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Dober dan vsem Dafa praktikantom tukaj na NTD in Epoch Times Fa konferenci.

Danes sta se zbrala dva medija, ki sta odigrala izjemno in kritično vlogo v vseh teh letih, ko je zlobna
Komunistična partija Kitajske (KPK) preganjala Dafa praktikante. Učinkovito ste izpostavljali zloben pregon,
pomagali ste ljudem resnično izvedeti kaj je Falun Gong, in ves ta čas ste pomagali rešiti mnoga življenja.

KPK je zloben režim, brezobziren režim. Tisti, ki so negovali njegove laži, so izgubili svojo sposobnost po
ločevanju resnice od laži, njih čaka uničenje skupaj z njim. A vendar The Epoch Times in NTD sta opravila odlično
delo pri odpravljanju tega in sta resnično bila sila pri reševanju življenj.

Seveda, vsi tisti, ki delate v medijih, se morate dobro kultivirati, če bi radi dobro delali na tem, kar bi morali
početi. In tako mora biti kultivacija na prvem mestu in najpomembnejša za vas—za vsakega Dafa praktikanta, ki
sodeluje v naših medijih. To pa zato, ker z dobro kultivacijo določate vašo moč po reševanju ljudi, kot tudi
učinkovitost svojega dela. Zagotovo je tako. V vseh teh letih ste se iz tega naučili že iz lastnih izkušenj, ne glede
na to kje ste delovali—vključno z medijskim delom. Pogosto je tako, da tisti, ki trdo delajo na lastni kultivaciji, z
manj truda dobivajo veliko boljše rezultate. Zato ne smemo zanemarjati svoje lastne duhovne prakse. Ta je na
prvem mestu in najpomembnejša.

Dobro se zavedate, da je medijsko delo, ki ga opravljate, reševanje življenj, širjenje resnice in zaustavitev
pregona. Toda kakšen je njen končni cilj? Vsak od vas, ki delujete v medijih, ste v procesu lastne kultivacije, in to
delo, ki ga opravljate, je del kultivacije. Zagotovo je tako. In to velja ne glede na to, kakšno vlogo imate v podjetju
ali kakršnokoli delo opravljate. Torej, če želite dobro potovati po tej poti, morate resnično biti prizadevni in
pozorni na delo, na kultivacijo, na vas same in nikoli ne popuščajte po prizadevanju končne duhovne popolnosti.
Mar ne?

Vidim da je sedaj vključenih veliko mladih in večina obrazov tukaj je novih. No, z mladimi, gre moja prva misel
temu kako zlobne so bile stvari in teorije KPK v celini Kitajske vsa ta leta in kako te stvari nasprotujejo tradiciji in
našemu deležu človeštva. Kar so postorili, da so ljudje dovzetni do njihovih stvari, je bilo to, da so najprej
spremeniti kitajsko tradicionalno kulturo, kot tudi njene univerzalne vrednote. Vseskozi to počnejo. V vsakem
napadu političnih kampanji na kitajskem, je bila to državna kulturna elita, ki je bila odpravljena. In med Kulturno
revolucijo je bila uničila materiale kulturne preteklosti—od zgodovinskih reliktov do zgodovinskih lokacij in
besedil—tako, da se ne bi ohranil noben dokaz o podedovanju vrednot in ljudje o njih ne bi vedeli nič. Medtem, pa
v šolskem sistemu ne poučujejo kitajske zgodovine; sprva se jo je učilo bolj splošno, nato pa so jo postopoma
opustili. Potem so začeli učiti učence, da kritizirajo preteklost, kar je sčasoma prineslo popolno degradacijo
kitajske zgodovine in poučevalo se je, da je preteklost brez kakršnihkoli zaslug. Poskušajo oprati ljudem um v to,
da verjamejo, da je KPK največja stvar in najbolj občudovanja vredna. Ob vsej tej propagandi, številni mladi
kitajski ljudje, ne vedo ničesar o lastni kulturni dediščini ali njeni zgodovini. Veliko mladih iz Kitajske je prijetno
presenečenih, ko vidijo Shen Yun predstavo, ker oni niso vedeli, da ima Kitajska tako čudovito kulturno
zgodovino. Izgleda, da to prvič spoznajo. In tako zlobna je ta KPK. Ljudje na Kitajskem dobivajo izredno veliko
spreobračanja ljudskega uma, odkar ima KPK moč in to vključuje tudi mojo generacijo. Obstaja velika razlika v
razmišljanju teh ljudi v primerjavi s tistimi v normalnih, nekomunističnih družbah. In na današnjo mladino se je
še bolj vplivalo.

