Úplně rozložte všechna rušivá božstva ve Třech říších, která se
podílejí na zasahování do nápravy Zákona

Už docela dlouhou dobu mají staré síly a všechna ta rušivá božstva ve Třech říších, která
hrají zápornou úlohu, příšerný dopad. Když učedníci Dafa na samém začátku získávali Zákon,
vážně zasahovali do nápravy Zákona a do získávání Zákona a kultivace učedníků Dafa a
vnímajících bytostí. Kolem roku 1999 se do různé míry zúčastňovali pronásledování učedníků
Dafa, což ještě umocnilo tu hrůzu už tak zlověstných okolností, napomohlo zlu a vážně
zasáhlo do nápravy Zákona. A zvlášť v tomto kritickém okamžiku, kdy učedníci Dafa
objasňují skutečnost a zachraňují lidi ve světě a vnímající bytosti, zatímco jsou
pronásledováni, oni se znovu podíleli na zabraňování lidem ve světě a vnímajícím bytostem,
aby byli spaseni. To se rovná přímému pronásledování lidí ve světě a vnímajících bytostí.
Mezi nimi jsou takzvaní „bohové“, kteří ovládají hlavní náboženství lidstva a které jsem
požádal, aby opustili Tři říše, když jsem prvně začal šířit Zákon, abych dal lidem světa
rovnocenné příležitosti stát se učedníky Dafa. Někteří skutečně odešli. Ale část z nich
neodešla a zarputile trvala na tom, že lidé v náboženstvích se nezapojí do záležitostí učedníků
Dafa během období nápravy Zákona. A nedovolili lidem v náboženstvích, aby poznali Dafa –
což porušilo princip „otevřený všem, počítá se pouze to, co člověk opravdu chce“, [který
máme] při šíření Zákona – a nedokázali se přizpůsobit změně v situaci, která se objevila
během nápravy Zákona. Kromě toho teď dělají všechno pro to, aby zabránili nábožensky
věřícím lidem dozvědět se pravou skutečnost, čímž způsobují, že miliardy lidí v
náboženstvích přicházejí o příležitost, na kterou čekali tisíce let, a uvádějí vnímající bytosti do
nebezpečí, že budou odstraněny; a dokonce přímo zasahují do nápravy Zákona. A tak jestliže
mají být vnímající bytosti spaseny, pro učedníky Dafa se teď stalo naprostou nutností úplně
rozložit staré síly a všechna ta rušivá, odporná božstva ve Třech říších, která vnímajícím
bytostem brání ve spáse a v tom, aby se dozvěděly fakta. Bez ohledu na to, jaký vzhled má
jejich existence, zda převzali formu nebo ne, na které úrovni jsou nebo čí podobu převzali,
úplně je rozložte a odstraňte. V průběhu svého odstraňování budou samozřejmě muset zaplatit
za zločiny, které spáchali proti nápravě Zákona, učedníkům Dafa a vnímajícím bytostem. A
zvláště když přijde na ty rušivé bohy, kteří ovládají náboženství a jsou nepřátelští vůči
nápravě Zákona a zachraňování vnímajících bytostí učedníky Dafa: úplně je rozložte.
Nedělejte nic jinak, když objasňujete skutečnost věřícím lidem, nemiřte nic na určitou
skupinu a dívejte se jen na to, co ten člověk opravdu chce, a na jeho volbu. Učedníci Dafa
mají dělat tři věci dobře a vytrvale a nenechat se ovlivnit žádným lidským způsobem. Já
doufám, že učedníci Dafa, prostřednictvím božských spravedlivých myšlenek, půjdou v
posledním úseku své cesty dobře.
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