
Razumnost

Epidemije so same po sebi urejene od bogov in so neizogibne skozi
zgodovino. Ko ljudje postanejo pokvarjeni v svojih srcih, ustvarjajo karmo,
zbolijo in trpijo zaradi katastrof. V takih časih se zatečejo k različnim
ukrepom tisti, ki ne verjamejo v bogove. Zven imena „ukrep“ vam že govori:
Ukrepi so v resnici napačne izvedbe. V zgodovini je bilo veliko pozitivnih
lekcij, vendar vse zaradi moderne ateistične miselnosti Kitajcev, potem ko jim
je Komunistična partija Kitajske (KPK) spremenila mišljenje, ljudje več ne
verjamejo v bogove in ne v zgodovinska spoznanja.

V resnici prihaja do epidemij zato, ker so usmerjene v pokvarjeno človeško
srce, v degenerirane morale ljudi in v njihovo karmo, ki je narasla. Če takšno
epidemijo urejajo bogovi, kakšna rešitev bi potem morda delovala, saj so to
načrtovali bogovi? Nekateri ljudje vedo, da je temu tako, in tudi oni molijo
bogovom po zaščiti, vendar to še vedno morda ne bo delovalo. Zakaj? Ker so
srca ljudi pokvarjena in imajo toliko karme, da bi jih bilo treba izločiti – zakaj
bi bili potem zaščiteni? Ljudje bi se morali iskreno pokesati bogovom: “Kje
sem zagrešil napačno? In upam, da mi bo dana priložnost, da popravim svoje
napake.” – le to je rešitev, le to je čudežno zdravilo za vse.

Trenutno epidemija, kot “KPK virus” (“Vuhan koronavirus”), prihaja z
namenom in ima svoje cilje. Prihaja da odpravi privržence zle partije, skupaj s
tistimi, ki sledijo zlobni KPK. Če ne verjamete, le poglejte: Trenutno so najbolj
prizadete države tiste, ki tesno sodelujejo s hudobno KPK in prav tako velja za
posameznike. Torej, kaj lahko storimo? Daleč stran se oddaljite od zlobne
KPK in se ne uskladite z njo. To pa zato, ker se za tem skriva rdeči demon;
njegovo obnašanje in dejanja so zelo glasna in pred ničemer se ne ustavi.
Bogovi so to začeli izkoreninjati in vse, ki se usklajujejo s tem, bodo izločili. Če
ne verjamete, le počakajte in videli boste.

Tisti učenci Dafe, ki niso marljivi in do skrajnosti so šli, pohitite in se na svoje
mesto postavite in se učite Fa in se iskreno kultivirajte - ker ste v središču
največje nevarnosti. Vsi pristni učenci Dafe imajo energijo, so tisti, ki
odpravljajo karmo in izkoreninjajo viruse ter so odposlanci odrešitve na
koncu Zadnjega kaosa. Vsi znajo biti racionalni pri reševanju ljudi in
pojasnjevanju resnice. Trenutno se je zgodila situacija, ko so v različnih
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regijah nekateri učenci prosili vse, naj skupaj pošiljajo pravične misli, da bi
razkrojili KPK virus (“Vuhan koronavirus”). To ni v redu. Vi niste tu zato, da bi
spreminjali zgodovine, ampak da bi reševali ljudi v največji nevarnosti. Stvari,
kot so pojasnjevanje resnice, pomagati ljudem opustiti KPK in njene
pridružene organizacije ter iskreno prepevanje resničnih besed so najboljše
zdravilo in rešitev za reševanje ljudi. Ko se srca ljudi spreminjajo na bolje, se
bodo stvari obrnile v pozitivno. KPK je v boju za obstoj in povzroča veliko
kaosa v družbi, da bi škodovalo ljudem. Učenci Dafe ne bi smeli posegati po
kaosu in bi se morali držati temeljev, le takrat boste lahko jasno videli preko
kaosa.
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