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Συνέδριο του Φα των NTD και Epoch Times του 2018 
 

(27 Οκτωβρίου 2018) 
 

Λι Χονγκτζί 
 

 
Καλό απόγευμα σε όλους τους ασκούμενους του Ντάφα εδώ στο συνέδριο του Φα των 
NTD και Epoch Times. 

 
Τα δύο μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) που συγκεντρώθηκαν εδώ σήμερα έχουν 

παίξει έναν εξαιρετικό και καίριο ρόλο όλα αυτά τα χρόνια, που το αχρείο Κινεζικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΚ) διώκει τους ασκούμενους του Ντάφα. Έχετε εκθέσει 
αποτελεσματικά τη δίωξη του κακού, επιτρέψατε τους ανθρώπους να γνωρίσουν 
πραγματικά τι είναι το Φάλουν Γκονγκ και βοηθήσατε να σωθούν πάρα πολλές ζωές 
όλη αυτό το διάστημα. 

 
Το Κ.Κ.Κ. είναι ένα σατανικό καθεστώς, ένα αδίστακτο καθεστώς. Όσοι έχουν 

ανατραφεί με τα ψέματά του και έχουν χάσει την ικανότητά τους να ξεχωρίσουν την 
αλήθεια από το ψέμα θα αντιμετωπίσουν την καταστροφή μαζί με αυτό. Όμως οι The 
Epoch Times και η NTD έχουν κάνει σπουδαία δουλειά για να το διορθώσουν αυτό και 
πραγματικά ήταν μια δύναμη για τη διάσωση ζωών. 

 
Φυσικά, όσοι από εσάς εργάζεστε στα ΜΜΕ πρέπει να καλλιεργήστε καλά αν 

θέλετε να κάνετε καλά αυτό που πρέπει να κάνετε. Έτσι η καλλιέργεια θα πρέπει να 
είναι απόλυτα η πρώτη προτεραιότητα για σας – για κάθε ασκούμενο του Ντάφα που 
ασχολείται με τα ΜΜΕ. Κι αυτό γιατί το πόσο καλά καλλιεργείτε τον εαυτό σας 
καθορίζει τη δύναμή σας να σώζετε ανθρώπους καθώς και την αποτελεσματικότητα της 
δουλειάς σας. Αυτό είναι σίγουρο. Το έχετε μάθει αυτό από τις ίδιες σας τις εμπειρίες 
σε όλα αυτά τα χρόνια, όποια και αν ήταν η εργασία στην οποία συμμετείχατε – 
συμπεριλαμβανομένης της εργασίας στα ΜΜΕ. Συχνά συμβαίνει όσοι εργάζονται 
σκληρά στην καλλιέργειά τους να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερη 
προσπάθεια. Επομένως δεν πρέπει να παραμελούμε τη πνευματική εξάσκησή μας. 
Είναι το πρώτο και το κύριο. 

 
Γνωρίζετε καλά ότι η εργασία που κάνετε στα ΜΜΕ είναι να σώζετε ζωές, να 

γνωστοποιείτε την αλήθεια και να σταματήσετε τη δίωξη. Αλλά ποιος είναι ο τελικός 
στόχος; Ο καθένας από σας που εμπλέκεται στα μέσα ενημέρωσης είναι σε διαδικασία 
καλλιέργειας και αυτή η εργασία που κάνετε είναι μέρος αυτού. Αυτό είναι σίγουρο. 
Και έτσι είναι τα πράγματα ανεξάρτητα από το ρόλο που παίζετε στην εταιρεία ή τι 
δουλειά κάνετε. Έτσι, αν θέλετε να βαδίσετε καλά αυτό το μονοπάτι, πρέπει 
πραγματικά να είστε επιμελής και προσεκτικός πάνω στην εργασία και την καλλιέργεια 
του εαυτού σας και να μην χαλαρώνετε ποτέ, γιατί αυτό που επιζητάτε σε τελική 
ανάλυση είναι η πνευματική τελειότητα, έτσι δεν είναι; 

