Περισσότερες παρατηρήσεις πάνω στην «πολιτική»
Καθώς οι µαθητές του Φάλουν Γκονγκ εργάζονται ενάντια στη δίωξη και
διευκρινίζουν τα γεγονότα χρησιµοποιώντας τις µεθόδους των συνηθισµένων
ανθρώπων ως απάντηση στο χυδαίο κηλίδωµα του ΚΚΚ για το Φάλουν Γκονγκ,
έχουν πλήρως και ειλικρινά εκθέσει το γιατί το καθεστώς των απατεώνων του ΚΚΚ
έχει εκδιώξει το Φάλουν Γκονγκ, και έχουν βοηθήσει τον κόσµο να µάθει τι είναι το
Φάλουν Γκονγκ. Μόλις όλος ο κόσµος καταλάβει την πραγµατικότητα µε αυτό που
συµβαίνει, δεν θα υπάρξει κανένας τρόπος για τη δίωξη να διατηρηθεί. Η τακτικές
που χρησιµοποιούνται στη δίωξη από τους κακοποιούς του ΚΚΚ και η έκταση της
µοχθηρίας της δίωξης βοηθούν τους ανθρώπους να δουν το ΚΚΚ για αυτό που είναι.
Έτσι το ΚΚΚ έχει για άλλη µια φορά, έτσι ώστε να µπερδέψει το σωστό και λάθος,
βγάλει την ψεύτικη τακτική ότι οι µαθητές του Φάλουν Γκονγκ «εµπλέκονται µε την
πολιτική.» Το κάνουν αυτό για να µπερδέψουν εκείνους των οποίων οι σκέψεις
οδηγούνται από το ΚΚΚ και όµως πιστεύουν ότι είναι σαφείς στα πράγµατα,
προσπαθώντας µάταια να στηρίξουν τη δίωξη και να της δώσουν θεωρητικές βάσεις.
Η αλήθεια είναι, η «πολιτική» της ανθρωπότητας δεν σχεδιάστηκε για τη χρήση των
διωκτών. Εάν «η εµπλοκή στην πολιτική» µπορεί να εκθέσει τη δίωξη, εάν «η
εµπλοκή στην πολιτική» µπορεί να σταµατήσει τη δίωξη, εάν «η εµπλοκή στην
πολιτική» µπορεί να βοηθήσει να διευκρινίσει τα γεγονότα, εάν «η εµπλοκή στην
πολιτική» µπορεί να σώσει τα αισθανόµενα όντα - εάν «η εµπλοκή στην πολιτική»
µπορεί να κάνει όλο αυτό το καλό, τότε γιατί να µην το κάνουµε; Η ουσία του
θέµατος, είναι ότι το κίνητρο ενός καλλιεργητή είναι να σταµατήσει τη δίωξη, και
«να µην εµπλακεί µε την πολιτική» για χάριν της απόκτησης της ανθρώπινης
πολιτικής δύναµης. Οι καλλιεργητές δεν έχουν καµία επιθυµία για δύναµη ανάµεσα
στους ανθρώπους: ακριβώς το αντίθετο, οι καλλιεργητές είναι να εγκαταλείψουν
οποιαδήποτε προσκόλληση στη δύναµη. Έτσι, καθώς διευκρινίζετε τα γεγονότα, εάν
οποιοσδήποτε ακόµα αναφέρει εκείνες τις ανοησίες και δεν µπορεί να διαχωρίσει εάν
αυτό που πρέπει να καταδικαστεί είναι η δίωξη ή «η εµπλοκή πολιτικής,» τότε πείτε
του αυτά που µόλις είπα.
∆ιευκρινίζοντας τα γεγονότα, οι µαθητές του Ντάφα έχουν καταλάβει πολύ καλά
ακριβώς πόσο δύσκολο είναι να σωθούν οι άνθρωποι, και οι µαθητές του Ντάφα
σώζουν τους ανθρώπους ενώ οι ίδιοι διώκονται. Ο πολιτισµός του Κόµµατος που το
κακό ΚΚΚ έχει εµποτίσει στους ανθρώπους του κόσµου, και που, ειδικότερα, έχει
δηλητηριάσει το Κινεζικό λαό, µαζί µε τα ψέµατα που έχει κατασκευάσει για το
Φάλουν Γκονγκ κατά τη διάρκεια της δίωξης, έχει οδηγήσει µερικούς που έχουν
συµµορφωθεί τυφλά µε το ΚΚΚ - και ειδικότερα εκείνους που ξέρουν πολύ καλά ότι
αυτό είναι δίωξη αλλά έχουν ξεπουληθεί στο ΚΚΚ εξ αιτίας του συµφέροντος - να
καταστήσουν τις άµεσες προοπτικές της ανθρωπότητας για το µέλλον ακόµα πιο
τραγικές. Και αυτοί είναι οι λόγοι που είναι τόσο δύσκολο για τους µαθητές του
Ντάφα να σώσουν τους ανθρώπους. Εφόσον οι µαθητές του Ντάφα είναι υπεύθυνοι
για τη σωτηρία όλων των ζωών σε αυτήν την κρίσιµη χρονική στιγµή στην ιστορία,
κάντε την καλύτερη προσπάθειά σας. Όσον αφορά εκείνους που δεν µπορούν
πραγµατικά να σωθούν, αυτή είναι η επιλογή εκείνων των ανθρώπων. Εάν όταν τα
παγκόσµια µέσα µένουν σιωπηλά από τα κίνητρα και τα αντικίνητρα από το ΚΚΚ, οι
µαθητές του Ντάφα που συγκροτούν τα δικά τους µέσα για να αντιµετωπίσουν τη
δίωξη και να σώσουν τους ανθρώπους του κόσµου χαρακτηρίζονται ως «πολιτικοί»
τότε προχωρήστε και χρησιµοποιήστε µε βεβαιότητα την «πολιτική» για να εκθέσετε
τη δίωξη και να σώσετε τα αισθανόµενα όντα!
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