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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Peringatan 10 th Situsweb
Minghui
Li Hongzhi
Tahun 2009, di Amerika Serikat
(Seluruh pengikut Dafa berdiri tepuk tangan meriah, Shifu tersenyum memberi
isyarat agar semua hadirin duduk)
Mengadakan konferensi Minghui adalah satu kali kesempatan yang sulit diperoleh,
anda sekalian bersama-sama berbagi pengalaman, hal semacam ini tidaklah banyak,
maka hari ini saya datang untuk melihat-lihat kalian. Khususnya ada sebagian pengikut
Dafa, pada dasarnya terjun dalam Minghui dengan segenap tenaga, ini tentu lebih sulit,
saya tahu akan hal ini.
Situsweb Minghui 1 boleh dikatakan adalah sebuah situs internet yang krusial di
antara situs internet yang dikelola oleh pengikut Dafa. Sejak masa awal mulai ia
didirikan sudah ditegakkan sebagai jendela bagi pengikut Dafa dalam hal Xiulian dan
bertukar pengalaman, serta memberitakan secara dini keadaan penganiayaan
terhadap pengikut Dafa dan lainnya, dengan demikian makin membuat fungsi situsweb
Minghui berada pada posisi penting, ia telah menjadi duri dalam daging bagi kejahatan,
juga membuat segi keselamatan situs internet ini lebih harus diperhatikan daripada
situs-situs lainnya, tidak memperkenankan kejahatan memanfaatkan celah kekosongan,
karena ia dapat secara dini merefleksikan keadaan langsung pengikut Dafa yang
dianiaya, bukan bahan berita yang diambil melalui tangan ketiga, melainkan bahan
berita yang langsung diperoleh dari tangan pertama. Situsweb Minghui punya cara
komunikasi tersendiri dengan pengikut Dafa di daratan Tiongkok, selama beberapa
tahun dalam pengoperasiannya senantiasa mempertahankan kondisi yang lebih
mantap, ini mempunyai hubungan langsung dengan kondisi Xiulian dan tanggung
jawab mereka yang terlibat dalam situsweb Minghui, terutama pengikut Dafa yang
berada di garis depan, sehingga kejahatan tak berdaya. Keistimewaan situsweb
Minghui juga membuat sejumlah pengikut Dafa jadi lebih tertutup, maka mereka lebih
sedikit bertukar pengalaman dengan praktisi lainnya, dengan demikian membuat
mereka makin berada dalam kesulitan.
Tak peduli bagaimanapun, situsweb Minghui dikelola hingga hari ini, benar-benar
adalah luar biasa. Dilihat dari fungsi yang ia perankan, secara ampuh telah menyingkap
penganiayaan kejahatan, khususnya dalam beberapa tahun belakangan ini, setelah
penganiayaan dimulai, ia juga secara dini telah merefleksikan keadaan sesungguhnya
dari kondisi Xiulian pengikut Dafa, bersamaan juga telah memerankan fungsi sebagai
penghubung antara praktisi dengan praktisi. Biarpun praktisi yang di daratan Tiongkok
atau yang di luar daratan, walau dari daerah mana pun, para praktisi semua dapat
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bertukar pengalaman melalui situsweb Minghui, membuat pengikut Dafa bisa
mempunyai sebuah jendela seperti ini di tengah Xiulian, di antara sesama dapat secara
dini mengetahui situasi keseluruhan Xiulian pengikut Dafa, telah berperan secara tidak
langsung untuk saling berkomunikasi. Ini sangat baik.
Selain situsweb Minghui dan beberapa situs internet dari sudut pandang berbeda,
situs internet lainnya semua juga berpijak pada sudut pandang media masyarakat
memberitakan keadaan pengikut Dafa dan keadaan pengikut Dafa dianiaya,
sedangkan situsweb Minghui adalah selangkah lebih maju dan secara langsung
berpijak pada sudut pandang pengikut Dafa, merefleksikan keadaan Xiulian pengikut
Dafa dan keadaan penganiayaan terhadap pengikut Dafa, khususnya dapat
memperoleh bahan berita dari tangan pertama, ini adalah satu aspek yang masih
belum dapat diwujudkan oleh situs internet lainnya, dengan demikian lebih
menampakkan posisi penting yang diperankan situsweb Minghui. Maka biar
bagaimanapun, kalian juga harus mengelolanya dengan lebih baik, di samping itu
harus memerhatikan keselamatan, memerhatikan kerahasiaannya terhadap kejahatan.
Ditinjau dari aspek Xiulian, Falun Gong tidak ada sesuatu yang tidak boleh
diketahui orang, namun terhadap penganiayaan partai jahat PKT memang harus dijaga.
Dia tiada hentinya membohongi orang-orang Tionghoa, tiada hentinya membohongi
seluruh dunia, tidak memperkenankan orang-orang di dunia mengetahui keadaan
sesungguhnya tentang dosa kejahatannya dalam sejarah dan penganiayaannya
terhadap pengikut Dafa, untuk menutupi wajah aslinya yang jahat, cara-cara yang
digunakan dalam penganiayaan sangat jahat, maka harus dijaga, yaitu harus
memberitakan dosa kejahatannya ke masyarakat. Jendela ini harus dibangunnya lebih
baik, dikerjakan lebih baik. Bersamaan juga jangan mengendurkan diri dalam kondisi
Xiulian pribadi, karena apabila kalian sendiri telah melakukan dengan baik, berkultivasi
dengan baik, situsweb Minghui baru dapat dikelola dengan lebih baik, lebih luar biasa.
