Εξάλειψη του κακού
Kατά τη διάρκεια, τα αποβράσµατα οι µυστικοί πράκτορες του κακού ΚΚΚ έχουν
µαζέψει συνεχώς τις αποκαλούµενες «πληροφορίες του Φάλουν Γκονγκ.» Η
διάδοση του Ντάφα, εντούτοις, είναι απλώς χάριν της καλλιέργειας των ανθρώπων,
και στη διάδοση του Φα, όλα γίνονται ανοιχτά και χωρίς µυστικά. Ακόµη καθώς το
κακό Κόµµα πραγµατοποιεί την παράλογη, απαίσια δίωξη των µαθητών του Ντάφα,
τα πάντα που οι µαθητές του Ντάφα σε όλο τον κόσµο έχουν κάνει για να
αντιµετωπίσουν τη δίωξη είναι ανοικτά – µέχρι του σηµείου που πολλά πράγµατα
τίθενται εγγράφως στον ιστοχώρο Clearwisdom και µοιράζονται ανοιχτά. Οι
πράξεις των αποβρασµάτων µυστικών πρακτόρων του κακού Κόµµατος γίνονται
στην πραγµατικότητα, κατά πρώτον, επειδή [το ΚΚΚ] ξέρει ότι η δίωξη είναι
αβάσιµη και αισθάνεται άβολα για αυτήν. Έτσι αυτό µπλοφάρει και κάνει
παλικαρισµούς για να δείξει δύναµη. Συγχρόνως, γίνονται έτσι ώστε τα µέλη του
ΚΚΚ να µπορούν να εξαπατήσουν το ένα άλλο, να δηµιουργήσουν ψεύτικες
πληροφορίες, και να βρουν λόγους για τη δίωξη, και όλο αυτό γίνεται χάριν µιας
χούφτας ατόµων που έχουν δεσµευτεί για τη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ. Αλλά όταν
πρόκειται για εκείνους τους ανθρώπους που δεν σκέφτονται για τους εαυτούς τους,
και που δεν µπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό - ειδικά εκείνοι που, αφού
ενσταλάχτηκαν µε τον κακό πολιτισµό του Κόµµατος, χρησιµοποιούν τις
προοπτικές, τη λογική, και τα πρότυπα του κακού Κόµµατος, τα οποία δεν είναι
εκείνα των κανονικών ανθρώπων, για να κρίνουν τι είναι ευγενικό ή µοχθηρό, καλό
ή κακό, και τι πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει - το κακό Κόµµα τους έχει χειριστεί και
τους έχει χρησιµοποιήσει πολύ εύκολα, και έχουν γίνει πλήρως επαίσχυντα
εργαλεία του κακού Κόµµατος. Εν τω µεταξύ, αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαπράξει
πράγµατι κολοσσιαίες αµαρτίες στη δίωξη των µαθητών του Ντάφα, και είναι πέρα
από λύτρωση.
Στη διάδοση του Φα και στη σωτηρία των αισθανόµενων όντων αυτά τα χρόνια,
έχω συµπεριλάβει πραγµατικά τους ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώµατα
και τα επαγγέλµατα, και δεν έχω µεταχειριστεί κανένα διαφορετικά από άλλα.
Κατά τη σωτηρία από τον Ντάφα, όλα τα όντα είναι ίσα, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που είναι στα πολύ κακά επαγγέλµατα, όπως οι µυστικοί πράκτορες. Όταν
τα λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά έργα απεικονίζουν τους ανθρώπους σε αυτά τα
επαγγέλµατα ως ήρωες, αυτό γίνεται από πολιτική ανάγκη και για να
ανταποκριθούν στις ανάγκες του εθνικισµού, γίνεται για να µείνει στην εξουσία,
και είναι ανθρώπινα όντα που τους αποκαλούν «ήρωες.» Στα µάτια των Θεών,
είναι οι χαµηλότεροι και οι πιο εγκληµατικοί των ανθρώπων, είναι ψεύτες και
πρόσωπα που βλάπτουν την ανθρώπινη ηθική. Οι χαρακτήρες και η συµπεριφορά
τους είναι αξιοκαταφρόνητα και επαίσχυντα, οι πράξεις τους είναι εγκληµατικές.
Είναι διαφορετικοί από τους ιδιωτικούς αστυνοµικούς που υπό κανονικές
συνθήκες διαλευκάνουν τα εγκλήµατα. Αλλά µην ξεχάστε ότι οι ανθρώπινες
υποθέσεις προγραµµατίζονται από τους Θεούς, είτε οι άνθρωποι ερµηνεύουν τον
τρόπο µε τον οποίο εκτυλίσσονται ως καλό ή κακό. Τα ανθρώπινα όντα έχουν
κάρµα, και για αυτόν τον λόγο πρέπει να περάσουν από τον κύκλο της καρµικής
ανταπόδοσης. Εάν οι Θεοί δεν θέλουν να γίνει κάτι, κανένας δεν θα είναι σε θέση
να το κάνει, ανεξάρτητα από εάν τα ανθρώπινα όντα πιστεύουν ότι αυτό είναι
καλό πράγµα. Και µε εκείνα τα πράγµατα που οι Θεοί θέλουν πραγµατικά να
κάνουν, οι ενέργειες των ανθρώπινων όντων είναι µόνο µέρος του ξεπληρώµατος
της καρµικής ανταπόδοσης.

