Πάνω στο ζήτηµα της συγκέντρωσης πόρων
Κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξαν άνθρωποι στην ηπειρωτική Κίνα που συνέλλεγαν
χρήµατα χωρίς άδεια. Εισέπρατταν χρήµατα από τους µαθητές µε το πρόσχηµα της
βοήθειας στο κανάλι NTDTV, την Epoch Times, και άλλα µέσα ενηµέρωσης που
διαχειρίζονται οι µαθητές έξω από την Κίνα. Αυτό δεν µπορεί να γίνεται. Αν µια
εταιρεία µέσων µαζικής ενηµέρωσης δεν µπορεί να λειτουργήσει κανονικά από µόνη
της για µεγάλο χρονικό διάστηµα και βασίζεται σε µακροπρόθεσµη υποστήριξη από
τους µαθητές, αυτό από µόνο του είναι ένα σοβαρό πρόβληµα. Αν περισσότεροι
πόροι τότε συλλέγονται από τους µαθητές, αυτό θα ήταν άλλο ένα λάθος. Έχω
µιλήσει µε τα κυριότερα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε τέτοιου είδους
προβλήµατα πολλές φορές, και όλοι σαφώς δήλωσαν ότι δεν θα εισπράττουν χρήµατα
από τους µαθητές στην Κίνα. Εάν έτσι είναι τα πράγµατα, τότε ποιοι είναι αυτοί οι
άνθρωποι που συγκεντρώνουν χρήµατα σε όλη την Κίνα; Τι επιδιώκουν; Πίσω τότε
όταν πρωτάρχισε η δίωξη, υπήρχαν συχνά πράκτορες του ΚΚΚ και κακοί άνθρωποι
µε κακές προθέσεις που µάζευαν χρήµατα από τους µαθητές χρησιµοποιώντας όλων
των ειδών τις δικαιολογίες. Αυτό επηρέασε σοβαρά την καθηµερινή ζωή κάποιων
µαθητών και τους ανάγκασε να υποστούν σοβαρές διώξεις, ενοχοποιώντας τους σε
[συλλογή χρηµάτων]. Σε προηγούµενες διδασκαλίες Φα µου έχω αναφερθεί στο θέµα
τής µη είσπραξης χρηµάτων από τους µαθητές. Γιατί λοιπόν δεν έχετε πειθαρχήσει;
(Είναι διαφορετικό το θέµα, όταν οι µαθητές συνεργάζονται από µόνοι τους για τους
σκοπούς δηµιουργίας υλικού διευκρίνησης της αλήθειας). Ακόµα και σπουδαστές
που είναι πολύ επιτυχηµένοι στις επιχειρήσεις και έχουν τα οικονοµικά µέσα πρέπει
πρώτα να πάρουν άδεια απευθείας από µένα. Επίσης, όποτε οι µαθητές κάνουν κάτι
που δεν πρέπει, το κακό θα εκµεταλλευτεί αυτά τα κενά και θα έχει αυτούς τους
µαθητές που ενεπλάκησαν να συλληφθούν και να διωχθούν. Θα πρέπει να µάθετε από
αυτό! Εξετάζοντάς το από µια άλλη οπτική γωνία, θέλω τα µέσα ενηµέρωσης να
έχουν µια σταθερή βάση στην κοινωνία και να γίνουν κανονικά λειτουργούσες
εταιρείες. Και µόνο λειτουργώντας µε έναν θετικό κύκλο θα µπορούν να είναι πιο
χρήσιµα για τη διαλεύκανση της αλήθειας. ∆ιαφορετικά, µια τέτοια χρηµατοδοτική
στήριξη, δεν θα τα οδηγήσει να έχουν µια µακροχρόνια νοοτροπία τού να στηρίζονται
στους µαθητές, και εποµένως να µην λειτουργούν καλά ως επιχείρηση; Αν τα
πράγµατα συνεχίσουν έτσι, δεν θα στραγγίξει αυτή η εξάρτηση, τους πόρους αυτών
των µαθητών; Και δεν θα κερδηθεί πανίσχυρη αρετή από αυτό. Ελπίζω ότι οι
άνθρωποι δεν θα ενθαρρύνουν τη νοοτροπία της στήριξης σε µαθητές, που κάποια
µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν. Αυτό αφορά όλους σας: Εάν το χειριστείτε αυτό
καλά, είναι ένα καλό πράγµα. Εάν δεν το χειριστείτε καλά, είναι ένα κακό πράγµα.
Ελπίζω ότι θα µάθετε το µάθηµά σας από αυτό, δεν θα συνεχίσετε να συγκεντρώνετε
επιπόλαια χρήµατα και να παρέχετε χρηµατοδοτική στήριξη, και να βαδίσετε τα
µονοπάτια σας της καλλιέργειας καλά!
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