Zastavte zlé skutky spravedlivými myšlenkami
V porovnání s minulostí se nyní zlé faktory, které pronásledují učedníky Dafa, staly mimořádně nepatrnými, avšak špatní lidé a zlí policisté se stále dopouštějí zlých skutků proti
učedníkům Dafa. Tímto lidské bytosti páchají hříchy přímo vůči bohům. Proto to můžete
zastavit použitím rozličných přístupů, jako například odhalováním zlých skutků, objasňováním pravdy, nebo tím, že jim přímo telefonujete.
Všechno, co v současnosti dělají učedníci Dafa, je na záchranu lidí ve světě a všech bytostí, na odhalení pronásledování a na ukončení pronásledování. Takže nemůžete uznat žádné
z různých činů, kterými zlo pronásleduje a ještě méně byste měli dovolit zlu, aby dělalo co se
mu zachce při pronásledování učedníků Dafa. Když podlí policisté a nedobří lidé neposlouchají domlouvání a nepřestávají dělat zlo, můžete je zastavit spravedlivými myšlenkami.
Když mají učedníci Dafa silné spravedlivé myšlenky a nemají žádný strach, mohou použít
spravedlivé myšlenky, aby to obrátili proti těm zločincům. Ať jde o zlé policisty, kteří
používají elektrické obušky nebo o nedobré lidi, kteří vykonávají pronásledování tím, že vám
vpichují léky, můžete použít své spravedlivé myšlenky, abyste přesměrovali elektrický proud
nebo ten lék zpět na toho násilníka. Můžete to provést se vztyčenou dlaní nebo bez vztyčené
dlaně – bude to fungovat, hned jakmile jsou spravedlivé myšlenky vyslány.
Když jste různým způsobem pronásledováni, můžete to se spravedlivými myšlenkami obrátit na ty nedobré lidi, abyste zastavili pronásledování. Toto zahrnuje i ty, kteří napadají žáky
údery a kopanci – silné spravedlivé myšlenky mohou způsobit, že ty rány a kopance dopadnou na toho člověka, který je vyslal, nebo se podlí policisté a nedobří lidé začnou ohánět proti
sobě, a mohou také přenést všechnu bolest a rány na toho zlého člověka nebo policistu, který
vám ublížil. Předpokladem je však to, že máte silné spravedlivé myšlenky, žádný strach
a žádné lidské připoutanosti, žádné obavy nebo nenávist – bude to účinné pouze tehdy, jestliže
jste v takovémto stavu a bude to mít účinek hned jakmile vyšlete své myšlenky. Zatímco
vysíláte spravedlivé myšlenky, nezmatkujte a nemějte strach, a pokud násilí toho podlého
člověka pokračuje, stále vysílejte spravedlivé myšlenky. Toto se nesmí použít u žádného
jiného člověka a při žádné jiné příležitosti, která se netýká pronásledování. Pro učedníky Dafa
je nejdůležitější spása lidí a konání dobra. Tyto spravedlivé myšlenky jsou na zastavení zlých
lidí, aby nekonali zlo, na varování ostatních nedobrých lidí, na zabránění lidem ve světě
dopouštět se hříchů, a jejich cílem je stále ještě spasit všechny bytosti.
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