Di dalam proses menyingkap kejahatan, menyelamatkan makhluk hidup dan
membantu Shifu meluruskan Fa, situsweb Minghui telah membangun keagungan Denya sendiri, sungguh luar biasa, kelak makhluk hidup bila menyinggung hal ini mungkin
ia merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Karena sudut pandang ia berbeda
dalam menyampaikan berita, sedangkan media lainnya dikelola dengan berpijak pada
sudut pandang media masyarakat, inilah perbedaan ia dengan media lainnya. Lagi pula
dalam keadaan yang sangat sulit dapat senantiasa mempertahankan komunikasi
dengan pengikut Dafa di daratan Tiongkok, dan juga yang diperoleh adalah bahan
berita dari tangan pertama, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diwujudkan oleh media
lainnya, bahkan media besar di masyarakat internasional juga tidak mampu
mewujudkannya. Jangan dilihat sekarang seberapa besar pengaruh situs internet,
kelak orang-orang akan mengetahui bobotnya. Padahal sekalipun saat sekarang,
banyak media besar maupun badan intelijen berbagai negara, ada pula organisasi
maupun individu dari berbagai negara yang menaruh perhatian terhadap HAM di
Tiongkok, semua juga sedang menyaksikan situsweb Minghui, semua juga sangat
menaruh perhatian. Mereka tahu bahwa yang diberitakan itu adalah kenyataan, hanya
karena di bawah kondisi yang menyangkut kepentingan ekonomi, kepentingan negara
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dan berbagai situasi di tingkat internasional, mereka berpura-pura tuli dan bisu, tidak
ingin, tidak berani, tidak mau mengusik partai jahat PKT. Tidak lama di kemudian hari,
orang-orang semua harus memandang secara positif, semua harus menghadapi
masalah ini. Sekarang juga sudah makin tampak, barang siapa tidak mau
menghadapinya, tidak dapat memandang hal ini secara positif, maka dia tidak punya
masa depan.
Jangan melihat masyarakat manusia sekarang berjalan menurut aturan yang
berlaku, penuh dengan kesibukan, sepertinya sedang beroperasi dengan normal.
Keadaan manusia tentu adalah demikian, namun ini bukanlah tujuan manusia. Proses
sejarah untuk menciptakan kebudayaan bagi manusia sudah berlalu, proses akumulasi
kebudayaan untuk menyempurnakan umat manusia agar dapat mengenal Dafa pada
saat terakhir, itu sudah berlalu, sekarang justru menghendaki manusia menggunakan
segala sesuatu yang dipelajari dalam proses sejarah, secara rasional menghadapi
peristiwa yang terakhir ini. Bagaimana memilih, apa yang dipilih, sekarang sudah
dimulai. Tetapi manusia di dalam proses sejarah selalu berbuat dosa, maka di tengah
pemilihan, Dewa akan menggunakan kejahatan untuk mengganggu, ini adalah
kesulitan yang ada pada manusia dan makhluk hidup. Agar manusia yang masih punya
niat baik dapat tertolong, diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, maka pengikut
Dafa mulai mengklarifikasi fakta. Pengikut Dafa sudah menjadi harapan bagi manusia
di berbagai daerah untuk dapat tertolong. Sejarah manusia sudah berjalan hingga
tahap hari ini, juga berarti sedang dalam penyelesaian terakhir yang menyeluruh.
Di dalam proses terakhir, juga terdapat faktor yang menguji pengikut Dafa di
dalamnya, karena pengikut Dafa sendiri juga harus Xiulian mencapai kesempurnaan.
Bersamaan itu pengikut Dafa ada kewajiban yang sangat penting, tidak boleh hanya
sekadar pencapaian kesempurnaan individu, harus mengemban misi penyelamatan
manusia di dunia dan penyelamatan makhluk hidup, ini tidak pernah ada dalam sejarah.
Dahulu biar siapa pun mengajarkan Fa, atau siapa pun berkata menyelamatkan
makhluk hidup, itu hanyalah menyempurnakan kebudayaan sejarah manusia. Agama
Kristen, agama Buddha pernah diajarkan dalam sejarah, pada lingkup daerahnya
masing-masing, tetapi mereka adalah sedang membangun semacam kebudayaan bagi
manusia untuk mengenal Dewa, sedangkan penyebaran Dafa di dunia bukan demikian,
melainkan seluruh umat manusia harus menghadapi saat terakhir yang berkaitan
apakah mereka dapat tertolong atau tidak. Panggung pentas besar manusia memang
dipersiapkan bagi Dafa dan pengikut Dafa, tak peduli kalian melakukan bidang
pekerjaan apa, tak peduli kalian di tengah penyelamatan makhluk hidup melakukan apa,
semua itu harus secara teguh dilakukan dengan baik, diselesaikan dengan baik.
