
Ponovno veliko opozorilo

Pozdravljeni praktikanti Japonske!

Če pogledam kako danes stvari stojijo, nimam druge izbire kot da izrečem nekaj besed, da se stvari uredijo. Pri
duhovni kultivaciji gre za napredovanje do božanstva in vse človeške navezanosti delujejo kot ovira. In v našem
primeru je pot tesna. Če ste le malo neprevidni, boste morda zavili s poti in sledile bodo težave, potencialno zelo
velike. In če ne najdete več poti nazaj, boste za vedno obžalovali.

Merila, ki jih morate izpolniti v smislu samo-izboljševanja, so izredno stroga, saj naj bi učenci Dafe dosegli
božanski položaj, ki je še večji kot običajno, in vsak od vas je zadolžen za reševanje neštetih življenj, življenj na
visokih nivojih vaše kozmične domene. To je ogromna odgovornost. Torej, s tako velikim božanskim položajem,
ki čaka na vaš uspeh, bodo na poti tudi velike težave vseh vrst in različnih oblik, kar vključuje izjemne izzive, ki
pridejo z vadbo v tem zaslepljenem kraju. Večina vas mora nenehno marljivo napredovati in ne popuščati kljub
izzivom duhovne prakse, ne da bi se zavedali vsega kar ste v resnici duhovnega že dosegli. Telesa tistih, ki se
kultivirajo do zelo visokih nivojev in ki imajo velike odgovornosti, so striktno zapečatena. Nihče, razen mene
samega, ne sme vedeti kakšen je v resnici duhovni položaj ali situacija učenca Dafe, saj to je nekaj, kar je
neposredno povezano s čistostjo novega vesolja.

V preteklih letih so vedno obstajali tajni agenti, ki so se predstavljali kot praktikanti, so pa tudi ljudje, katerim so
stare sile že v začetkih prakse uredile, da postanejo praktikanti, a so se potuhnili. Nato pa, ob določenem času
pridejo na površje in izvedejo kar morajo. A tovrstni ljudje so še toliko bolj zavajajoči, ker so kar nekaj časa
delovali kot eden izmed nas. (V večini primerov se človeške zadeve, najbolj zunanje oblike teh posameznikov, niti
tega ne zavedajo. In v nekaterih primerih so dejansko povzeli Dafo, potem ko so bili priča njeni veličini in
kreposti in so uspeli slediti zahtevam, ki sem jih postavil, odločno zanikajoč načrte starih sil in so postali pravi
praktikanti Dafe.) Seveda so stare sile to ustvarile na osnovi, da bodo ljudje, ki imajo navezanosti in bodo želeli
vedeti kako napredujejo v svoji duhovni kultivaciji, ki zavidajo ljudem z nadnaravnimi sposobnostmi in/ali ki
postopek odstranjevanja karme zamenjujejo za bolezen, in tako hlepijo po tem, da sprašujejo tiste s takimi
domnevnimi močmi, da pregledajo situacije. Iz tega razloga se bo med vašim duhovnim potovanjem občasno
pojavljalo nekaj posameznikov, ki naj bi imeli takšne moči in ki nato citirajo moja učenja z vsakim stavkom, ki ga
izrečejo. Toda ti domišljavi ljudje dejansko citirajo moje besede iz konteksta in jih uporabljajo za upravičevanje
tega kar počnejo in zavajajo praktikante, ki hlepijo po tovrstnih stvareh. Nekateri praktikanti so postali resno
zmedeni in obstajajo celo ljudje, ki so med praktikanti razširili novice o tem, kako sposobni so ti ljudje [na videz
nadnaravni]. To je povzročilo motnje v kultivaciji naših praktikantov in je zmotilo načrte, ki sem jih vzpostavil
vašim duhovnim potem.

