∆ιαλύστε τελείως όλες τις παρεµβαίνουσες θεότητες στα Τρία Βασίλεια που
ανακατεύονται παρεµβαίνοντας στην Επανόρθωση του Φα
Εδώ και αρκετό καιρό τώρα, οι παλαιές δυνάµεις και όλες οι παρεµβαίνουσες θεότητες
στα Τρία Βασίλεια που παίζουν αρνητικό ρόλο έχουν ασκήσει τροµακτική επίδραση.
Αρχικά, όταν οι µαθητές του Ντάφα λάµβαναν τον Φα, παρέµβαιναν σοβαρά στην
Επανόρθωση του Φα και τους µαθητές του Ντάφα και στην απόκτηση του Φα από τα
αισθανόµενα όντα και της καλλιέργειας τους. Περίπου στο έτος 1999 συµµετείχαν, σε
διαφορετικούς βαθµούς, στη δίωξη των µαθητών του Ντάφα, που επιδείνωσε τον τρόµο
των ήδη απειλητικών περιστάσεων, υποκίνησε το κακό, και παρενέβη σοβαρά στην
Επανόρθωση του Φα. Και, ειδικότερα, την κρίσιµη στιγµή όταν οι µαθητές του Ντάφα
διευκρινίζουν τα γεγονότα και σώζουν τους ανθρώπους του κόσµου και τα αισθανόµενα
όντα ενώ διώκονται, έχουν συµµετάσχει πάλι εµποδίζοντας τους ανθρώπους του κόσµου
και τα αισθανόµενα όντα από το να σωθούν. Αυτό ισοδυναµεί µε την άµεση δίωξη των
ανθρώπων του κόσµου και των αισθανόµενων όντων. Ανάµεσά τους είναι οι
αποκαλούµενοι «Θεοί» που ελέγχουν τις σηµαντικές θρησκείες του ανθρώπου, και που
τους ζήτησα να φύγουν από τα Τρία Βασίλεια όταν πρωτάρχισα να µεταδίδω τον Φα,
ώστε να δοθεί στους ανθρώπους του κόσµου ίση ευκαιρία να γίνουν µαθητές του Ντάφα.
Μερικοί απ' αυτούς έφυγαν. Αλλά µια µερίδα δεν έφυγε, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι
µε θρησκευτική συγγένεια δεν θα αναµιγνύονταν στις υποθέσεις των µαθητών του
Ντάφα κατά τη διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα. Και δεν έχουν
επιτρέψει στους ανθρώπους µε θρησκευτική συγγένεια να έρθουν να γνωρίσουν τον
Ντάφα - το οποίο έχει πάει ενάντια στην αρχή «Ανοικτό σε όλους, µόνο αυτό που θέλει
ένα άτοµο µετράει αληθινά» [που έχουµε εµείς] όταν διαδίδουµε τον Φα - και έχουν
αποτύχει να προσαρµοστούν στην αλλαγή της κατάστασης που εµφανίστηκε κατά τη
διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. Επιπλέον, προς το παρόν κάνουν ό, τι µπορούν για
να εµποδίσουν τους θρησκευτικούς οπαδούς από την ενηµέρωση τους των γεγονότων,
αναγκάζοντας δισεκατοµµύρια ανθρώπους µε θρησκευτική συγγένεια να χάσουν αυτήν
την ευκαιρία για την οποία έχουν αναµένει για χιλιετίες, και βάζοντας τα αισθανόµενα
όντα στον κίνδυνο του να ξεριζωθούν· και ακόµη έχουν παρέµβει άµεσα µε την
Επανόρθωση του Φα. Έτσι, εάν οι άνθρωποι του κόσµου πρόκειται να σωθούν, έχει γίνει
µια απόλυτη ανάγκη για τους µαθητές του Ντάφα να διαλύσουν ολοκληρωτικά τις
παλαιές δυνάµεις και όλες τις παρεµβαίνουσες, ελεεινές θεότητες στα Τρία Βασίλεια που
εµποδίζουν τα αισθανόµενα όντα από τη σωτηρία και την πληροφόρηση των γεγονότων.
Όποια εξωτερική εµφάνιση η ύπαρξή τους µπορεί να πάρει, είτε παίρνουν µορφή είτε
όχι, ποιο επίπεδο µπορεί να είναι, ή ποιανού εµφάνιση µπορεί να πάρουν, ολοκληρωτικά
διαλύστε και εξαλείψτε τους όλους. Στο στάδιο της εξάλειψης, θα πρέπει φυσικά να
πληρώσουν για τα εγκλήµατα που έχουν διαπράξει ενάντια στην Επανόρθωση του Φα,
τους µαθητές του Ντάφα, και τα αισθανόµενα όντα. Και ειδικά όταν έχει να κάνει µε
εκείνους τους παρεµβαίνοντες Θεούς που ελέγχουν τις θρησκείες και είναι εχθρικοί προς
την Επανόρθωση του Φα και την σωτηρία των αισθανόµενων όντων από τους µαθητές
του Ντάφα: συντρίψτε τους εντελώς. Μην κάνετε τίποτα διαφορετικό όταν διευκρινίζετε
τα γεγονότα στους θρησκευόµενους ανθρώπους, µην κατευθύνετε τίποτα προς µια
συγκεκριµένη οµάδα, και κοιτάξετε µόνο αυτό που ένα άτοµο θέλει πραγµατικά και τη
δική του ή της επιλογή. Οι µαθητές του Ντάφα πρέπει να κάνουν τα τρία πράγµατα καλά
και σταθερά, και να µην ταλαντευθούν µε οποιοδήποτε ανθρώπινο τρόπο. Ελπίζω ότι οι
µαθητές του Ντάφα, µέσω των θεϊκών ορθών σκέψεων, να περπατήσουν το τελευταίο
κοµµάτι του ταξιδιού τους καλά.
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