Terutama situsweb Minghui, dalam pengoperasiannya selama beberapa tahun ini
sudah membangun keagungan De, pengikut Dafa tahu, Shifu jelas di dalam hati,
sekalipun orang-orang di dunia juga merasa kagum, bahkan kejahatan juga merasa
kagum. Dalam periode waktu terakhir ini kalian harus melakukannya lebih baik, lebih
ampuh, tidak boleh kendur. Makin situasi menjadi longgar maka makin tidak boleh
kendur. Makin longgar akan makin mudah timbul semacam pikiran yang mendambakan
kenyamanan, sehingga mudah menjadi kendur, ini tidak boleh, harus mengerjakannya
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dengan baik. Hari ini kalian mengadakan konferensi ini, sesungguhnya juga untuk
tujuan tersebut, kalian saling bertukar pengalaman atas dasar Fa, meningkatkan diri
atas dasar Fa. Sama seperti tiap kali konferensi Fa yang lalu, anda semua dapat
menemukan jarak kesenjangan, membuat satu lompatan besar di dalam Xiulian,
menunaikan fungsi yang diperankan dalam berbagai bidang pekerjaan dengan lebih
baik. Konferensi hari ini juga demikian, anda sekalian setelah melalui pertukaran
pengalaman, lakukan lebih baik apa yang seharusnya diri sendiri lakukan.
Shifu bukan sekadar berbicara yang enak didengar, situsweb Minghui benarbenar telah memerankan fungsi yang besar. Sebagai orang Xiulian, memang ada
kalanya bisa menggunakan hati manusia melakukan pekerjaan dan memikirkan
masalah, ini bisa saja terjadi. Seandainya semua dapat menggunakan pikiran lurus
memikirkan masalah, maka saya kira dia sudah tidak perlu berkultivasi lagi.
(Tersenyum) Dengan adanya hati manusia maka akan muncul berbagai kesulitan, akan
muncul segi-segi kekurangan, akan muncul masalah dalam hal kerja sama, juga akan
muncul situasi gangguan yang didatangkan oleh rasa takut, semua ini bisa saja terjadi.
Tetapi walau bagaimanapun, secara keseluruhan sedang berkembang dengan sangat
sehat, tubuh utamanya sangat baik.
Anda sekalian dalam konferensi sepanjang pagi hari juga telah membicarakan
banyak hal, mungkin juga ada sejumlah pertanyaan yang ingin diajukan. Kalian datang
satu kali tidak mudah, bila kalian ada suatu pertanyaan ajukanlah pada saya, kita
bersama-sama mendiskusikannya, yang bisa saya jawab akan saya jawab bagi kalian.
(Berhenti sejenak, tepuk tangan meriah)
Pengikut: Hal-hal dari situsweb Minghui apakah hanya dibutuhkan pada masa
pelurusan Fa, ataukah juga perlu ditinggalkan bagi manusia berikutnya?
Shifu: Saya pikir hal-hal dari situsweb Minghui adalah informasi berharga dalam
proses Xiulian pengikut Dafa. Kelak penganiayaan tidak akan ada lagi, situsweb
Minghui juga tidak perlu menjaga rahasia, tidak perlu menyingkap penganiayaan dari
kejahatan, (tersenyum) situasi telah berubah, tetapi bagi situsweb Minghui, ia adalah
sebuah media, walaupun ia secara langsung memberitakan keadaan Xiulian pengikut
Dafa, namun sebagai media, saya kira mungkin ia akan ditinggalkan bagi manusia
berikutnya. Andai kata tidak ditinggalkan bagi mereka, manusia masa mendatang juga
akan sangat menghargai istilah “situsweb Minghui” ini, bahkan sangat mungkin ia akan
menjadi sebuah media besar di masyarakat umum, saya rasa akan seperti itu.
(Tersenyum) (Hadirin bertepuk tangan)
Pengikut: Sepuluh tahun silam, situsweb Minghui senantiasa lebih memerhatikan
penyensoran terhadap isi berita tentang Xiulian, dan menyingkap penganiayaan secara
khusus terhadap daratan Tiongkok. Selanjutnya apakah harus mengintensifkan
klarifikasi fakta terhadap kaum intelektual dan masyarakat arus utama di Barat?
Shifu: Situsweb Minghui berlanjut hingga hari ini, terus saja sedang merefleksikan
kondisi Xiulian pengikut Dafa secara langsung. Perihal penyensoran, sebagai media
memang harus mengadakan penyensoran dengan baik, khususnya Minghui. Kalian
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semua adalah orang Xiulian, tahu yang mana harus diberitakan, yang mana tidak harus
diberitakan. Jika pandangannya tidak benar, atau ada sedikit kekurangan dalam
pemahaman, artikel seperti ini bila dimuat dalam internet akan membawa pengaruh
bagi praktisi baru, khususnya situs internet seperti situsweb Minghui ini.
Perihal apakah selanjutnya mengintensifkan klarifikasi fakta terhadap pihak mana,
kalian sendiri yang menyelidiki dan menentukannya. Padahal sebagai situs internet,
jalur situsweb Minghui sudah ditempuh sedemikian rupa. Ini adalah jalur kalian, ini
adalah metode pengelolaan kalian, ini adalah arah situsweb Minghui kalian. Cara yang
sekarang kalian lakukan adalah hasil dari ukuran penyensoran kalian, maka
selanjutnya juga dilakukan secara demikian. Kecuali penganiayaan sudah berakhir,
waktu itu sudah tidak perlu lagi menyingkap penganiayaan, keadaan sebenarnya juga
sudah tampak gamblang di dunia, ketika itu situasi akan ada perubahan, jika tidak
demikian maka tidak ada perubahan yang terlalu besar.
Pengikut: Mutu pertunjukan Shen Yun yang indah sempurna dapat benar-benar
memerankan fungsi penyelamatan makhluk hidup dan menggetarkan manusia, namun
pengikut Dafa dalam melakukan sesuatu acap kali sangat asal-asalan, tidak ada
tuntutan mutu, tidak begitu mengutamakan hasilnya yang objektif.
