Racjonalność
Epidemie w rzeczywistości są aranżowane przez bogów i są czymś nieuniknionym w trakcie
rozwoju historii. Kiedy serca ludzi ulegają zepsuciu, to wytwarzają oni karmę, chorują i cierpią z
powodu katastrof. W takich chwilach ci, którzy nie wierzą w bogów, stosują różne „zaradcze środki”
(po chińsku „cuo shi”). Ale wymowne jest to, że w języku chińskim istnieje identycznie brzmiące
słowo „cuo shi” oznaczające „błędne podejście”. W historii było wiele wyrazistych lekcji. Jednak
z powodu współczesnego ateistycznego sposobu myślenia Chińczyków po praniu mózgu przez złą
Komunistyczną Partię Chin, ludzie nie wierzą w bogów i nie wierzą w lekcje z historii.
W rzeczywistości epidemie celują w ludzkie serca i nadchodzą na skutek zepsucia
moralności i nagromadzenia wielkiej karmy. Jeśli to bogowie organizują taką epidemię, to w jaki
sposób można sobie z nią poradzić, skoro taka jest wola bogów? Niektórzy ludzie wiedzą o tym i
modlą się do bogów o ochronę, ale to wciąż może nie zadziałać. Dlaczego? Ponieważ ludzkie serca
uległy zepsuciu i mają tak wielką karmę, to należy ich wyeliminować – dlaczego więc miałbyś być
chroniony? Szczere wyrażenie skruchy przed bogami, przyznanie się do popełnionych błędów i
modlenie się o to, by mieć jeszcze szansę, aby się poprawić – to jest jedyna metoda, tylko to jest
cudownym lekiem na wszystko.
Ale obecnie epidemia taka jak „wirus KPCh” („koronawirus z Wuhan”) ma swój cel,
nadeszła z konkretnego powodu. Przychodzi, by wyeliminować wyznawców złej partii i tych,
którzy popierają złą KPCh. Jeśli w to nie wierzycie, po prostu spójrzcie: obecnie najbardziej
dotkniętymi krajami są te, które ściśle związane są ze złą KPCh, i to samo dotyczy osób. Co można
zrobić? Trzymajcie się z dala od złej KPCh, nie stójcie po jej stronie. Ponieważ za nią stoi czerwony
demon, którego zachowanie i działania są zbrodnicze i który nie cofa się przed żadnym złem.
Bogowie zaczynają go eliminować, a wszyscy, którzy stoją po jego stronie, zostaną wyeliminowani.
Jeśli w to nie wierzycie, to poczekajcie a zobaczycie.
Ci spośród uczniów Dafa, którzy nie są pilni, którzy popadają w skrajność, natychmiast
poprawcie się, z całego serca studiujcie Fa i kultywujcie, ponieważ jesteście w obliczu
największego niebezpieczeństwa. Wszyscy prawdziwi uczniowie Dafa mają energię i sami
naturalnie eliminują karmę i zarazki – oni są wysłannikami zbawienia podczas końca czasów, i są
racjonalni w ratowaniu ludzi i wyjaśnianiu prawdy. Obecnie ma miejsce sytuacja, w której w
różnych regionach niektórzy praktykujący proszą wszystkich o wspólne wysyłanie prawych myśli
w celu wyeliminowania wirusa KPCh („koronawirusa z Wuhan”). To nie jest właściwe. Nie
jesteście tutaj, aby zmieniać bieg historii, ale by ratować ludzi w obliczu największego
niebezpieczeństwa w historii. Rzeczy takie jak wyjaśnianie prawdy, pomaganie ludziom w
opuszczeniu KPCh i powiązanych z nią organizacji oraz w szczerym intonowaniu prawdziwych
słów to najlepszy lek na całe zło i najlepsza metoda na ratowanie ludzi. Gdy serca ludzi zmienią
się na lepsze, to wszystko przybierze pozytywny bieg rzeczy. KPCh jest w stanie agonii i powoduje
wiele chaosu w społeczeństwie, aby krzywdzić ludzi. Uczniowie Dafa nie powinni dać się zwieść
temu chaosowi i powinni trzymać się podstaw, tylko wtedy będzie można wyraźnie przejrzeć chaos.
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