Odstraňte temné přisluhovače
se spravedlivými myšlenkami
Co se týká věcí v současnosti, prohnilí démoni, kteří se zúčastňovali pronásledování učedníků Dafa, už byli odstraněni do bodu, že těch co zůstali je mimořádně málo a nemohou mít
velký účinek. Za těchto okolností, všichni rozliční bohové, které staré síly nechaly vejít do Tří
říší v minulosti – ty, které oni sami chtějí odstranit, kteří jsou na nízkých úrovních, kteří se
pokazili a jejichž část má podobu buddhů, taů a jiných bohů – už měli být dávno zničeni
a odstraněni na základě zákona starého Zákona vzniku-trvání-degenerace-zničení. Důvodem,
proč jim staré síly dovolily vejít do Tří říší na začátku nápravy Zákona bylo nechat je zasahovat do nápravy Zákona a zúčastnit se pronásledování učedníků Dafa.
Staré síly věděly, že konání těchto věcí je obrovským hříchem. Obávaly se, že za přímé
zhřešení proti nápravě Zákona budou svrhnuty do pekla, a tak zvenku Tří říší řídily tyto
nedobré bohy (temné přisluhovače), kteří jsou ve Třech říších, a temní přisluhovači zase řídili
prohnilé démony, aby rušivě zasahovali do nápravy Zákona a pronásledovali učedníky Dafa.
Všechno pronásledování učedníků Dafa v těchto letech se dělo pod jejich přímým velením.
Jejich hříchy jsou nyní bez hranic a váha zla a hříchů, kterých se dopustili už je větší než to,
co dokáží unést.
Zničení starých sil jako celku a všech posledních činitelů, které budou odstraněny, je svázáno s obrovskými hříchy temných přisluhovačů. Temní přisluhovači byli částí všeho rušení,
velkých i malých věcí, které se staly všem učedníkům Dafa od začátku jejich kultivace
a všech rozličných situací, které se objevily v osobní kultivaci učedníků Dafa; využili každou
příležitost. Počet temných přisluhovačů je velký, přičemž v této dimenzi jsou těla, kterými se
projevují, dost malá. Od větších, která mají velikost mince až po menší, která jsou velikosti
hrotu pera; většina z nich má velikost jako špička pera. Mohli slyšet všechen Zákon, který
jsem vyučoval během těchto let a po celou dobu jsem jim dával šance, avšak oni pokračovali
v provádění nejhorších věcí. Jako výsledek postupu nápravy Zákona a činů učedníků Dafa
vedených spravedlivými myšlenkami byli prohnilí démoni zničeni v takovém rozsahu, že je
jich již příliš málo na to, aby byli pro ně použitelní, a tak se temní přisluhovači nyní sami
zúčastňují věcí, které předtím dělali prohnilí démoni. Přímo pronásledují učedníky Dafa
a rušivě zasahují do nápravy Zákona.
Kvůli tomu, všichni učedníci Dafa, nováčkové i dlouholetí studenti: když vysíláte spravedlivé myšlenky, kromě cílů, na které se specificky zaměřujete, zaměřte se přímo na ty
temné přisluhovače a úplně je odstraňte. Zároveň, když vysíláte spravedlivé myšlenky, musíte
mít svoji mysl soustředěnější, čistější a pevnější, abyste zmobilizovali své velké schopnosti,
rozložili všechny temné přisluhovače a prohnilé démony a odstranili poslední rušení, které
pochází z jiných dimenzí.
Nenechejte už zlo zneužívat mezeru a přestaňte se nechat vyrušovat lidskými připoutanostmi. Dělejte dobře věci, které by učedníci Dafa měli dělat a kráčejte dobře posledním
úsekem cesty. Spravedlivé myšlenky, spravedlivé činy.
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