Torej, glede na vse to bi morala tradicionalna kultura temeljiti na naših medijih in bi morala biti vaša kulturna
osnova, ki služi kot podlaga za določanje univerzalnih vrednot. Morate biti poistoveteni s tradicionalnimi
vrednotami. Samo razmislite o tem, zakaj se hudobna KPK tako boji Shen Yun-ovega dela, ko pa ta le prikazuje
umetniške predstave. To je zato, ker Shen Yun prikazuje tradicionalno kulturo človeštva in to je tisto, kar želi
KPK spodkopavati in uničiti, kajti v nasprotnem primeru se te zlobne stvari ne bi mogle razmnoževati ali širiti
neprekinjeno. Na Kitajskem, kjer že več desetletij vlada — že preko pol stoletja — se nanaša na celotno
prebivalstvo, kot produkt Rdečega zmaja, kot da je del njega in ta misli, da lahko skruni Kitajce tako očitno, kot si
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želi, z drznim ubijanjem, mesarjenjem in preganjanjem ljudi. In njen vpliv je tako razširjen, da tudi takrat, ko
kitajski ljudje obsodijo režim, to počnejo na komunistični način; običajno ne gre za obsodbo. Shen Yun spreminja
ves ta nesmisel zlobne partije in tako prinaša resnično uničujoč udarec zlobnemu spektru ter tako razveljavlja
njihovo več stoletno prizadevanje in jim tako daje vedeti, da je vse zaman. Torej morate najprej zaznati in
prepoznati vpliv zlobne partije in to postane mogoče le z resnično, tradicionalno kulturo človeštva.

Torej, ko izvajate medijsko delo, kot tiskovni predstavniki ali kot kulturni in izobraženi ljudje, morate biti
utemeljeni v tradicionalno kulturo in uporabljati to za razumevanje univerzalnih vrednot, če upate, da boste
kritični do vpliva zlobne Partije in ga odstranjevali. In dandanes obstaja veliko manifestacij modernizma v svetu,
seveda tudi na zahodu; to je še en problem ob zlobnem partijskem škodovanju kitajskih ljudi. Povem vam, da gre
za vladanje zlobne partije zahodu; ponovno, Partija stoji za tem. Človekova kultura se je spremenila v preteklih
stoletjih. Včasih je bil človeški svet zaznamovan s prisotnostjo dobrega in zla, ali s pozitivnem in negativnem. Bil
je kot ravnotežje med jinom in jangom. Toda pred stoletjem ali dvema je zloben spekter komunizma začel
postopoma zamenjavati hudiča, kar pomeni, da je popolnoma prevzel negativno demonsko stran, v jin-jang
ravnotežju sil. In to je pripeljalo do njegovih nepopustljivih prizadevanj po uničenju človeštva v današnjih letih.

Torej, z drugimi besedami, da boste dobro opravljali te stvari, potrebujete prvič, se dobro kultivirati, in drugič,
jasno razumeti te stvari. Za ocenjevanje teh vrednot in ustreznosti zadev, kot so ideje, kulturni pojavi ali novice,
bi morali uporabljati univerzalne vrednote. Seveda ste skozi vsa ta leta preživljali veliko in vaš motiv za zagon teh
medijev je bil reševati ljudi in izpostavljati zlo. To je bila vaša prvotna namera in je še vedno, ki se ne bi smela
nikoli spremeniti. Potem morate ostati na tej poti. Kot sem pravkar dejal, je zlobna Partija, ne samo, da prinesla
zlo na Kitajsko: temveč stoji tudi za stvarmi, ki so povezane z modernizmom. Povedal sem, da je komunistični
spekter v zadnjem stoletju ali dveh postal hudič človeštvu, in kar je bilo prej vključeno v pozitivno-negativno ali
jin-jang, ravnotežje sedaj ni več isto. In tako je zloben spekter na delu po vsem svetu, ne le na Kitajskem ali v
komunističnih državah, kjer je razširjen. Tako se je zgodilo prevzemanje negativnega v celotnem človeštvu — to
je, negativna vloga celotnega človeštva. Ali ni Nostradamus napovedal, da bo Mars [Marx] vladal svetu?
Komunistični spekter dejansko predseduje negativni strani. Pozitivna stran pa je seveda pod nadzorom
božanskih bitij, kot del uravnoteženja nasprotnih sil. Ampak kar se dogaja v teh časih je, da je moralno izhodišče
človeštva drselo navzdol, in spekter je ljudi vodil k početju zlobnega, vse do točke, ko je ravnotežno stanje
izgubljeno. To pomeni, da nasprotne sile niso več uravnotežene in zlo pretehta dobroto, kot jo ima sedaj.