 
Βλέπω ότι τώρα συμμετέχουν πολλοί νέοι και τα περισσότερα πρόσωπα εδώ είναι 

καινούργια. Λοιπόν, με τους νέους ανθρώπους, οι πρώτες σκέψεις μου πηγαίνουν στο 
πόσο κακά είναι τα πράγματα και οι θεωρίες του Κ.Κ.Κ. στην Κίνα όλα αυτά τα χρόνια 
και πώς αυτά τα πράγματα στρέφονται κατά της παράδοσης και της κοινής μας 
ανθρωπιάς. Αυτό που έκαναν για να καταστήσουν τους ανθρώπους δεκτικούς στα 
πράγματα του ήταν πρώτα να ανατρέψουν την παραδοσιακή κουλτούρα της Κίνας 
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καθώς και τις καθολικές αξίες. Αυτό κάνουν όλο αυτό το διάστημα. Σε καθεμιά από τις 
πολιτικές σταυροφορίες που δρομολογήθηκαν στην Κίνα, ήταν η πολιτισμική ελίτ της 
χώρας που καταστέλλονταν. Και κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης, 
κατέστρεψε την ύλη της κουλτούρας του παρελθόντος – από ιστορικά κειμήλια μέχρι 
ολόκληρους ιστορικούς χώρους και κείμενα – έτσι ώστε να μην παραμείνει κανένα 
στοιχείο από τις αξίες που κληρονομήθηκαν από το παρελθόν και οι άνθρωποι να μην 
ξέρουν τίποτα από αυτά. Εν τω μεταξύ, στα σχολεία δεν διδάσκουν την κινεζική 
ιστορία. Αρχικά την δίδασκαν πολύ γενικά, και στη συνέχεια σταδιακά την αφαίρεσαν. 
Μετά από αυτό, άρχισαν να διδάσκουν τους μαθητές να επικρίνουν το παρελθόν, το 
οποίο τελικά οδήγησε σε μια πλήρη απαξίωση της ιστορίας της Κίνας, και διδάσκουν 
ότι το παρελθόν στερείται οποιασδήποτε αξίας ή αρετής. Προσπαθούν να υποβάλλουν 
σε πλύση εγκεφάλου τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι το Κ.Κ.Κ. είναι το 
σπουδαιότερο πράγμα και το πιο αξιοθαύμαστο. Με όλη αυτή την προπαγάνδα, πολλοί 
νέοι [Κινέζοι] δεν γνωρίζουν τίποτα για τη ίδια τους την πολιτιστική κληρονομιά ή την 
ιστορία. Πολλοί νέοι από την Κίνα εκπλήσσονται ευχάριστα όταν βλέπουν μια 
παράσταση του Shen Yun, καθώς δεν είχαν ιδέα ότι η Κίνα είχε ένα τέτοιο θαυμαστό 
πολιτιστικό παρελθόν. Φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που το συνειδητοποιούν αυτό. 
Τόσο αχρείο είναι το ΚΚΚ. Ο λαός της Κίνας έχει υποστεί πολύ σοβαρή πλύση 
εγκεφάλου από αυτό, από τότε που κατέλαβε την εξουσία πριν από χρόνια, και αυτό 
περιλαμβάνει ακόμη και τη γενιά μου. Υπάρχει τεράστια διαφορά στη σκέψη αυτών 
των ανθρώπων σε σύγκριση με αυτήν των κανονικών, μη κομμουνιστικών κοινωνιών. 
Και η σημερινή νεολαία έχει επηρεαστεί ακόμη περισσότερο. 

