Ohledně románu Vesmírná katastrofa
Ta zmíněná slova nejsou moje, ale zdá se, jako by je všichni za moje slova pokládali.
V době, kdy jsem odcházel, byli nějací lidé, kteří se skutečně o všechny obávali, a tak
podnikli určité kroky. Ve skutečnosti to období sloužilo k tomu, aby se vidělo, zda si učedníci
Dafa poradí se zkouškou, a oni reagovali mnoha rozličnými způsoby. Zanedlouho mohl
člověk skutečně vidět projevy různých lidských připoutání, jakož i to, jak věci řešili studenti
se silnými spravedlivými myšlenkami. To, co se stalo, je za námi, a mně jde jen o to, zda
učedníci Dafa nakonec splní požadovanou úroveň.
Román je však jen román a je pouze jedním z mnoha způsobů, který učedníci Dafa použili
na potvrzování Dafa a záchranu vnímajících bytostí. I když obsah románu může zahrnovat
věci, které učedníci Dafa pochopili pomocí kultivace, nemohou se použít jako historický
záznam. Kdybych o procesu nápravy Zákona nepromluvil, dokonce i bohové by o něm věděli
jen velmi málo.
Chci vám říci toto: prošli jste velkými zkouškami a těžkostmi, než jste se dostali tam, kde
jste dnes. Za žádnou cenu byste neměli svoje srdce a mysl nechat poskakovat jako pírko
třepetající se při nejmenším náznaku větru.
Li Hongzhi
10. květen 2007

Poznámka vydavatele: Toto je příslušný úryvek ze zmíněného románu.
Lu Qing si zblízka prohlédl fax, který mu podali. Na papíře o velikosti přibližně A4 bylo
jen několik krátkých řádků. Protože to už bylo tak dávno, Lu si nedokázal vzpomenout, co
přesně na něm bylo napsáno, věděl jen, že hlavní myšlenka byla: „Nemusíte se ptát, kdo jsem
– učedníci Dafa by to všichni měli vědět. V žádném případě nedovolíme, aby byl Velký
Zákon vesmíru v lidském světě napaden. Ihned vykročte vpřed, abyste ochránili Dafa,
a okamžitě jděte do Pekingu a k provinčním vládám. Kdokoli v této chvíli přesto nevykročí
vpřed, už není mým učedníkem.g