Seveda bi v običajnih okoliščinah božanska bitja ponovno vzpostavila te stvari, ko bi videla takšno situacijo in
tega nebi dovolila. Toda v tem primeru celotno človeštvo drsi navzdol in ta položaj je ena od njegovih lastnih
izbir. Toda vsi ljudje se ne zavedajo, kaj se dogaja, saj so spodbujani od spektra in stvari, ki jih je v njih vnesel.
Sodobni načini razmišljanja in druge moderne stvari, ki se zdaj vidijo v svetu, so pravzaprav odkrito povedano
produkt komunističnega spektra, ki deluje v svobodnem svetu, s podobo da uniči človeštvo.

Nobena od teh stvari ni slučajna. Čeprav se zdi, da spekter komunizma ne vpliva na zahodno družbo, pravzaprav
stoji za vsemi temi slabimi dejanji. V kitajski družbi je ta spekter mogoče videti na delu pri ubijanju dobro
izobraženih, visoko kulturnih in pri ljudeh z osebnim bogastvom, kot tudi v uničevanju tradicije. Medtem pa se to
lahko vidi v zahodni družbi pri prekomerni obdavčitvi in v napadih na tradicijo iz sodobnega načina in mišljenja.
Ko se ljudje vključujejo v duhovno prakso, vi veste, da je finančno stanje ljudi posledica karme iz preteklih življenj
in da je prisilno zaseganje denarja ljudem proti kozmičnim zakonom. Toda ta svet je sedaj takšen kakršen je —
neurejen, z vsemi ukrivljenimi vrednotami in ljudska morala še naprej upada. Poleg vsega tega je dejstvo tudi, da
je sam kozmos prišel v zadnjo fazo cikla ustvarjanja, stanja degeneracije in uničenja. Tako je svet postal takšen,
kot je sedaj, razdrobljen in usmerjen v propad. Težave se ne pojavljajo le v človeškem svetu, saj so tudi svetovi na
višjih ravneh v vesolju postali nenavadni. Tako je stanje materije in zato se mi včasih porodi, da mediji, ki jih
vodijo naši Dafa praktikanti, resnično rešujejo človeštvo in da ste resnično edino upanje človeštva.

Na površini se zdi, da se borimo osamljeno z bitko. To bi pomenilo, da se mora vsakdo od nas prepričati, da se
ohranja dobro formo in da delamo nekoliko bolje v kultivaciji in po standardih, katerih se držimo, drugače nam
bo težko izpolniti naloge. Seveda, kot pravi pregovor: “Pred zoro je vedno najtemnejše.” Morda ste opazili, da
pozitivno pridobiva na veljavi in postaja prava sila in tradicija se obnavlja; in tradicionalno kulturo se po vsem
svetu bolj ceni, saj ljudje bolj pridobivajo na razumevanju teh stvari. Torej, toliko bolj se moramo tega zavedati in
odigrati vlogo, ki nam je bila dana. Kozmične sile tudi pomagajo, ker je bilo zagotovljeno, da bo tako, kajti stvari
morajo iti po tej poti.