Shifu: (Tersenyum) Yang dimaksud apakah pada bidang iklan, atau sejumlah
cara penjualan tiket? Pertunjukan Shen Yun tentu saja mutunya sangat tinggi, hal ini
sudah terbukti. Setidaknya dewasa ini belum ada pertunjukan mana pun yang dapat
menyamai Shen Yun, tetapi dalam cara-cara mempromosikan Shen Yun memang ada
beberapa bagian yang kurang persiapan. Hal apa pun juga berawal dari tidak bisa
kemudian menjadi bisa, perlahan-lahan mendapat pengalaman, atau telah menguasai
tekniknya, maka dapat dilakukan dengan baik. Demikianlah prosesnya.
Shifu sekarang menangani sendiri urusan Shen Yun, juga dikarenakan tuntutan
yang tinggi dalam koordinasi di bidang teknik dan bidang kejuruan terpadu, banyak
pengikut Dafa juga ingin mengerjakan, tetapi selama beberapa tahun itu senantiasa
tidak mencapai hasil yang ideal. Saya ingin membimbing pengikut Dafa yang
membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup di bidang ini, agar
mereka menjadi dewasa, tentu saja jika saya ingin mengerjakan niscaya sudah
berbeda, yaitu sudah berupa satu hal yang lain, lagi pula jika saya ingin mengerjakan
maka harus dikerjakan menjadi yang terbaik, dikerjakan menjadi nomor satu di dunia.
(Tersenyum) (Tepuk tangan) Tetapi menyangkut bidang promosi dan penjualan tiket,
itu harus mengandalkan pengikut Dafa di berbagai daerah yang melakukannya.
Berhubung kondisi Xiulian pengikut Dafa di berbagai daerah tidak sama, maka dalam
hal kerja sama terdapat kesenjangan yang amat besar, bahkan tingkat pembenaran
terhadap penjualan tiket dan pengadaan pertunjukan juga berbeda, maka cara
mengerjakan atau di bidang mutu pasti ada perbedaan. Ditambah lagi anda sekalian
sejak dulu belum pernah bersinggungan dengan hal-hal tersebut, ada praktisi di
sebagian daerah sama sekali tidak begitu paham, maka harus berawal dari tidak bisa
kemudian menjadi bisa, perlahan-lahan anda sekalian sudah bisa dan sudah tahu,
mutunya perlahan-lahan juga akan meningkat.
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Pengikut: Mengenai masalah staf Minghui yang bekerja dengan tenaga penuh.
Karena selama sepuluh tahun bekerja dengan tenaga penuh, tanpa pemasukan dan
tidak berprofesi manusia biasa, perlahan-lahan mereka pergi mencari pekerjaan.
Dalam situasi seperti dewasa ini jika mengajukan permohonan dana pada manusia
biasa, apakah boleh dilakukan?
Shifu: Staf yang bekerja dengan tenaga penuh dapat menjamin kelancaran dan
pemberitaan situsweb Minghui agar tidak terpengaruh, ini sangat penting, saya pikir
pengadaan konferensi hari ini juga adalah sedang memperkuat pemahaman kalian.
Bagaimana mengatasi masalah tersebut, itu masih harus mengandalkan upaya keras
dari kalian. Situsweb Minghui dapat dikelola dengan baik, ini adalah satu pekerjaan
penyelamatan manusia yang paling agung yang kalian lakukan. Di antara kalian melalui
koordinasi dan bertukar pendapat, coba cari jalan bagaimana mengatasi masalahmasalah yang timbul ini.
Perihal mengajukan permohonan dana pada manusia biasa, hal ini boleh
dilakukan. Karena beberapa tahun silam berhubung situasinya berbeda, jumlah
kejahatan terlampau besar, telah menyelubungi seluruh umat manusia, mengendalikan
semua kelompok manusia. Sekarang sudah tidak sama, sekarang orang-orang juga
sudah sadar jernih, mayoritas kejahatan sudah diberantas, maka daya pengendalian
kejahatan terhadap manusia pada umumnya sudah tiada. Dalam keadaan seperti ini
kalian boleh coba lakukan.
Pengikut: Tuntutan pekerjaan Minghui adalah keselamatan dan berpenampilan
rendah, praktisi luar daratan dikarenakan hal ini sering kali merasakan tekanan
lingkungan, ada yang merasa sulit untuk mengembangkan kemampuan dan
berkoordinasi. Proyek lainnya di saat menarik orang dari Minghui bahkan secara
langsung berkata: “Sudah waktu apa masih saja mengelola Minghui? …”
Shifu: Sudah waktu apa pun juga harus mengelola Minghui. Perkataan itu tentu
bermasalah. Walau situsweb Minghui tidak seperti media lainnya mempunyai pengaruh
yang begitu terbuka di masyarakat, tidak ada begitu banyak berita yang diminati oleh
manusia biasa, tetapi ia secara langsung merefleksikan kondisi Xiulian dan keadaan
penganiayaan pengikut Dafa, memegang peran yang dominan, sangat penting.
Dibicarakan dari suatu makna tertentu, media lainnya kini masih belum dapat
mewujudkannya. Andai kata kurang satu media lainnya, media yang lain boleh
menggantikannya; dengan tidak adanya situsweb Minghui, media mana pun juga tidak
dapat menggantikannya, maka saya katakan situsweb Minghui bukan saja harus
diselenggarakan, masih harus diselenggarakan dengan baik.