 
Έτσι, υπό το πρίσμα όλων αυτών, ο παραδοσιακός πολιτισμός πρέπει να αποτελεί 

το θεμέλιο σε όσα κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσής σας και πρέπει να είναι το 
πολιτιστικό σας υπόβαθρο και να χρησιμεύει ως βάση για τον καθορισμό των 
παγκόσμιων αξιών. Πρέπει να «πατάτε» στις παραδοσιακές αξίες. Απλώς σκεφτείτε 
γιατί το άθλιο Κ.Κ.Κ. φοβάται τόσο πολύ το έργο του Shen Yun, όταν το Shen Yun σε 
τελική ανάλυση δίνει απλώς καλλιτεχνικές παραστάσεις. Είναι επειδή αυτό που 
απεικονίζει το Shen Yun είναι ο παραδοσιακός πολιτισμός της ανθρωπότητας και αυτό 
είναι ακριβώς αυτό που το Κ.Κ.Κ. θέλει να υπονομεύσει και να συντρίψει, διότι 
διαφορετικά τα κακά του πράγματα δεν θα ήταν σε θέση να πολλαπλασιαστούν και να 
εξαπλωθούν ανεξέλεγκτα. Στην Κίνα, όπου κυριαρχεί εδώ και δεκαετίες – εδώ και 
πάνω από μισό αιώνα – θεωρεί ολόκληρο τον πληθυσμό ως το σπέρμα του Κόκκινου 
Δράκου, ως τμήμα του ίδιου του ιστού, και πιστεύει ότι μπορεί να κακοποιεί τον λαό της 
Κίνας όσο αυστηρά και με όποιο τρόπο θέλει και αδιακρίτως να σκοτώνει, να σφαγιάζει 
και να καταδιώκει τους ανθρώπους. Και η επιρροή του είναι τόσο διάχυτη, που ακόμα 
και όταν ο κινεζικός λαός καταδικάζει το καθεστώς, το κάνουν με κομμουνιστικό τρόπο. 
Δεν το κάνουν όπως συμβαίνει συνήθως η καταδίκη. Το Σεν Γιουν ανατρέπει όλες αυτές 
τις ανοησίες από το κακόβουλο Κόμμα και με αυτό τον τρόπο καταφέρνει πραγματικά 
καταστροφικό πλήγμα στο κακό φάσμα και αντιστέκεται για να ανατρέψει 
προσπάθειες πάνω από έναν αιώνα, καθιστώντας τες όλες μάταιες. Αλλά θα πρέπει 
πρώτα να αναγνωρίσετε και να διακρίνετε την επιρροή του πονηρού Κόμματος, και 
αυτό γίνεται δυνατό μόνο μέσω της αληθινής, παραδοσιακής κουλτούρας της 
ανθρωπότητας. 

 
Έτσι καθώς εκτελείτε το έργο των μέσων σας, ως μέλη του Τύπου ή ως 

καλλιεργημένοι και μορφωμένοι άνθρωποι, θα πρέπει να πατάτε στην παραδοσιακή 
κουλτούρα και να την χρησιμοποιείτε για να κατανοήσετε τις οικουμενικές αξίες, εάν 
θέλετε να διακρίνετε την επιρροή του αχρείου Κόμματος και να απαλλαχθείτε από 
αυτό. Και υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις μοντερνισμού στον κόσμο σήμερα, φυσικά, που 
συμπεριλαμβάνονται στην Δύση. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα παράλληλα με την 
ζημιά του αχρείου Κόμματος προς τον κινεζικό λαό. Μπορώ να σας πω ότι πρόκειται 
για την περίπτωση που το κακό Κόμμα καταστρέφει τη Δύση. Και πάλι, το Κόμμα είναι 
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πίσω από αυτό. Ο ανθρώπινος πολιτισμός έχει αλλάξει τον τελευταίο αιώνα ή δύο. 
Κάποτε ο ανθρώπινος κόσμος χαρακτηριζόταν από την παρουσία τόσο του καλού όσο 
και του κακού ή του θετικού και του αρνητικού. Ήταν σαν την ισορροπία μεταξύ γιν και 
γιανγκ. Αλλά ξεκινώντας πριν από έναν αιώνα ή δύο, το κακό φάσμα του κομμουνισμού 
άρχισε σταδιακά να αντικαθιστά τον διάβολο, δηλαδή, μπήκε να αναλάβει πλήρως την 
αρνητική, δαιμονική πλευρά, στην ισορροπία δυνάμεων μεταξύ γιν και γιανγκ. Και 
αυτό έχει οδηγήσει στις αμείλικτες προσπάθειές του να καταστρέψει την ανθρωπότητα 
κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. 

