaskrbljenosti], vendar to ni nič
drugega kot delovanje čutečih bitij, bodisi na pozitiven ali negativen način, v tem obdobju, ko so stvari v takem
neredu in medtem ko Dafa učenci sočutno skušajo rešiti bitja. Če želimo rešiti čuteča bitja, ne moremo
odpravljati življenja na vseh področjih—še vedno moramo prepoznati ali jih je mogoče rešiti. V tem procesu je
naravno da bodo življenja delovala na pozitiven ali negativen način in to je nekaj kar se mora zgoditi med Fa-
popravljanjem. Ni potrebno pretiravati, ko vidiš negativno delovanje bitja v tem času, ko so stvari v takem
neredu. Dobro se učite Fa, dobro opravljajte tri stvari in boste imel vse kar potrebujete. Stare sile so zdaj v
resnici odstranjene, ko se jih je ocenilo, da so demoni proti Fa-popravljanju. Mojster je tukaj in Fa je tukaj, tako
ne bo nič ušlo iz rok.

Li Hongdži 
19. avgust 2016

* Opomba prevajalca: Nanaša se na praktikantovo delo izmenjave izkušenj objavljeno v večih delih na kitajski
verziji Minghui.org.
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