Kultivacija človeka je temeljit proces z vsemi vidiki, ki so tesno povezani med seboj, in niti en trenutek ali korak
le-tega si ne more privoščiti, da bi bil zmoten. Oseba, ki je iz Singapurja odšla na Japonsko in ki vedno iz
konteksta citira moja učenja in uničuje praktikante, resnično ima težave, vendar se morate vprašati, če dejansko
ni to vaša težava? Ali ni to posledica slabosti nekaterih praktikantov, ki hlepijo po teh stvareh, da se jih časti? To
je povzročilo precej motenj med praktikanti in zelo močno zmotilo vašo običajno prakso. Ali ne bi rekli, da je to
težava? Nihče, razen mene, ne more vedeti kako poteka praksa učenca Dafe ali kakšno je njegovo stanje telesa,
kajti to temelji na varnosti bodočega vesolja. O tem sem že večkrat poučeval in vsi ste razumeli to idejo. Zakaj
torej verjamete vsem tem neumnostim? Verjetno obstaja nekaj nepomembnih težav, na površini človekovega
nivoja, ki jih nekdo z nadnaravnimi sposobnostmi lahko zazna. Vendar vas te težave ne bodo bistveno zajele na
kakršen koli način. Če pa nekdo poskuša videti, kako drugi praktikanti duhovno napredujejo ali kakšno karmo
bolezni morda imajo, in nato komentirajo z neodgovornimi izjavami, potem bo to motilo prakso drugih. Če
ugotavlja vaše navezanosti, ali ste potem vi ali je morda on tisti, ki dejansko izvaja duhovno kultivacijo? Vsak
posameznik mora sam zaznavati svoje navezanosti in skozi ta proces gre za resnično duhovno rast. Torej bi
stežka šteli to za vaše duhovno delo na sebi, če bi vse vaše težave odkrivali drugi. Seveda v procesu prakse
uporabljam usta drugih oseb, da vam sporočam namige, saj je vaš duhovni razvoj nekaj, kar urejam jaz in ne ti
ljudje. Moram vprašati tiste, ki radi poslušate in verjamete neumnostim teh ljudi: ali jih imate za svoje učitelje? Ali
resnično verjamete vame?

Ta najbolj zunanja oblika človeškega telesa je pravzaprav zelo zapletena. Tisti ki naj bi lahko videli stvari z
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nadnaravnimi močmi, ne zmorejo ugotoviti kakšne v resnici so stvari na vseh njihovih nivojih, ali plasteh in kako
vse skupaj deluje. Večina današnjih ljudi so božanstva, ki so prišla sem od zgoraj iz nebes in ne bi zmogli živeti
tukaj in delovati kot običajni ljudje. Prav zato jim je v velikih primerih potrebno dati nekatere živalske lastnosti,
ko se inkarnirajo, če bodo živeli tukaj in se lotevali stvari kot ljudje. Ali ni mama Šakjamunija imela vizije belega
slona v času njegovega rojstva? Nekaj takega je potreba storiti pri vseh bitjih, ki prihajajo sem iz nebes. Tisti, ki
domnevno vidijo stvari, niso sposobni zaznati tega kar sem pravkar opisal, še manj pa vedo o tej božanski
skrivnosti, a vendar nekateri izjavljajo nepremišljene trditve, da je ta ali ona oseba reinkarnacija tega ali drugega
iz preteklosti. Najbolj zunanja oblika človeka je zelo zapletena in stvari, ki so povezane z drugimi dimenzijami, so
številčne. Danes mi ni preostalo drugega, kot da razkrijem to nebeško skrivnost, za voljo, da se vas reši iz te
strašne zagate. Toda ali veste kakšne bodo posledice? Ali mislite, da bodo stare sile kar izpustile tiste, ki ste tako
močno vpleteni v to?

Nekateri ljudje še vedno poskušajo braniti to osebo, tudi potem, ko je Minghui objavil članek, in tisti so celo
razglasili svoja mnenja. Ali ne poskušate zmotiti še več prakse Dafa učencev? Ste občutili, da je bilo poročanje
Minghuija nepravično? Ali niso navezanosti tiste na delu, ko vas nekaj tako vznemirja? Ali bi moral biti tak
duhovni praktikant? Ali ob vsem tem niste razmišljali o svojih pomanjkljivostih? Kljub temu bi rad povedal, da
Učitelj zelo ceni vas vse, ki ste učenci Dafe in ste se prešli 20. julij 1999. In nešteti bogovi zgoraj vas tudi zelo
cenijo. Toda, tudi vi bi morali ceniti sebe. Zdramite se iz tega! Preživeli ste najtežji del poti, zato na koncu ni
smiselno, da bi spodleteli pri taki osnovni zadevi! Moj nasvet je, izogibajte se teh oseb in jim ne dajajte občinstva.
Rešitev je ponujena vsem ljudem, tako da ljudje, ki so te stvari objavili na internetu, kdorkoli že ste, jih raje
odstranite. Če te stvari obstanejo, bodo postale trdni dokazi, ki vam preprečujejo, da bi dosegali duhovno
popolnost. Še nekaj bom povedal, vsak trenutek v vašem življenju je del vašega duhovnega potovanja in v vsakem
trenutku skrbim za vas. Ne prinašajte si motenj. Namesto tega raje dobro napredujte s tistim malo potovanja, ki
ostaja.

Li Hongdži 
05. julij 2020
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