
 

 

Surowe ostrzeżenie 

 
Niektóre osoby wypowiadają się publicznie w internecie o konfliktach, które pojawiają 

się w kultywacji Dafa, poważnie naruszając historyczne misje uczniów Dafa, profanując 

powagę i świętość ślubów złożonych Bogom, które uczniowie Dafa podpisali swoim życiem, 

oraz niszcząc nadzieję ludzi świata na uratowanie. Osoby te często zamieniają przywiązania, 

które mają w swoim xinxing, w niezadowolenie i szukają ludzi, na których mogliby dać jemu 

upust. A dalej są jeszcze inni ludzie, którzy rzeczywiście się z nimi zgadzają i podburzają – 

naprawdę tak jest, że ci o podobnych sferach umysłu lgną do siebie. 

 

Osoby te nie są dręczone wstydem, że nie radziły sobie dobrze podczas pobytu w 

Chinach, ani nawet, że oświeciły się w złym kierunku i przeszły na demoniczną stronę. Nie 

wyciągają z tego nauczki ani nie naprawiają swoich błędów z przeszłości, poprzez odkrycie 

swoich niedociągnięć i stanie się pilniejszymi. Zamiast tego odpuszczają sobie i po przybyciu 

za granicę nadal wywierają zły wpływ. To głównie te osoby wprowadzają zamieszanie wśród 

praktykujących. Co więcej, niektórzy nie byli pilni od początku i byli pełni przywiązań, więc 

słabo radzili sobie w Chinach kontynentalnych, a po tym, jak przybyli za granicę, nadal są tacy 

sami, zawsze zachowując się niezgodnie z Fa. Jednak założyli kanały w mediach 

społecznościowych i przy wszystkich swoich ludzkich odczuciach, mówią wszelkiego rodzaju 

bzdury, poważnie sabotując wysiłki uczniów Dafa na rzecz ratowania ludzi. Spośród tych, 

którzy schlebiają im w komentarzach, większość to trolle z „armii za 50 centów”, a także 

szpiedzy KPCh, a kilku to ludzie, którzy nazywają siebie praktykującymi, ale tak naprawdę nie 

kultywują. 

 

Ostatni moment, który określi, czy uczniowie Dafa mogą wypełniać swoje własne 

misje, nie jest odległy. Jeśli chodzi o to, gdzie dojdziecie, to zależy to tylko od was samych! 

Uczniowie Dafa żyją na tym świecie, aby dobrze się kultywować i wykonywać dobrą pracę w 

wypełnianiu historycznej misji asystowania Mistrzowi w ocalaniu ludzi; dzisiejsze ludzkie 

społeczeństwo nadal istnieje właśnie dlatego, że zostało pozostawione, aby Dafa ocaliło ludzi. 

Nadal jasno tego nie rozumiesz?! Porzuć swoje niezadowolenie, to jest twoje przywiązanie. 

Uważaj na to, co mówisz. Będąc wśród praktykujących, słowa, które nie są w Fa, nie są warte 

wypowiadania przez ciebie. Ukończ swoją misję – to twoja jedyna nadzieja na przyszłość. 

Przyjmując Fa jako Nauczyciela i nie zmieniając serca, które miałeś na początku, to jedyny 

sposób, aby uczeń Dafa mógł osiągnąć doskonałość! 
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