
Jasno in nujno sporočilo

Nekateri posamezniki so na javnih spletnih forumih govorili o težavah, ki jih
imajo z drugimi, pa čeprav naj bi bilo mišljeno kot njihovo lastno delovanje v
Dafa praksi. To zelo nasprotje zgodovinskemu poslanstvu Dafa učenca: saj s
svojim življenjem tako omadežuje slovesne in svete prisege, ki jih je nekdo kot
učenec Dafe zaprisegel božanskemu; ter zmanjšuje upanje ljudi v
odreševanje. Ti posamezniki pogosto dopuščajo duševne navezanosti
preoblikovati v zamere in nato iščejo ljudi, katerim se lahko zaupajo. Kljub
temu so se jim nekateri pridružili ali pomagali okrepiti ta čustva. Očitno ljudje
iščejo tiste, ki imajo njim podobno stanje duha.

Ti posamezniki ne trpijo zaradi tega, ker jim na Kitajskem ni šlo dobro ali da
je njihovo razmišljanje celo krenilo v napačno pot ali zaradi sramu, da so
sprejeli hudičevo ponudbo. Prav tako se niso naučili iz preteklih dejanj, da bi
resnično popravili svoje lastne napake, poskušali poiskati lastne primanjkljaje
in postali bolj marljivi. Nasprotno, do sebe niso bili strogi in sedaj slabo
vplivajo na zadeve izven Kitajske. Pogosto gre za posameznike, ki povzročajo
težave med praktikanti. Še huje, nekateri med njimi tudi v preteklosti niso bili
marljivi, bili so polni navezanosti in jim ni šlo dobro na Kitajskem. Sedaj so v
tujini, a so še vedno enaki: nikoli ne izpolnjujejo naših naukov, Fa in v resnici
so ustanovili svoje socialne medijske kanale ali spletne strani ter gnani od
svojih navezanosti izjavljajo vse vrste neodgovornih stvari, ki resno ogrožajo
prizadevanja Dafa učencev, ki odrešujejo ljudi. Večina spletnih komentarjev,
ki jim gre v podporo, prihaja od skupine “50 centov” in tajnih agentov KPK, le
redki komentarji prihajajo od ljudi, ki v resnici ne prakticirajo, ampak se
imenujejo praktikanti.

Bliža se zadnja ura, do katere mora Dafa učenec izpolniti svoje poslanstvo.
Pomislite, kje želite končati, in izvajajte tisto, kar je v vašem najboljšem
interesu! Medtem, ko mora biti Dafa učenec na tem svetu uspešen v
duhovnem razvoju in izpolnjevanju svojega zgodovinskega poslanstva, ko mi
pomaga pri reševanju ljudi. Razlog, da človeška družba danes še obstaja je, da
Dafa lahko reši ljudi. Čas je, da se prebudite, kajne?! Razpustite svoje
nezadovoljstvo in zamere, saj so to le navezanosti. Ter pričnite paziti na vaš
govor. Ni na mestu govoriti praktikantom o stvareh, ki niso v skladu s Fa.
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Dobro opravite svoje poslanstvo – vaša prihodnost je odvisna od tega.
Duhovna izpolnitev je mogoča le za Dafa učenca, ki zajema nauke Fa kot
lastno vodilo in ne izgublja prizadevanja, ki ga je imel ob samem začetku
prakticiranja!

Li Hongdži 
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