Seveda, kot sem že povedal, da zlobna KPK preganja Falun Gong, ker je bila ustvarjena za Falun Gong. Prišla je
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ravno za ta cilj, čeprav sega nazaj že nekaj desetletij. To lahko spoznate, če dobro pomislite. Pregon Falun Gonga
vodi zlobna Partija in za to izkorišča celoten državni aparat. Prišli smo do stopnje, na kateri se soočanje Dafa
praktikantov s preizkušnjami, kot tudi njihova kultivacija, počasi zaključujeta in smo v zaključni fazi reševanja
ljudi, ki bi jih morali rešiti. Vse se bo končalo. Postopoma je v zaključku. Obstoj komunističnega spektra nima več
velikega pomena, zato je čas, da je bil odpravljen. Tisti, ki ste mlajši, morda tega ne veste, toda, ko sem bil jaz
mlad, si o KPK-ju v tistem času nihče na Kitajskem ni drznil reči ničesar negativnega, niti besede, tudi, če te
nihče ne bi slišal; spekter je bil vedno skrit in vas opazoval. Te stvari so bile takrat uničene. Danes, pa bi si ljudje
morda želeli pritoževati zlobni KPK, medtem ko pijejo skupaj in ljudje si bodo mislili, da je nekaj narobe z vami,
če o tem ne spregovorite s pritoževanjem. Zato ga vsi kritizirajo. Toda, kaj jih je opogumilo? Zlobni dejavniki in
spekter, ki stoji za KPK-jem, so prizadejati občutno številčno izgubo in zato si ljudje upajo biti takšni in se
počutijo bolj sproščene. Toda dokler bo komunistični spekter še vedno obstajal, ostaja zloben. Je kot strup in bo
zagotovo še naprej zastrupljal ljudi, vse dokler bo obstajal. Tega ni mogoče spremeniti, kajti to je njegova narava
in njen sam obstoj je bilo tako ustvarjen. Treba ga je izkoreniniti. Torej, v okviru Komunistične partije Kitajske,
bodo stvari na tej stopnji postale vse bolj kaotične. Božanska bitja ga uničujejo in vsemočna sila Fa-popravljanja
ga nenehno čisti. To je stopnja, na katero smo prispeli. Torej, kdorkoli še vedno slavi njegov način, kdorkoli gre z
njim, bo uničen skupaj z njim.it.

Toda kljub temu, pa bi morali biti naši mediji vse bolj optimistični glede njihove prihodnosti. To pravim zato, če
pomislim, kaj se je zgodilo v začetku, so se vse te stvari strašno trudile za vas, tako v smislu finančnih in
človeških virov. Ker zdaj, kot prvo vidim to kot, uau — da imate toliko mladih sodelavcev! Z veseljem vas gledam
vse, da ste deležni tega. Tudi stvari niso več tako težke kot so bile nekoč in svet okoli nas se je spremenil. Že v
začetku je zlobna Partija nadzorovala vse enostranske medije na Kitajskem in širila laži po vsem svetu. Nikjer
niste našli poštenega in pozitivnega poročanja. Poročila, ki prihajajo iz zlobnih medijev KPK, so se razširila po
vsem svetu in se znašala po celem svetu s pregonom Falun Gonga. Tudi pritisk in stres, ki so ga praktikanti Dafe
čutili izven Kitajske, je bil ogromen. Kako so ljudje gledali praktikante Dafe, je na to veliko vplivala propaganda
KPK-ja. V teh okoliščinah so Dafa praktikanti zagnali svoje mediji in od takrat naprej so jih postopoma
izboljševali. Splošna javnost se čedalje bolj zaveda, kaj smo v resnici in pregona ter zahvala gre tudi združenem
trudu ostalih Dafa praktikantov, ki so izvajali ozaveščanje ljudi po celotni družbi. Torej, kar smo počeli, je na
subtilen način služilo, da je resnica prišla na dan in oslabela napetost na tej poti in zato se zdi, da so se stvari zdaj
bolj umirile. Toda v začetku je bilo res, kot sem opisal. Vidim, da sedaj silovite dobre sile napredujejo, medtem ko
se hudobna KPK približuje njenemu propadu. Kdorkoli bo to poskušal ohranjati, bo končal z njim. Tisti, ki lahko
vidijo, kaj se dogaja, so pametni, medtem ko tisti, ki tega ne zmorejo, so največji neumneži.

V bistvu sem danes želel povedati, da sta potrebni dve stvari za vašo uspešnost medijev. Eno je, da se dobro
kultivirate, drugo pa, da se je potrebno utemeljiti v tradicionalno kulturo in delovanje, ki temelji na univerzalnih
vrednotah. Šele potem boste uspešni pri delovanju. In veliko dobrega ste že naredili. Prešli ste skozi vrsto
resnično težkih let, še naprej krepite svojo delovno silo z novimi viri in postali ste vse močnejši in še močnejši.
Naj dodam, da je Epoch Media Group, vključno z NTD, zdaj največja novinarska organizacija med kitajsko
populacijo po vsem svetu in jo vedno bolj priznava in vrednoti zahodni svet. To je res spodbujajoče videti!
Zgrabite dan in povzdignite medije na naslednjo raven. Rad bi videl, da ima vaše delo ob izzidu močan vpliv. Rad
bi videl, da ima vsak košček velik vpliv. Vsekakor to lahko dosežete! Za danes je to vse. Hvala vsem!

Li Hongdži 
27. oktober 2018

Prevod Rumene ekipe

Slovenski prevod, 06.11.2018
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