Zanechejte lidské připoutanosti
a zachraňte lidi ve světě
Učedníci Dafa jako celek prošli obdobím osobní kultivace. V současnosti, protože obrovský proud nápravy Zákona postupuje vpřed, období učedníků Dafa potvrzujících Zákon se
přibližuje k dovršení a historie vstoupí do nové fáze. Od nynějška, učedníci Dafa v Číně,
stejně jako všichni ostatní, i noví učedníci i dlouholetí učedníci, by měli opustit své dlouhotrvající lidské připoutanosti a začít v široké míře využívat příležitosti a zachraňovat lidi ve
světě. Hned jak současné časové období skončí, začne se první proces širokého rozsahu
odstraňování vnímajících bytostí. Pro učedníka období nápravy Zákona není cílem kultivace
osobní osvobození: když jste přišli, vaší velkou touhou bylo zachraňování vnímajících bytostí
a toto je zodpovědnost a mise, kterou vám svěřila historie v nápravě Zákona. Máte tedy
zachránit velký počet bytostí. Učedníci Dafa, nezanechejte tu velkolepou zodpovědnost, která
vám byla udělena v nápravě Zákona a už vůbec byste neměli zklamat ty bytosti, protože jste
nyní jejich jedinou nadějí pro vstup do budoucnosti. Kvůli tomuto důvodu, všichni učedníci
Dafa, žáci noví i dlouholetí, měli byste se pustit do práce a začít v široké míře objasňovat
pravdu. Toto platí zejména pro učedníky Dafa v Číně: každý musí vyjít ven a objasňovat
pravdu, přinést ji do každého pole a údolí, do všech hor a kopců, nevynechávajíc jedinou
oblast, kde jsou lidé. Co se týká lidí, kteří se chtějí potom, co jim objasníte pravdu, naučit
praktikování, měli byste pro ně zařídit, aby co nejdříve studovali Zákon a naučili se cvičení.
Oni jsou další skupinou učedníků, kteří se budou kultivovat.
Když objasňujete pravdu, musí být vaší prioritou studování Zákona. A přestaňte číst a šířit
ta falešná písma, která vytvořili prohnilí démoni, kteří poškozují Zákon a která zlo rozšiřuje,
využívajíc studenty, kteří slabě studovali Zákon a přechovávají silné lidské připoutanosti.
Udržujte si své spravedlivé myšlenky a spravedlivé činy, udržujte si jasnou hlavu a racionálně
a v široké míře zachraňujte lidi ve světě.
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