
Praktikantom Vietnama

Pošiljam pozdrave praktikantom Falun Gonga iz Vietnama.

Kultivacija je proces dvigovanja duše in začne se tako, da po malem postajate dobra oseba in postopoma
postajate vedno boljši, tako da postanete bolj krepostni od nepraktikantov in navsezadnje nekdo višji. Tako da, če
vas ljudje ne razumejo ali tudi če se soočate s kakršnimi koli vladnimi pritiski, ne bi smeli sprejemati
protiukrepov, kot jih sprejemajo nepraktikanti in morali bi ljudem prijazno pojasnjevati stvari.

Odkar je Komunistična partija Kitajske (KPK) začela preganjati Falun Gong, se je sama postavila v kot pritisku,
tako interno kot tudi na mednarodni ravni. In pregon duhovnih prepričanj je potisnilo lasten režim na rob
propada. Posebni agenti KPK, ki so se vtihotapili v vietnamsko vlado, so za preusmerjanje pritiska uporabljali
denar, diplomatska sredstva in poslovne interese, da bi prepričali vlado, da zatira Falun Gong praktikante. To so
počeli v upanju, da preusmerijo pozornost mednarodne skupnosti in ublažijo pritisk, ki so si ga sami zadali z
izvajanjem pregona Falun Gonga na Kitajskem. Tako bi morali naši praktikanti v Vietnamu ohraniti prisebnost v
teh nenavadnih časih in se za zdaj ne ukvarjati z obsežnimi dejavnostmi, ki so namenjene ozaveščanju in še manj
s protiukrepi. Kultivacija navsezadnje pomeni delo na sebi in odstranjevanje navezanosti, tako da se zaenkrat
večinoma lahko sami učite Fa in izvajate vaje in ne organizirajte velikih skupin za učenje in vadbo. Ne dovolite, da
vas izzovejo in vznemirjajo laži iz medijev. Samo tiho opazujte stvari. Če kdo poskuša vznemiriti stvari, so to
težave pri tej osebi! Bodite pozorni in upoštevajte to.

Če gledamo z drugega zornega kota, je dejstvo, da je KPK lahko začela pregon Falun Gonga, posledica kopičenja
ogromnih količin zlih entitet in karme, preprosto horde zlih stvari v drugih dimenzijah skozi stoletja. Prav te
stvari so uporabljale KPK za napad na praktikante Falun Gonga, ki so ustvarile razmere, katere so za nas tako
neverjetno obremenjujoče. Toda, višja bitja vidijo to kot le neizogibno, da se nebi tiste hudobne stvari uprle
njihovemu uničenju, kot jim je bilo usojeno v procesu čiščenja kozmosa. Tako so vsem življenjem povzročili velik
pritisk v človeškem svetu, zlasti na Kitajskem, kot tudi praktikantom ter povzročili kaotične in degenerirane
pojave, ki so se pojavili v družbi. Zli spekter kitajskega komunizma sam ne more vsega tega pojasniti; pravični
bogovi bi ga v trenutku uničili, ko bi ta začel preganjati duhovne kultivatorje. Zdaj, ko že skoraj dvajset let traja
pregon, se je kopičenje hudobnih stvari izbrisalo. In hudobni spekter kitajskega komunizma je prav tako v končni
fazi popolnega uničenja. Nikogar več ni, ki bi mogoče znova sprožil nekaj takega, kot je KPK sprožil pregon nad
Falun Gongom, kajti zlobnih dejavnikov v drugih dimenzijah več ni; človeška bitja ne bi mogla storiti česa takega
brez podpore ogromnih zlobnih sil.

Resničnost, Sočutje in Toleranca — biti pristen, prijazen in obvladovan — so univerzalne vrednote, ki jih priznavajo
vsi in so v prid vsem ljudem ali narodu. Tudi če se srečujete s pregonom, bi morali vseeno ravnati z
dobronamernostjo nekomu na duhovni poti. Kot stanoviten praktikant lahko le tako, da ničemur ne dovolite, da
bi vplivalo na vas, prevladate katerokoli situacijo.

Dafa

Li Hongdži 
27. november 2018

(Prevod Rumene ekipe)

Slovenski prevod, 17.09.2019

1


	Praktikantom Vietnama

