Разум
Сами по себе си епидемиите са аранжирани от Боговете и са неизбежни в
хода на историята. Когато хората са покварени в сърцата си, те генерират карма,
разболяват се и претърпяват бедствия. В такива времена онези, които не вярват в
Боговете, прибягват до разнообразни мерки. Хомофонът на това съществително,
„мярка“, вече ви казва: мерките всъщност са погрешни приложения. В историята
има много положителни уроци, но изцяло заради атеистичната нагласа на
съвременните китайци след промиването на мозъци от злата Китайска
комунистическа партия хората не вярват в Богове и не вярват в уроците от
историята.
Всъщност епидемиите идват, защото се целят в поквареното човешко
сърце, пропадащия морал на хората и тяхната карма, която е нараснала сериозно.
Ако такава епидемия е аранжирана от Боговете, тогава какво решение би могло
да подейства, след като това са били намерения на Боговете? Някои хора знаят,
че е така и също така се молят на Боговете за закрила, но и това може да не
проработи. Защо? Защото сърцата на хората са се покварили и хората имат
толкова много карма – до степен да трябва да бъдат унищожени; така че защо да
бъдат предпазвани? Хората трябва искрено да се покаят пред Боговете: „Къде
сгреших? И се надявам, че може да ми бъде даден шанс да се поправя“ – само
това е решението, само това е универсалният лек.
Но понастоящем епидемия като „вирусът ККП“ („вирусът Ухан“) идва с
причина и има своите цели. Тя идва да унищожи последователите на злата
Партия и онези, които се съгласяват със злата ККП. Ако не го вярвате, просто
погледнете: понастоящем държавите, които понасят най-тежък удар, са онези,
които са в близки отношения със злата ККП, а същото важи и за отделни
личности. И така, какво може да се направи? Стойте надалеч от злата ККП и не
се водете по нея. Това е, защото зад нея е скрит червеният демон; неговото
поведение и действия са престъпни и той не се спира пред никакво зло. Боговете
започват да го изличават и всички, които го следват, ще бъдат унищожени. Ако
не го вярвате, просто почакайте и ще видите.
Онези от Дафа учениците, които не са прилежни и са стигнали до
крайности, побързайте и се поправете, и изучавайте Фа и се усъвършенствайте

прилежно – защото ви грози сериозна опасност. Всички истински Дафа ученици
имат енергия, те са тези, които премахват карма и унищожават микроби, и те са
носителите на спасение в края на Последния Хавок. Всички те знаят, че трябва
да са рационални в спасяването на хора и разясняването на истината.
Понастоящем се е създала ситуация, при която в различни региони някои
ученици са помолили всички да изпращат праведни мисли заедно, за да
дезинтегрират вируса ККП („коронавируса Ухан“). Това не е правилно. Вие не
сте тук да променяте историята, а да спасявате хора насред най-голямата
опасност в историята. Неща като разясняването на истината, помагането на
хората да напуснат ККП и свързаните с нея организации и искреното повтаряне
на истинните думи са най-доброто универсално лекарство и решение за спасение
на хората. Докато сърцата на хората се променят към по-добро, нещата ще се
обръщат в положителна посока. ККП е на смъртния си одър и причинява много
хаос в обществото, за да навреди на хората. Дафа учениците не бива да се
разклащат от хаоса и трябва да се придържат към основните неща, само тогава
ще можете да видите ясно през хаоса.
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