Mistrův Zákon vyučovaný
na mezinárodní telekonferenci
Kniha1 do určité míry přispívá k odhalování zla pronásledujícího učedníky Dafa a ke spáse
lidí. Můžete ji vydávat v běžné společnosti, bez obav ji šířit mezi světskými lidmi, nebo ji
publikovat na pokračování na některých web stránkách určených pro veřejnost. Nešiřte ji však
mezi našimi žáky, abyste nezpůsobili rušení. Nic nemá zasahovat do toho, jak žáci postupují
k dovršení a potvrzují Zákon.
Co se týká jejího obsahu, mnohé časti v knize byly napsány s lidskými připoutanostmi.
Rozhodně nemůžeme mezi žáky propagovat to, že je někdo připoután k napsání knihy odhalující pronásledování a kvůli tomu se nechá transformovat zlem. Víte, co znamená „transformace“? Ve skutečnosti Bohové vidí toto: ta osoba se odtud dostala, aby odhalila zlo, neboť to
už nemohla déle vydržet a její snaha dostat se odtud byla ve skutečnosti připoutaností, které
se nebyla schopna vzdát. Učedník Dafa se za žádných okolností nemá nechat transformovat
zlem – i kdyby to bylo kvůli odhalení pronásledování. Kromě toho, odhalení pronásledování
není konečným cílem kultivace učedníka Dafa. Takže nemůžeme nechat jiné žáky, kteří úplně
neodstranili své lidské připoutanosti, aby následovali tento příklad, a už vůbec se ta kniha
nemá šířit mezi žáky na web stránkách pro žáky.
Kultivace je vážná věc. Chci, abyste se vykultivovali na bohy, a v tomto procesu jste
schopni potvrzovat Zákon. Proto jsem vám odevzdal Dafa, a proto jsem vám dal nebývalou,
věčnou slávu. Není to kvůli tomu, abyste se jednoduše stali hrdiny mezi světskými lidmi při
kladení odporu proti pronásledování. Bylo to proto, abyste potvrzovali Zákon, zatímco
negujete uspořádání starých sil a odporujete pronásledování a pomocí toho postupujete
k božství.
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1 Poznámka překladatele: Jde o knihu, kterou publikovala jedna učednice Dafa. Budoucí články na web stránce
ClearWisdom budou podrobněji mluvit o této knize a jejich důležitých částech.

