
Prebudite se

Fa popravljanje vesolja se je končalo in zdaj poteka prehod na Fa popravljanju
človeškega sveta. Večina naših Dafa učencev se mi bo pridružila, medtem, ko
bo Fa popravljal človeški svet.

Vendar pa bodo v tem procesu številna življenja z veliko karme, pa tudi člani
hudobne komunistične partije, izločena in uničena. Poleg tega so med Dafa
praktikanti tudi tisti, ki ob prihodu na ta svet niso izpolnili zaobljub, ki so jih
podpisali s svojim življenjem – na primer, s tem, da niso dobro opravljali tega,
kar naj bi Dafa učenec izvajal ali pa niso izvajali reševanja ljudi – in ki imajo
zaradi tega močno človeško mišljenje in že dolgo časa negativno vplivajo na
okolje duhovnega razvoja med praktikanti. Še vedno pa so nekateri sledili
določenim posameznikom, kateri so zmotno razumeli Fa, ali pa so sledili
tajnim agentom KPK, ki se predstavljajo kot praktikanti, in so tako resno
motili druge. Vsi bodo nosili posledice v skladu z zaobljubami, ki so jih dali.
Natančneje, nekateri ljudje so že dolgo obremenjeni z občutki privlačnosti,
vendar jim niso posvečali pozornosti, zaradi česar so postali tarče agentov, ki
se predstavljajo kot praktikanti, in vedno globlje se ujamejo v svoje zanke in
ostanejo gluhi za nasvete kogar koli. Kot primer, govoril sem o neki ženski, ki
je pobegnila iz Singapurja na Japonsko, a nekateri ljudje še vedno niso prišli k
sebi. Takrat nisem podal imen, saj tega ni bila vredna. Obnaša se, kot da je
pridna, se pretvarja, da je poslušna in je dobra v zavajanju ljudi. Več ljudi ji je
sledilo in zmotno razumelo naše nauke, tako kot ona. Med njimi so nekateri,
ki občudujejo nadnaravne moči in ona jih je premamila. Pogosto trdi, da ima
povezave z drugimi iz preteklih življenj. Nekateri praktikanti so bili zelo
očarani od nje in ji verjeli, ko so slišali takšne provokativne pripombe, ki so jih
podajali ljudje nasprotnega spola. Tisti, na katere se to nanaša, so zdaj v
največji nevarnosti.

Obstaja tudi določen segment praktikantov, med katerimi so veterani v vadbi,
ki so redno vključeni v delo Dafe in se še naprej učijo Fa, vendar v kritičnih
trenutkih ne zmorejo premagati določenih ovir. Velika pot, ki jo izvajate, je
tista, ki je ustvarila vse življenje v vesolju, to je tisto, kar je skovalo izjemna
božanska bitja in je tudi tisto, kar je ustvarilo najmanjše viruse in bakterije. Vi
ste nekdo, ki vodi življenje duhovnega razvoja pod taktirko Velike poti in ki mi
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pomagate reševati ljudi, in medtem tem reševanjem ljudi, ste mnogim
pomagali odpraviti tisočkrat večje bakterije in viruse kot jih ima katera koli
epidemija. Pa vendar niste uspeli ustrezno obravnavati zadeve pandemije, na
osebni ravni. Nekateri praktikanti so se bali okužbe, drugi pa so odločno
zavračali cepljenje. V vsakem primeru se ustavite in se vprašajte, ali živite v
skladu z nazivom ‘‘Dafa učenec’’. To seveda vključuje nekatere praktikantke, ki
so noseče. Vendar vam jaz ne govorim, ali naj se cepite, niti kako lahko
epidemija vpliva na vas. Ne bodite ekstremni v zvezi s cepljenjem. To početje
izhaja iz človeškega razmišljanja. Želim vam povedati, da se merite s
človeškim razmišljanjem, namesto da gledate na stvari z vidika nekoga, ki je
predan duhovni praksi. In to je zato, ker obstaja napaka v tem, kako ste razvili
svojo duhovnost.

Trenutno so med nami tudi nekateri, ki so zelo navezani na politično
dogajanje in polemike navadnih ljudi. Ne pozabite, za kaj smo tukaj. Ni vaša
dolžnost, da spreminjate družbo. Družba je zdaj na samem koncu in vse slabe
stvari, ki se dogajajo, so neizogibne. Vse, kar počnemo, je z namenom
reševanja ljudi. Staro vesolje je, kar pač je, in naj bo. Vaša odgovornost je
reševati in prinašati življenja novemu vesolju. To kar je potrebno za naslednjo
dobo zgodovine – Fa popravljanje človeškega sveta – je, da se ljudje rešijo in
prenesejo svetu, ki ga Fa popravlja, in da se tradicionalne poti obnovijo.
Čeprav že kar nekaj časa ni bilo Fa konference, to kar želim povedati ni nič
drugačnega in je z namenom, da vam pomagam, da ostanete na pravi poti, na
vaši poti duhovnega razvoja in da končno izpolnite zaobljube, ki ste jih
naredili pred podvigom zgodovine. Na svojem potovanju ste se prebili skozi
številne težave in se na koncu ne bi smeli spotikati in pasti. Čeprav občasno
obstajajo ljudje, ki delajo neumne stvari, je naziv ‘’ Dafa učenec’’ nekaj, kar celo
božanstva občudujejo in si želijo, da bi ga lahko imeli.

Li Hongdži 
18. november 2021
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