Do wietnamskich praktykujących
Wietnamscy praktykujący Falun Gong: Pozdrawiam was!

Kultywacja i praktykowanie to proces wznoszenia istoty, który rozpoczyna się od
postępowania krok po kroku jak dobry człowiek, następnie polega na stopniowym stawaniu się
coraz lepszą osobą, i dalej stawaniu się szlachetną istotą wykraczającą ponad codziennych ludzi i
dalej jeszcze ponad to. Zatem w obliczu niezrozumienia przez ludzi tego świata, a nawet presji ze
strony rządu, nie można stosować zwykłych ludzkich metod konfrontacji, a należy pójść i
wyjaśnić prawdę z sercem pełnym Shan.
Zwłaszcza od rozpoczęcia prześladowania Falun Gong przez KPCh, jeśli chodzi o presję
wywieraną na nie ze strony zarówno chińskiego, jak i międzynarodowego społeczeństwa, to
wszystko doprowadziło do wpadnięcia w pułapkę ryzykownego dylematu – dosiadając tygrysa
trudno jest z niego zejść. To, że prześladują kultywujących, też spowodowało, że reżim jest w
trakcie upadku. Żeby zwrócić presję w inną stronę, szpiedzy KPCh, którzy zinfiltrowali
wietnamski rząd za pomocą pieniędzy, kanałów dyplomatycznych i interesów gospodarczych,
namówili wietnamski rząd, aby stłamsił praktykujących Falun Gong, tym samym odwracając
uwagę społeczności międzynarodowej i zmniejszając presję na KPCh wywołaną
prześladowaniem Falun Gong. Z tego powodu, w tym niezwykłym czasie, praktykujący powinni
zachować spokój, obecnie nie organizujcie akcji wyjaśniających fakty na wielką skalę, i tym
bardziej nie możecie doprowadzać do konfrontacji. Kultywacja i praktykowanie to po pierwsze
kultywowanie własnego ja, pozbywanie się przywiązań, więc w tym okresie głównie
indywidualnie studiujcie Fa i praktykujcie ćwiczenia, nie organizujcie na wielką skalę
studiowania Fa ani wspólnego wykonywania ćwiczeń. Bez znaczenia, jak kłamią media, wszyscy
musicie zachować spokój i nie dajcie się podburzać. Po cichu obserwujcie – kto prowokuje taką
sytuację, ten ma problem! Zapamiętajcie to.
Przedstawiając to z innej perspektywy, prześladowanie Falun Gong przez KPCh w
tamtych latach było spowodowane ogromną ilością złych istot i karmy nagromadzonymi w
innych przestrzeniach przez długi okres historii, tych złych rzeczy było zbyt wiele. To te rzeczy
użyły KPCh do wywarcia presji na praktykujących Falun Gong, i jednocześnie również
wytworzyły ogromną presję na całą sytuację. Patrząc z perspektywy Bogów, podczas
oczyszczania wszechświata te rzeczy też oczywiście będą walczyć z przeznaczeniem, wedle
którego mają zostać wyczyszczone, tym samym powodując w ludzkim społeczeństwie, a
zwłaszcza w chińskim społeczeństwie, oraz wśród czujących istot i kultywujących ogromną
presję i chaos w ludzkim społeczeństwie. Sam zły upiór KPCh nie byłby w stanie tego dokonać,
bo gdyby tylko wykonał ruch, aby prześladować kultywujących, toby został zniszczony przez
prawych Bogów. Po prawie dwudziestu latach prześladowań obecnie te zgromadzone złe rzeczy
zostały wyczyszczone. Obecnie zły upiór KPCh też jest w trakcie ostatecznego wyczyszczania.
Nawet jeśli ktoś chciałby prześladować Falun Gong tak, jak robiła to KPCh w tamtych latach, złe
elementy w innych wymiarach już zniknęły. Bez wsparcia ze strony ogromnych złych sił ludzie
nie są w stanie tego dokonać.
Wszyscy ludzie wiedzą, że Zhen Shan Ren są uniwersalnymi wartościami i są korzystne
dla każdego narodu i każdego kraju. Zatem w sytuacji faktycznych prześladowań także musimy
podchodzić do wszystkiego z Shan kultywującego. Niezłomny kultywujący, mający
nieporuszone serce, może poruszyć miriad rzeczy.
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