Pengikut: Ingin agar Minghui bahasa Inggris dan Minghui multi bahasa dikelola
menjadi alat ampuh untuk klarifikasi fakta Falun Gong kepada masyarakat arus utama
di Barat, dan alat ampuh bagi pengikut Dafa melakukan suatu hal yang berhubungan
dengan pemerintah. Situsweb harus dikelola dengan cara yang ekonomis dan efisien,
namun barang cetakan apakah masih dibutuhkan, kami tidak dapat menentukan
dengan baik.
6

Shifu: Minghui multi bahasa benar-benar sangat penting bagi setiap bangsa,
berbagai pemerintah, organisasi HAM, organisasi anti penganiayaan dan lainnya,
mereka semua juga menyaksikan Minghui. Dahulu pemberitaan kalian yang secara
langsung merefleksikan keadaan pengikut Dafa, banyak orang tidak ingin menyaksikan,
satu dikarenakan unsur kejahatan sedang mengendalikan manusia, satu lagi yaitu
menghadapi negara besar yang dikuasai oleh partai jahat PKT, dibandingkan Falun
Gong yang berupa kelompok massa dengan kekuatan lemah, setelah dipertimbangkan
atas dasar kepentingan pribadi, membuat mereka tidak ingin menghadapi kenyataan
secara frontal. Sekarang keadaan sudah berbeda, unsur kejahatan yang
mengendalikan manusia sudah diberantas, manusia semuanya juga sedang terbangun
sadar. Dahulu unsur kejahatan di balik PKT sedang mengendalikan manusia, berbagai
surat kabar besar dan stasiun televisi hampir semuanya condong ke satu sisi tidak
berani memberitakan, sekarang semuanya sudah berani memberitakan, juga berani
buka suara, penganiayaan PKT terhadap praktisi Falun Gong juga mulai diperhatikan
oleh mereka. Ada sebagian hal sedang dalam perubahan secara halus, konkretnya ada
apa yang bisa dilakukan, dalam keadaan yang mengizinkan kalian boleh coba
melakukannya.
Pengikut: Kami merasa pemberitaan situsweb Minghui 2 tentang luar daratan
perlu diperkaya dalam bobot isinya, kami ingin mencari kembali rekan praktisi yang
semula, apakah boleh katakan kepada mereka bahwa pekerjaan situsweb Minghui luar
daratan masih sangat penting bagi penyelamatan makhluk hidup? Jika mereka tidak
membenarkan arti penting situsweb Minghui, maka akan lebih sulit mendorong mereka
untuk mengerahkan upaya dalam aspek pemberitaan luar daratan dari situsweb
Minghui.
Shifu: Saya tadi sudah katakan, situsweb Minghui betul-betul sangat penting,
bahan berita tangan pertama yang diperoleh dari Tiongkok mutlak dapat dipercaya
kebenarannya, situsweb mana pun juga bukan tampil dari sudut pandang jendela
Xiulian pengikut Dafa. Jadi sebagai pengikut Dafa, walau manusia biasa bagaimana
memahami, kalian harus memahami situsweb Minghui secara positif. Ada sebagian
praktisi tidak memahami situsweb Minghui secara positif, saya katakan dia itu niscaya
bermasalah, pasti. Karena situsweb Minghui secara langsung mencerminkan keadaan
Xiulian tubuh utama pengikut Dafa, dalam pengikut Dafa saling bertukar pengalaman di
tingkat internasional, ia telah memerankan fungsi yang menduduki posisi penting, ini
adalah sesuatu yang tidak dapat diwujudkan oleh media lainnya, juga tidak dapat
diberitakan atas dasar sudut pandang tersebut, ini adalah keistimewaan situsweb
Minghui. Tentu saja kekurangan pasti ada, itu adalah sesuatu yang perlu ditingkatkan
dan diperkuat dalam proses Xiulian dan menuju dewasa.
Pengikut: DVD yang disebarkan oleh pengikut Dafa di daratan Tiongkok, sudah
kehabisan stok beberapa tahun. Apakah boleh Minghui dan praktisi semula dari “Fang
Guang Ming” secara khusus melanjutkan pembuatan film televisi klarifikasi fakta Falun
Gong yang diarahkan pada daratan Tiongkok?
2

Situsweb www.Minghui.org (明慧網) (明慧网)
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Shifu: Kasus ini saya tidak dapat menanganinya secara konkret. Jika praktisi
bersangkutan masih memiliki persyaratan, masih punya waktu seperti itu, maka kalian
bekerja sama dengan mereka, saya tidak menentang. Jika mereka sudah berada
dalam bidang pekerjaan lainnya, maka lihatlah bagaimana berkoordinasi. Hal ini perlu
dirundingkan dengan mereka. DVD tersebut dahulu telah memerankan fungsi yang
sangat baik, jika punya persyaratan boleh dikerjakan.
Pengikut: Kami merasa tiap hari sangat letih, pekerjaan juga sudah dilakukan
cukup banyak, tetapi pada aspek penyelamatan manusia tidak mencapai hasil
perubahan yang nyata, seolah-olah dihalangi oleh sesuatu benda.
