Razboritost
Usred patnji, vrlo je teško učeniku vidjeti uzrok stvari; ali to
nije nemoguće. Kad on smiri svoj um i procjenjuje stvari s
Dafa, on će moći vidjeti prirodu stvari. Neki učenici
predlažu da je najbolja praksa kultiviranja biti smješten u
zatočenički centar ili radni logor, ili biti osuđen na zatvor da
bi potvrdili Fa. Učenici, to nije tako. Istupiti naprijed da bi se
potvrdio Fa, koristeći mnoge različite pristupe je
veličanstveno djelo, ali to apsolutno ne znači da ti trebaš
biti uhićen od zla. Da je to bio slučaj, zašto bi oni učenici
koji istupe naprijed da apeliraju, zahtijevali puštanje svih
onih nevinih učenika, koji su uhićeni, zatočeni, poslani u
radne logore ili osuđeni na zatvor? Biti uhićen nije svrha.
Potvrđivanje Dafa je zaista veličanstveno i zbog potvrđivanja
Dafa ti istupaš naprijed. Pošto ti istupaš naprijed, ti trebaš
nastojati uspjeti u potvrđivanju Fa - to je prava svrha
istupanja naprijed. Kad zlo pita prakticiraš li Falun Gong, ti
ih možeš ignorirati ili koristiti druge načine da izbjegneš
njihova pitanja. Nemoj dragovoljno dopustiti zlu da te
odvede.
Trenutno i dalje ima nekih učenika koji tvrde da im moja
Zakonska Tijela govore što da čine i tako oni idu u ekstreme.
Ja sam rekao u mnogim prilikama da samo lažna Zakonska
Tijela izravno govore učenicima što činiti. Nadalje, lažna
Zakonska Tijela se pojavljuju samo kad je učenik snažno
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vezan za nešto. To je zato što je svrha starih sila da učine
štetu. Kad učenik ima jaku vezanost, njegovo ponašanje je,
striktno govoreći, temeljito manifestacija njegove demonske
prirode i nešto uzrokovano emocijom; to nije razborito. Zlo
je onda u mogućnosti da se pojavi. Od sada nadalje, budi
oprezan, oni koji tvrde da im moja Zakonska Tijela izravno
govore što činiti zapravo ukazuju na lažna Zakonska Tijela.

označava "istinu stvari" ili " istinu ili činjenice situacije", kao
suprotno "istini" u apstraktnom ili filozofskom smislu.

Prevod na hrvatski, 21.11.2011.

Vaše trenutno nastupanje kao Dafa učenika je
veličanstveno. Sve to je očitovanje vaše dobrote (shan) i to
je ono čega se zlo najviše boji, jer oni koji napadaju dobrotu
su sigurno zli. Radnje koje oni sada primjenjuju u progonu
Dafa i njegovih učenika su ekstremno zle i sramotne i oni se
boje da će to biti otkriveno. Ti moraš učiniti da ljudi svijeta
znaju o njihovoj zloći - to je također spašavanje ljudi. Dok
eliminiraš zlo, ti sebe ispunjavaš i pojačavaš očitovanje Fa u
svijetu. Jesi li znao da sve što trenutno radiš je već utvrdilo
najveličanstveniju i vječnu moćnu vrlinu za Dafa i Dafa
kultivatore? Kad ova stranica povijesti završi, ljudi koji
preostaju će vidjeti tvoju veličanstvenost i budući Bogovi će
zauvijek zapamtiti ovo veličanstveno povijesno razdoblje.
Potvrđuj Fa razborito, objašnjavaj istinu 1 mudro, širi Fa i
milosrdno spašavaj ljude - to je utemeljivanje moćne vrline
Prosvijetljenog Bića.
Li Hongzhi
09.08.2000.
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Kineski izraz preveden ovdje kao "istina", zhen xiang,
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