 
Με άλλα λόγια, για να κάνετε αυτά τα πράγματα καλά, πρώτον, θα πρέπει να 

καλλιεργείστε καλά, και δεύτερον, να έχετε μια ξεκάθαρη κατανόηση αυτών των 
πραγμάτων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καθολικές αξίες για να αποτιμάτε την αξία 
και την ορθότητα πραγμάτων όπως ιδέες, πολιτιστικά φαινόμενα ή ειδήσεις. Φυσικά, 
όλοι έχετε περάσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια, και το κίνητρό σας να ξεκινήσετε αυτά 
τα μέσα ενημέρωσης ήταν να σώσετε τους ανθρώπους και να εκθέσετε το κακό. Αυτή 
ήταν η αρχική σας πρόθεση, και αυτό εξακολουθεί να είναι ο σκοπός σας, που δεν 
πρέπει ποτέ να αλλάξει. Γι’ αυτό πρέπει να μείνετε στην πορεία. Όπως μόλις έλεγα, το 
αχρείο Κόμμα δεν έκανε κακό μόνο στην Κίνα: είναι επίσης πίσω από πράγματα που 
σχετίζονται με τον μοντερνισμό. Ανέφερα ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα ή 
δύο το κομμουνιστικό φάσμα έχει γίνει ο Διάβολος για την ανθρωπότητα, έτσι αυτό που 
κάποτε περιέχονταν στην θετικού-αρνητικού ή γιν-γιανγκ ισορροπία, δεν είναι πια το 
ίδιο. Έτσι το κακόβουλο φάσμα έχει λειτουργήσει σε ολόκληρο τον κόσμο, και όχι μόνο 
στην Κίνα ή στις κομμουνιστικές χώρες, όπου είναι διάχυτο. Έχει έρθει να αναλάβει τον 
ρόλο του αρνητικού σε όλη την ανθρωπότητα – δηλαδή, τον αρνητικό ρόλο για όλη την 
ανθρωπότητα. Ο Νοστράδαμος δεν δήλωσε ότι ο Mars [Μαρξ] θα κυβερνούσε τον 
κόσμο; Το κομμουνιστικό φάσμα προεδρεύει πράγματι της αρνητικής πλευράς. Η 
θετική πλευρά, όμως, βεβαίως διοικείται από θεία όντα, ως μέρος της εξισορρόπησης 
των αντίθετων δυνάμεων. Αλλά αυτό που συμβαίνει σε αυτούς τους χρόνους είναι ότι η 
ηθική βασική γραμμή της ανθρωπότητας έχει ολισθήσει κάτω, και το φάσμα έχει 
οδηγήσει τους ανθρώπους να κάνουν τόσο κακό, στο σημείο που η ισορροπία έχει 
χαθεί. Δηλαδή, οι αντίθετες δυνάμεις δεν είναι πλέον ισορροπημένες και το κακό 
υπερισχύει του καλού, όπως είναι σήμερα. 

 
Φυσικά, υπό κανονικές συνθήκες τα θεϊκά όντα θα επανέφεραν ξανά τα πράγματα 

σε μια σωστή θέση βλέποντας μια κατάσταση σαν και αυτή και δεν θα το επέτρεπαν. 
Αλλά σε αυτή την περίπτωση, όλη η ανθρωπότητα ολισθαίνει προς τα κάτω, και η 
κατάσταση είναι λόγω της δικής της επιλογής. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν 
καθόλου το τι συμβαίνει και έχουν παρασυρθεί από το φάσμα και τα πράγματα που 
έχει ενσταλάξει σε αυτούς. Οι σύγχρονοι τρόποι σκέψης και τα άλλα μοντερνιστικά 
πράγματα που εμφανίζονται τώρα στον κόσμο είναι στην πραγματικότητα, ειλικρινά, 
το προϊόν του κομμουνιστικού φάσματος που δρα στον ελεύθερο κόσμο, και αυτό είναι 
και πάλι το φάσμα που προσπαθεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα. 