Shifu: Kesulitan pasti ada, pasti merasa letih, mereka yang berada di garis
terdepan waktu istirahatnya juga sangat sedikit, semua ini saya tahu. Perihal yang
anda katakan pada aspek penyelamatan makhluk hidup, pada aspek penyelamatan
manusia hasilnya tidak nyata, saya katakan bukan begitu masalahnya. Hal-hal yang
diberitakan Minghui juga sedang dijadikan referensi oleh berbagai media, dari keadaan
yang diberitakan situsweb Minghui juga dapat memahami situasi yang ada. Dan juga
situsweb Minghui makin lama makin dikenal oleh manusia biasa, ada sebagian orang di
saat mulai bersinggungan dengan Dafa, mereka juga sudah ingin menyaksikan Minghui.
Pengikut: Saya menyadari bila ingin mempercepat penyelamatan orang-orang di
dunia, pertama harus mengupayakan praktisi dalam negeri Tiongkok yang tidak dapat
melangkah ke luar secepatnya melangkah ke luar. Sebagian tempat di dalam negeri
Tiongkok dibentuk depot kecil belajar Fa, semua praktisi saling membantu, telah
memerankan fungsi yang sangat baik. Apakah kita dapat menyemangati mereka di
situsweb Minghui agar mereka semua membentuk depot kecil belajar Fa, di samping
memerhatikan keselamatan juga mengintensifkan tukar pendapat dan saling membantu?
Shifu: Kelompok kecil belajar Fa, pusat latihan Gong dan konferensi Fa, itu
adalah yang saya tinggalkan bagi anda sekalian, saya senantiasa mendukung mereka
melakukan demikian. Tetapi karena kondisi Xiulian sebagian praktisi terdapat faktor
yang tidak memerhatikan keselamatan, selagi ia senang apa pun tidak dipedulikan,
atau ada yang melangkah ekstrem, menganut sifat memamerkan diri, semua ini akan
menimbulkan kerugian atau mengundang bahaya bagi praktisi lainnya. Boleh dilakukan
secara demikian, tetapi tidak boleh dilakukan tanpa menaruh perhatian dan kepedulian.
Pengikut: Ada sebagian praktisi dalam negeri Tiongkok sangat berpengalaman
untuk mengklarifikasi fakta, dalam waktu tiga sampai lima menit dapat membuat
pejalan kaki menyatakan “tiga pemunduran”. Ada praktisi memberi tahu orang-orang
dengan melafal “Falun Dafa Hao” maka dapat tertolong. Namun ada rekan praktisi
beranggapan, dalam waktu yang begitu singkat belum mengklarifikasi fakta Dafa dan
fakta penganiayaan secara jelas, sekalipun orang tersebut telah menyatakan “tiga
pemunduran” juga tidak dapat dijamin dia tertolong; ada praktisi beranggapan dia telah
membangkitkan niat baik yang begitu besar maka dapat tertolong.
Shifu: Seseorang begitu dia menyatakan mundur dari partai jahat PKT, dia sudah
tidak lagi ditangani oleh unsur jahat dari partai jahat PKT dan Dewa yang belum
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seutuhnya diluruskan Fa pada alam semesta yang ada sekarang ini, dia sudah
termasuk kehidupan yang telah menyatakan sikap, orang semacam ini sudah termasuk
kehidupan masa mendatang, ia ditangani oleh Dewa yang berperan positif. Sisa
hidupnya dan prospek jiwanya semua diubah kembali. Tepat di saat sekejap pikiran
sejati manusia bergerak, segalanya sudah mulai berubah.
Asalkan seseorang telah mundur dari partai jahat PKT, dia sudah tidak lagi
ditangani oleh partai jahat PKT. Begitu orang tersebut tidak lagi ditangani oleh partai
jahat PKT, dia berikutnya segera akan terjadi pula satu perubahan. Perubahan apa?
Unsur racun dan unsur lainnya dari partai jahat PKT yang ada dalam tubuhnya akan
diberantas, maka dia akan kembali awal memahami masalah-masalah tentang Falun
Gong dan penganiayaan. Semua ini terbawa secara relevan, maka dia akan memasuki
masa mendatang. Akan tetapi, jika dia berkata: “ Saya menentang partai jahat PKT,
saya juga tidak menyetujui Falun Gong”, tidak ada pilihan ketiga, itu sama dengan dia
belum menyatakan sikap.
Pengikut: Mengenai materi klarifikasi fakta, Minghui pada dasarnya telah
membakukan isi yang dimuat untuk selebaran dan pamflet. Sedangkan untuk acara
televisi, rekan praktisi luar daratan selain lima tahun yang silam telah membuat film
“menjelajahi bumi dan langit di tengah hujan badai”, setelah itu tidak pernah lagi
membuat DVD film yang utuh. Dewasa ini praktisi dalam negeri Tiongkok menyatukan
film pendek klarifikasi fakta Dafa dan film pendek yang menyingkap PKT seperti
“Pembantaian 4 Juni”, “Gempa bumi” dan lainnya untuk dijadikan sebuah DVD,
mutunya tidak terlalu baik. Saya tahu pembuatan sebuah DVD klarifikasi fakta yang
baik adalah satu proyek besar, namun dengan mempertimbangkan fungsinya yang
amat besar, saya ingin usulkan rekan praktisi luar daratan yang punya kemampuan
untuk kembali menaruh perhatian, mengatasi masalah yang sulit ini. Entah usulan
seperti ini cocok atau tidak dalam keadaan pengikut Dafa luar daratan sedang dilanda
kesibukan yang amat sangat?
