
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. Διαφορετικά, 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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