 
Τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο. Αν και μπορεί να μοιάζει ότι το φάσμα του 

κομμουνισμού δεν έχει καμία σχέση με τη δυτική κοινωνία, αυτό είναι στην 
πραγματικότητα πίσω από όλα αυτά τα κακά πράγματα. Στην κινεζική κοινωνία το 
φάσμα μπορεί να φανεί όταν «εργάζεται», στη δολοφονία των μορφωμένων 
ανθρώπων, των υψηλά καλλιεργημένων και των εύπορων, καθώς και στην καταστροφή 
της παράδοσης. Ενώ στη Δυτική κοινωνία μπορεί να το δει κανείς στη βαριά φορολογία 
και στις επιθέσεις στην παράδοση από τη σύγχρονη σκέψη και τους τρόπους. Ως 
άνθρωποι που εξασκείτε πνευματική πρακτική, γνωρίζετε ότι η οικονομική ευημερία 
των ανθρώπων είναι το αποτέλεσμα του κάρμα από τις προηγούμενες ζωές τους και ότι 
η βίαιη αρπαγή των χρημάτων των ανθρώπων αντιβαίνει τους συμπαντικούς νόμους. 
Αλλά αυτός ο κόσμος είναι τώρα όπως είναι – ένα χάος, με τις αξίες όλες στρεβλωμένες. 
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Και η ηθική των ανθρώπων συνεχίζει να φθίνει. Πάνω από όλα αυτά υπάρχει το 
γεγονός ότι ο ίδιος ο Κόσμος έχει φτάσει στην τελική φάση του κύκλου της 
δημιουργίας, στάσης, εκφυλισμού και καταστροφής. Έτσι ο κόσμος είναι όπως είναι 
τώρα, διαλυμένος, και κατευθύνεται προς την καταστροφή. Προβλήματα δεν 
συμβαίνουν μόνο στον ανθρώπινο κόσμο, καθώς ακόμη και κόσμοι σε υψηλότερα 
επίπεδα στο σύμπαν έχουν γίνει επίσης ανώμαλοι. Αυτή είναι η κατάσταση των 
πραγμάτων. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μερικές φορές μου φαίνεται ότι τα 
μέσα ενημέρωσης που διαχειρίζονται οι ασκούμενοί μας του Ντάφα σώζουν 
πραγματικά την ανθρωπότητα και ότι αληθινά είστε η μόνη ελπίδα της ανθρωπότητας. 

 
Στην επιφάνεια φαίνεται ότι δίνουμε μια μοναχική, προσωπική μάχη. Αυτό 

σημαίνει ότι ο καθένας μας θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι διατηρούμε τον εαυτό μας σε 
καλή κατάσταση και τα πάμε λίγο καλύτερα από την άποψη της καλλιέργειάς μας και 
των προτύπων που έχουμε για εμάς, διαφορετικά θα είναι δύσκολο για εμάς να 
επιτύχουμε το καθήκον μας. Φυσικά, όπως λέει και το ρητό: «Το πυκνότερο σκοτάδι 
είναι πάντα πριν την αυγή». Μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι το θετικό κερδίζει 
έδαφος και αποκτά δύναμη και ότι οι παραδόσεις αποκαθίστανται. Και ο 
παραδοσιακός πολιτισμός εκτιμάται όλο και περισσότερο σε όλο τον κόσμο, καθώς οι 
άνθρωποι φτάνουν να κατανοήσουν τα πράγματα καλύτερα. Επομένως, όλο και 
περισσότερο θα πρέπει να τα πάμε καλά και να παίξουμε τον ρόλο που πρέπει να 
παίξουμε. Οι Συμπαντικές δυνάμεις βοηθούν επίσης, όπως ήταν βέβαιο ότι θα συμβεί, 
γιατί τα πράγματα πρέπει να γίνουν με αυτόν τον τρόπο. 