Shifu: Mengenai hal-hal tersebut bila kalian punya kemampuan lakukanlah secara
terkoordinasi, jika tidak punya kemampuan, juga jangan dipaksakan. Jika kalian tidak
ada bidang pekerjaan lain yang sedang ditangani, tidak ada suatu hal yang begitu
mendesak, atau ada sebagian praktisi juga tidak terlibat dalam suatu bidang pekerjaan,
di samping itu juga punya kemampuan, maka coba lakukanlah.
Pengikut: Dapatkah Minghui mengadakan diskusi dengan tema khusus mengenai
sejumlah masalah yang sering ditemukan, misalnya perasaan takut, keterikatan
terhadap waktu, menggantungkan diri pada manusia biasa dan lainnya?
Shifu: Hal-hal dalam Xiulian semua boleh didiskusikan. Boleh dibuatkan artikel,
dibuatkan kolom jangka pendek, untuk semua ini kalian memang harus
mengoordinasikannya dengan baik.
Pengikut: Mohon tanya Guru terhormat, bagaimana menyikapi masalah
mengenai praktisi dalam negeri Tiongkok membayar pengacara yang membela
kebenaran untuk menangani perkara? Banyak contoh kasus di mana pengacara
9

pembela kebenaran menyampaikan pembelaan yang tegas demi keadilan di
persidangan, tetapi tidak berhasil menolong praktisi. Masih ada sebagian praktisi
beranggapan, jika tidak membayar pengacara melakukan pembelaan tak bersalah,
berarti telah mengakui penganiayaan kejahatan.
Shifu: Saya melihatnya secara demikian. Yang punya kemampuan dan memiliki
persyaratan, saya kira masih harus menggunakan pengacara. Mengapa? Bukankah
para praktisi semaksimal mungkin Xiulian dengan menyesuaikan manusia biasa?
Bukankah kamu partai jahat PKT menyanjung diri sebagai yang “agung, mulia dan
benar”, mengatakan kepada seluruh dunia bahwa kamu berpijak di atas hukum? Jika
demikian, maka saya menggunakan pengacara. Ada sebagian pengacara yang
membela Falun Gong dan membela pengikut Dafa, dalam pembelaannya setiap
kalimat yang diucapkan masuk akal, telah memerankan efek yang sangat baik.
Walaupun fungsi yang diperankan oleh pembelaan mereka besar kecilnya berbeda,
tetapi penyingkapan mereka terhadap penganiayaan kejahatan justru sedang
mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan makhluk hidup. Penganiayaan terhadap
pengacara-pengacara tersebut yang diberitakan oleh situsweb Minghui dan situsweb
media lainnya, makin jelas menunjukkan bahwa perangkat hukum partai jahat adalah
palsu, juga makin menampakkan wajah asli partai jahat PKT di dalam penganiayaan ini.
Maka hal ini masih harus dilakukan.
Menggunakan pengacara melakukan pembelaan di persidangan, hal ini sendiri
juga adalah menolong manusia. Tak peduli siapa yang hadir mendengar di sana, baik
anda adalah orang yang diutus oleh partai jahat PKT, atau khalayak pada umumnya,
menghadapi argumentasi yang membela kebenaran dari pengacara, bagi pendengar
sudah berupa klarifikasi fakta. Bukankah itu juga sedang membangkitkan sifat kebaikan
mereka? Ada hakim setelah mendengarnya juga menundukkan kepala tidak bersuara
lagi, ada polisi juga merasa kagum, setelah keluar dari persidangan bahkan harus
mengucapkan sepatah kata: “Pembelaannya bagus sekali”. Ini tepat adalah sifat
kebaikan manusia telah dibangunkan. Apa yang ditakuti oleh kejahatan? Bukankah ini
yang dia takuti? Maka saya merasa pengacara masih perlu digunakan. Orang-orang di
dunia sudah berani tampil berbicara, orang-orang di dunia juga sudah mengenali
dengan jelas kejahatan yang menganiaya Falun Gong, apakah partai jahat masih tidak
tercerai-berai? Lagi pula orang-orang juga tahu tentang balasan terhadap
penganiayaan, mengerti bahwa begitu partai jahat runtuh orang-orang akan membuat
perhitungan dengannya, mereka yang terlibat dalam penganiayaan juga tahu kelak
harus menghadapi persidangan bagi dirinya, dengan demikian apakah orang-orang
tidak memikirkan masalah tersebut? Bukankah ini sesuatu yang menggentarkan bagi
kejahatan? Bukankah ini berupa pengekangan terhadap penganiayaan? Kejahatan
takut pada pembelaan pengacara, kejahatan tidak menghendaki pembelaan oleh
pengacara, bukankah itu menandakan bahwa hal ini lebih harus dilakukan? Tetapi
yang tidak punya persyaratan jangan memaksakan diri, jangan melangkah ekstrem,
jangan sekali Shifu berkata begitu lalu yang tidak punya persyaratan juga harus
berbuat demikian, membantu Shifu meluruskan Fa harus dalam batas rasional.
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Pengikut: Praktisi dalam negeri Tiongkok pada keadaan seperti sekarang ini,
mereka membuat buku-buku Dafa sendiri. Ada praktisi beranggapan buku Dafa
dibuatnya lebih indah, itu pertanda hormat pada Guru dan pada Fa, ada praktisi malah
beranggapan sumber dana yang terbatas harus lebih banyak dimanfaatkan pada
pembuatan materi klarifikasi fakta untuk menolong manusia.
