V nápravě Zákona musí být vaše myšlenky
spravedlivé, ne lidské
Moji učedníci Dafa, kteří máte silné lidské myšlenky: cesta, po které vás vedu směřuje
k božství, avšak někteří žáci se jednoduše tvrdošíjně drží lidských názorů. Předtím, v osobní
kultivaci, jste vždy viděli užitek Dafa jako užitek pro lidskou společnost, během trápení jste
brali pronásledování učedníků Dafa zlými bytostmi v tomto vesmíru použitím nedobrých lidí
za lidské činy; a když sotva nějaké zlo zůstává v nápravě Zákona jak učedníci Dafa potvrzují
Zákon spravedlivými myšlenkami a odstraňují zlo, a jak lidé ve světě začínají vidět věci
jasně, vkládáte své naděje na ukončení pronásledování do běžných lidí.
Co se však děje je, že vesmír prochází skrz nápravu Zákona. Co se děje v lidském světě je
jen to, jak se bytosti na nízké úrovni chovají, když se náprava Zákona dotkne obrovských
nebeských těl. Co by mohly lidské bytosti udělat bohům? Kdyby nebylo vnějších faktorů,
odvážili by se lidé něco udělat bohům? To jak se lidská společnost vyvíjí není nic jiného, než
výsledek bytostí na vysokých úrovních ovládajících věci. Když se porovnáte s těmi učedníky
Dafa, kteří mají silné spravedlivé myšlenky a kteří se činili dobře, musím se vás zeptat,
skutečně nemůžete pozdvihnout svá nejvyšší pochopení Dafa za tuto lidskou úroveň? Proč se
ve skutečnosti vlastně kultivujete? Abyste dosáhli něčeho pro lidskou společnost? Abyste
dosáhli něčeho pro Čínu? Abyste dosáhli něčeho pro tu stránku učedníků Dafa, která je
v lidském světě? Anebo jen proto, aby svět učinil zadost spravedlnosti pro učedníky Dafa
v lidském světě? Odevzdal jsem vám Zákon, abyste dosáhli něčeho pro lidskou společnost?
Dělám to, protože vás vedu k božství v kultivaci, vedu vaše pochopení, kousek po kousku,
z lidskosti a nad lidskost a cílem je vést vás k Dovršení a k vystoupení vaší bytosti.
Vysvoboďte se z toho! Jestli vás ani tato nejtěžší zkouška nemůže probudit, potom když
Zákon napraví lidský svět, budete se moci jen dívat – dívat se v úžasu a s lítostí, s pocitem
úzkosti a s truchlivým zoufalstvím, že jste se činili tak bídně – na velkolepý pohled na Dovršení těch učedníků Dafa, kteří se skutečně kultivovali. Je to stav sklizení toho, co jste zaseli.
Nechci zanechat ani jediného učeníka Dafa, ale musíte se sami zlepšovat pomocí skutečného
studování Zákona a kultivace! Při potvrzování Zákona byste měli zachránit lidi ve světě
a dělat dobře tři věci, které mají dělat učedníci Dafa. Buďte usilovní! Odhoďte lidské připoutanosti. Cesta k božství už nebude dlouhá.
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