 
Φυσικά, όπως έχω πει, το αχρείο ΚΚΚ διώκει το Φάλουν Γκονγκ διότι έγινε για το 

Φάλουν Γκονγκ. Δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ασχέτως αν 
χρονολογείται μερικές δεκαετίες. Μπορείτε να το καταλάβετε αν το σκεφτείτε. Η δίωξη 
του Φάλουν Γκονγκ εκτελείται από το αχρείο Κόμμα που χρησιμοποιεί ολόκληρη την 
κρατική μηχανή του για να το κάνει αυτό. Έχουμε φτάσει στο στάδιο όπου τόσο τα τεστ 
που αντιμετωπίζουν οι ασκούμενοι του Ντάφα όσο και η καλλιέργειά τους έχουν 
σχεδόν ολοκληρωθεί και βρισκόμαστε στην τελική φάση της διάσωσης των ανθρώπων 
που θα έπρεπε να σώσουμε. Όλα είναι σχεδόν έτοιμα, και σταδιακά ολοκληρώνονται. Η 
ύπαρξη του κομμουνιστικού φαντάσματος δεν έχει πλέον μεγάλη σημασία, επομένως 
είναι καιρός να εξαλειφθεί. Όσοι από εσάς είστε νεότεροι ίσως δεν το γνωρίζουν αυτό, 
αλλά όταν ήμουν νέος, εκείνη την εποχή, κανείς στην Κίνα δεν θα τολμούσε να πει 
οτιδήποτε αρνητικό, ούτε καν μία λέξη, για το Κ.Κ.Κ., ακόμη και αν κανείς δεν ήταν 
εκεί κοντά να το ακούσει. Το φάντασμα πάντα καραδοκούσε και σε παρατηρούσε. 
Αυτά τα πράγματα έκτοτε έχουν καταστραφεί. Σήμερα, οι άνθρωποι μπορούν ακόμη 
και να επικρίνουν ανοιχτά το μοχθηρό ΚΚΚ την ώρα που έχουν ένα ποτό μαζί ενώ οι 
άνθρωποι θα σκεφτούν ότι κάτι δεν πάει καλά με σας αν δεν μιλάτε άσχημα για αυτό. 
Έτσι, όλοι το επικρίνουν. Αλλά τι τους έχει δώσει τόσο θάρρος; Οι κακοί παράγοντες 
και το φάντασμα που ήταν πίσω από το Κ.Κ.Κ. έχουν εξολοθρευτεί δραστικά. Και αυτός 
είναι ο λόγος που οι άνθρωποι τολμούν να είναι έτσι και αισθάνονται πιο άνετα. Αλλά 
όσο εξακολουθεί το κομμουνιστικό φάσμα να υπάρχει, παραμένει κακό. Είναι σαν το 
δηλητήριο, και σίγουρα θα συνεχίσει να δηλητηριάζει ανθρώπους όσο υπάρχει. Δεν 
μπορεί να αλλάξει, γιατί αυτή είναι η φύση του και η ίδια η ύπαρξή του, δημιουργήθηκε 
με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να εξαλειφθεί. Έτσι μέσα στο κακόβουλο Κινεζικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα τα πράγματα πρόκειται να γίνουν ολοένα και πιο χαοτικά σε 
αυτό το στάδιο. Θεία όντα το καταστρέφουν και η τρομακτική δύναμη της 
Επανόρθωσης του Φα συνεχώς το αφαιρεί. Αυτό είναι το στάδιο στο οποίο φτάσαμε. 
Έτσι, όποιος ακόμα το εγκωμιάζει, όποιος ακόμα πηγαίνει μαζί του, θα πάει επίσης 
κάτω μαζί του. 

