Ještě pár poznámek k „politice“
Jak studenti Falun Gongu namáhavě pracují proti pronásledování a objasňují skutečnost
využitím metod běžných lidí v odpověď na ty odporné pomluvy, kterými ČKS očerňuje Falun
Gong, plně a pravdivě odhalili, proč ten darebácký režim ČKS Falun Gong pronásleduje, a
pomohli světu poznat, co je to Falun Gong. Jakmile celý svět plně pochopí skutečnost toho,
co se děje, pronásledování se už nebude mít jak udržet. Taktiky, které ti hrdlořezové z ČKS
používají, a míra ohavnosti toho pronásledování lidem pomáhají vidět, co je ČKS zač. A tak,
aby ČKS zaměnila pravdivé a falešné, zase jednou vytáhla ten podvrh, že studenti Falun
Gongu se „míchají do politiky“. Dělají to proto, aby zmátli ty, jejichž myšlenky jsou vedeny
ČKS a kteří si přesto myslí, že mají ve věcech jasno, a marně se pokoušejí udržet
pronásledování a dát mu teoretický základ. Skutečnost je taková, že „politika“ lidstva nebyla
vytvořena pro potřeby pronásledovatelů. Pokud „míchání se do politiky“ může odhalit
pronásledování, pokud „míchání se do politiky“ může zastavit pronásledování, pokud
„míchání se do politiky“ může pomoci objasnit skutečnost, pokud „míchání se do politiky“
může zachránit vnímající bytosti – pokud „míchání se do politiky“ může takhle dobře
posloužit, proč to potom neudělat? Podstatné na téhle věci je zjevně to, že pohnutkou
kultivujícího je zastavit pronásledování, a ne se „míchat do politiky“ kvůli tomu, aby získal
lidskou politickou moc. Kultivující nijak netouží po moci mezi lidmi: právě naopak,
kultivující se mají vzdát jakéhokoli připoutání k moci. Takže jak objasňujete skutečnost, když
někdo ještě nadhodí ten nesmysl a nedokáže si ujasnit, jestli to, co by se mělo odsoudit, je
pronásledování, nebo „míchání se do politiky“, pak mu řekněte to, co jsem právě řekl já.
Učedníci Dafa při objasňování pravdy velmi dobře poznali, jak těžké je zachránit lidi, a
učedníci Dafa zachraňují lidi, zatímco jsou sami pronásledováni. Stranická výchova, kterou ta
ničemná ČKS vlila do lidí ve světě a která nejznatelněji otrávila čínské lidi, spolu s těmi
lžemi, které si navymýšlela o Falun Gongu během pronásledování, dovedla některé lidi, kteří
se slepě podrobovali ČKS – a zejména ty, kteří jsou si velmi dobře vědomi, že tohle je
pronásledování, ale zaprodali se ČKS kvůli osobnímu zájmu – k tomu, aby způsobili, že
bezprostřední budoucnost, která lidstvo očekává, je ještě tragičtější. A právě tohle jsou ty
důvody, proč je pro učedníky Dafa tak těžké lidi zachránit. Protože učedníci Dafa jsou
v tomto kritickém okamžiku v dějinách zodpovědní za zachraňování všech životů, skutečně
pro to udělejte všechno, co můžete. Co se týká těch, kteří opravdu nemohou být zachráněni, to
je vlastní volba těch lidí. Jestliže světová média umlčely nabídky a zastrašování ČKS a když
to, že učedníci Dafa vytvoří svá vlastní média, aby odporovali pronásledování a zachránili
lidstvo, se označkuje jako „politické“, pak jen směle do toho a na rovinu použijme „politiku“,
abychom ukázali to pronásledování a zachránili vnímající bytosti!
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