1

Ενώ ο Φα διαδιδόταν κατά τη διάρκεια των ετών, υπήρξαν πράγµατι µερικοί
άνθρωποι που έκαναν αυτόν τον τύπο εργασίας και που, παρά τα αρχικά κίνητρά
τους για να εισέλθουν, έγιναν γνήσιοι µαθητές του Ντάφα αφού κατάλαβαν τον
Ντάφα. Κατά συνέπεια έδωσα συνεχώς ευκαιρίες σε τέτοιους ανθρώπους, γιατί
µεταξύ τους πραγµατικά υπήρξαν µερικοί µε καλές βάσεις και οι οποίοι ήταν
άριστοι άνθρωποι στις προηγούµενες ζωές τους και µερικά ήταν όντα που ήλθαν
κάτω από υψηλά βασίλεια. Έτσι δεν θα µπορούσα να τους αρνηθώ τη σωτηρία
ακριβώς επειδή ήταν µυστικοί πράκτορες σε αυτήν τη διάρκεια ζωής. Η ζωή είναι
πολύτιµη, και η διαδικασία του περάσµατος από τη ζωή πολύτιµη, έτσι τους έχω
πάντα περιµένει τους να γίνουν συνειδητοί - αυτό, ακόµα κι αν οι µαθητές του
Ντάφα υφίσταντο τη δίωξη στα χέρια τους. Και προκειµένου να τους σώσω, είπα
ακόµη και στους µαθητές του Ντάφα να τους διευκρινίσουν την αλήθεια ενώ
εκδιώκονται. Οι εγκληµατίες όχι µόνο δεν έχουν ακούσει, αλλά το κάρµα τους έχει
γίνει ακόµη µεγαλύτερο – στο σηµείο που δεν µπορούν πλέον να σωθούν.
Επιπλέον, σε αυτό το σηµείο η παρέµβαση από τους µυστικούς πράκτορες έχει
αναπτυχθεί σε µια τάση της δίωξης των µαθητών του Ντάφα, και αυτό είναι
απολύτως απαράδεκτο. Η χρήση των αποβρασµάτων των µυστικών πρακτόρων για
να στοχεύσουν την καλλιέργεια των µαθητών του Ντάφα µε τέτοιο τρόπο, όπως
κανονίστηκε από τις παλαιές δυνάµεις, δεν µπορεί απολύτως να αναγνωριστεί.
Αντιµετωπίζοντας το από την άποψη της καλλιέργειας, δεν είναι σαν υπάρχει
κάποια αναπόφευκτη σύνδεση µεταξύ της καλλιέργειας και εκείνων των
αποβρασµάτων µυστικών πρακτόρων, οι οποίοι είναι οι χαµηλότεροι των
χαµηλότερων της ανθρώπινης φυλής. Κατά συνέπεια δεν θα αναγνωρίσω πλέον
αυτόν τον τύπο πράγµατος, και στο µέλλον, αυτός ο συγκεκριµένος τύπος
πράκτορα δεν θα υπάρξει, ούτε θα υπάρξει µεγάλος αριθµός ανθρώπων που θα
έχει αυτόν τον τύπο του αποκρουστικού επαγγέλµατος.
Εφεξής, οι Θεοί και Εγώ θα αφαιρέσουµε εντελώς το µέλλον αυτού του είδους του
ανθρώπινου επαγγέλµατος, και θα αφαιρέσω την καλή τύχη στις ζωές των
αποβρασµάτων µυστικών πρακτόρων που έχουν δηµιουργηθεί από το κακό ΚΚΚ
από τις 20 Ιουλίου του 1999, και θα τους κάνω πολύ γρήγορα να ολοκληρώσουν
τις ζωές τους, πληρώνοντας στη διαδικασία για τις αµαρτίες που δέσµευσαν. Και
αυτό ισχύει ειδικά για όλους που συµµετείχαν και προγραµµάτισαν το γεγονός της
Ατλάντας: η καλή τύχη στις ζωές τους θα αφαιρεθεί εντελώς. Αρχίζοντας από
αυτήν την στιγµή, θα πληρώσουν για το αµαρτωλό κάρµα τους, [η δυστυχία του
οποίου θα τους αφήσει] να εύχονταν να ήταν νεκροί. Στη γρήγορη διαδοχή θα
πεθάνουν και θα κατεβούν στην κόλαση. Η ίδια µοίρα αναµένει κάθε µυστικό
πράκτορα του ΚΚΚ, στην Κίνα ή στο εξωτερικό, που αποτυγχάνει να µετανοήσει
και να αλλάξει τους τρόπους του/της. Σώζω όλα τα αισθανόµενα όντα, αλλά
εκείνοι που δεν θέλουν να έχουν µέλλον εν τούτοις δεν µπορεί να τους επιτραπεί
να καταστρέψουν την ευκαιρία των αισθανόµενων όντων για τη σωτηρία.
Εκείνοι που διώκουν ακόµα τους µαθητές του Ντάφα: Ελπίζω ότι αληθινά θα
καταλάβετε ποιο είναι το Φάλουν Γκονγκ, καθώς επίσης και γιατί το κακό Κόµµα
έχει διώξει τους µαθητές του Ντάφα. Ελπίζω ακόµη περισσότερο ότι θα έχετε ένα
καλό µέλλον.
Λι Χονγκτζί
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