 
Αλλά όπως κι αν είναι η περίπτωση, τα ΜΜΕ μας πρέπει να αισθάνονται όλο και 

πιο αισιόδοξα για το μέλλον τους. Το λέω αυτό γιατί, βλέποντας την αρχή, τα πράγματα 
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ήταν τρομερά κοπιαστικά για εσάς τότε, τόσο από την άποψη των οικονομικών όσο και 
των ανθρώπινων πόρων. Ενώ τώρα, αν μη τι άλλο, βλέπω ότι έχετε τόσους πολλούς 
νέους συνεργάτες! Χαίρομαι που βλέπω όλους εσάς που συμμετέχετε σε αυτό. Επίσης, 
τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνουν όπως ήταν κάποτε, και ο κόσμος γύρω 
μας έχει αλλάξει. Πίσω στις πρώτες μέρες, το κακό Κόμμα έλεγχε όλα τα μονόπλευρα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κίνας και διέδιδε ψέματα σε όλο τον κόσμο. Δεν 
μπορούσατε να βρείτε ειλικρινείς και θετικές αναφορές πουθενά. Οι αναφορές που 
προέρχονται από τα ΜΜΕ του κακόβουλου ΚΚΚ διαδίδονταν σε όλο τον κόσμο και 
αυτό ισοδυναμούσε σε ολόκληρο τον κόσμο να διώκει το Φάλουν Γκονγκ. Ακόμη και η 
πίεση και το άγχος που οι ασκούμενοι του Ντάφα έξω από την Κίνα αισθάνονταν ήταν 
τεράστια. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι έβλεπαν τους ασκούμενους του Ντάφα 
είχε επηρεαστεί από την προπαγάνδα του ΚΚΚ. Ήταν κάτω από αυτές τις συνθήκες, 
που οι ασκούμενοι του Ντάφα ξεκίνησαν τα δικά τους μέσα ενημέρωσης και, από τότε, 
τα έχουν καταστήσει προοδευτικά καλύτερα. Το ευρύ κοινό έχει όλο και περισσότερο 
συνειδητοποιήσει το τι πράγματι είμαστε και για τη δίωξη, χάρη, επίσης, στις 
συνδυασμένες προσπάθειες και άλλων ασκουμένων του Ντάφα που εργάστηκαν για 
την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σε όλη την κοινωνία. Επομένως, αυτό που κάναμε 
χρησίμευσε, με λεπτούς τρόπους, το να καταστήσουμε γνωστή την αλήθεια και να 
μειώσουμε την πίεση στην πορεία. Γι’ αυτό τα πράγματα φαίνεται να έχουν χαλαρώσει 
τώρα. Αλλά πίσω τότε στην αρχή ήταν πραγματικά όπως τα έχω περιγράψει. Μπορώ να 
δω ότι οι δυνάμεις του καλού ξεχύνονται μπροστά τώρα, ενώ το κακόβουλο Κ.Κ.Κ. 
προσεγγίζει στη διάλυσή του. Όποιος εξακολουθεί να προσπαθεί να το διατηρήσει, θα 
πάει κάτω με αυτό. Εκείνοι που μπορούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει είναι οι σοφοί, 
ενώ αυτοί που δεν μπορούν να είναι οι μεγαλύτεροι ανόητοι. 

 
Βασικά ήθελα να μεταφέρω σήμερα ότι για να είναι τα μέσα σας επιτυχημένα, 

πρέπει να κάνετε δύο πράγματα καλά. Το ένα είναι να καλλιεργείστε καλά, και το άλλο 
πρέπει να πατάτε στον παραδοσιακό πολιτισμό και να βασίζετε ό,τι κάνετε σε 
παγκόσμιες αξίες. Μόνο τότε θα καταφέρετε να κάνετε τα πάντα καλά. Και τα έχετε 
ήδη κάνει πολύ καλά. Έχετε καταφέρει να περάσετε μέσα από αρκετά κοπιαστικά 
χρόνια, έχετε συνεχίσει να ενισχύετε το εργατικό δυναμικό σας με νέους πόρους και 
έχετε γίνει ολοένα και πιο ισχυροί. Θα πρέπει να προσθέσω ότι το Epoch Media Group, 
το οποίο περιλαμβάνει και το NTD, είναι πλέον ο μεγαλύτερος οργανισμός ειδήσεων 
στον κινεζικό πληθυσμό παγκοσμίως, και καθίσταται σταθερά όλο και πιο 
αναγνωρισμένος και εκτιμητέος από τον δυτικό κόσμο. Αυτό είναι πραγματικά 
ενθαρρυντικό που το βλέπουμε! Αδράξτε τη μέρα και εξελίξτε τα μέσα σας στο επόμενο 
επίπεδο. Θα ήθελα να δω τη δουλειά σας να έχει ισχυρό αντίκτυπο όταν βγαίνει. Θα 
ήθελα να δω κάθε κομμάτι να έχει μεγάλο αντίκτυπο. Μπορείτε σίγουρα να το 
επιτύχετε αυτό! Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους! 