Shifu: Benar, sekarang di daratan Tiongkok buku dibuatnya begitu indah, itu
sungguh tidak perlu. Dilihat dari keadaan sekarang, sekalipun lebih indah lagi juga tidak
dapat mengejar standar percetakan internasional, oleh sebab itu untuk apa
menghabiskan upaya? Asalkan ada buku bisa untuk belajar Fa, dapat berperan
menolong manusia, itu sudah cukup, dengan buku jilidan sederhana sama saja
digunakan. Sekarang bukan saatnya untuk merancang keindahan, harus segenap
upaya digunakan pada aspek pertolongan manusia. Seandainya memang merupakan
kebutuhan bagi pertolongan manusia, boleh juga dibuatnya lebih indah sedikit, jika
bukan demikian, maka curahkanlah lebih banyak upaya pada tiga hal.
Pengikut: Bagaimana situsweb Minghui mengembangkan perannya secara lebih
besar pada aspek penyelamatan orang-orang di luar daratan?
Shifu: Jalan yang ditempuh situsweb Minghui sekarang ini memang berupa jalan
yang seperti ini. Melakukan sesuatu khusus bagi orang-orang di luar daratan, ini
bukanlah yang ingin dilakukan oleh Minghui secara spesifik, tetapi seiring perubahan
waktu, di saat pemahaman orang-orang di dunia terhadap Falun Gong makin lama
makin jelas, orang-orang akan berebutan menyaksikan Minghui, karena manusia sudah
tahu bahwa pengikut Dafa adalah harapan bagi mereka untuk dapat tertolong. Di saat
itu akan ada perubahan, walau bagaimanapun yang dihadapi situsweb Minghui secara
khusus dewasa ini adalah tubuh utama pengikut Dafa yang dianiaya, memang lebih
dekat dengan jendela Xiulian pengikut Dafa, tidak sama dengan media lainnya.
Pengikut: Pengikut Dafa membagikan materi klarifikasi di tempat wisata dan
bandar udara di luar daratan, di banyak tempat yang dibagikan utamanya adalah Koran
media pihak ketiga dan selebaran pengunduran partai, materi yang secara langsung
memperkenalkan Dafa tidak menonjol.
Shifu: Prinsip hukum Falun Gong yang tinggi dan mendalam tak dapat dipahami
oleh manusia biasa, juga tidak boleh berbicara tinggi-tinggi, jika ingin membuat materi
klarifikasi fakta yang secara langsung memperkenalkan Dafa, maka yang dikemukakan
adalah prinsip-prinsip yang paling dangkal, misalnya apa itu Falun Gong, secara paling
dangkal mengemukakan prinsip Falun Gong perihal mematut diri sebagai manusia dan
manfaat latihannya. Tak peduli kalian telah melakukan klarifikasi fakta sekian banyak
tahun, ini adalah yang paling pokok, yang selamanya juga harus dibicarakan. Karena
ketidak-pahaman banyak orang terhadap Falun Gong adalah dari paling dasarnya
belum mengenal, maka ini adalah sesuatu yang selamanya juga harus dibicarakan.
Mengenai hal-hal yang lebih tinggi dan mendalam dari Xiulian Falun Gong, janganlah
dibicarakan sedikitpun terhadap manusia biasa, itu hanya dapat berperan negatif bagi
mereka, karena manusia biasa tidak memahami. Kalian merasa semua itu dapat
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dipahami, itu adalah kalian melalui Xiulian jangka panjang barulah sedikit demi sedikit
mengertinya. Bila ingin seorang manusia biasa dengan seketika memahami begitu
tinggi, manusia tidak dapat memahami, maka itu sama dengan mendorong mereka ke
luar, oleh sebab itu tidak boleh bicara tinggi-tinggi terhadap manusia biasa.
Pengikut: Di daratan Tiongkok sebagian manusia biasa melihat pengikut Dafa
membagikan koran media pihak ketiga, belum melihatnya secara jelas sudah
mengatakan Falun Gong “berpolitik”, atau mengira kami adalah sekelompok dari
gerakan prodemokrasi.
Shifu: Ini memang harus diperhatikan, pikiran harus sadar jernih, tolonglah
manusia secara rasional. Tetapi sekarang orang-orang juga tahu partai jahat PKT
adalah jahat, jika dikatakan kita berkelompok dengan gerakan prodemokrasi, atau anda
termasuk suatu partai demokrasi, pada saat awal juga tidak perlu terlalu memedulikan.
Saya justru menghendaki kamu mengenali partai jahat dengan jelas, setelah mengenali
partai jahat dengan jelas saya beri tahu kamu lagi tentang apa gerangan Falun Gong,
selangkah demi selangkah tidak apa-apa. Sesungguhnya banyak orang geregetan
ingin Falun Gong sekarang juga berpolitik, jatuhkan partai jahat PKT, itu barulah yang
terbaik bagi mereka, (hadirin tertawa) mayoritas orang-orang di Tiongkok juga berpikir
secara demikian. Walaupun Falun Gong tidak menginginkan kekuasaan itu, kita tidak
berpolitik, tetapi anda harus membedakan dengan jelas, perkataan manusia biasa itu
bermaksud sebaliknya atau hanya semacam pemahaman di permukaan, dengan
demikian mengambil langkah sesuai kenyataan, baru dapat mengatasi masalah secara
tepat sasaran.
Pengikut: Praktisi di daratan Tiongkok banyak juga yang melakukan klarifikasi
fakta dengan membagikan “Sembilan komentar”, berbicara tentang pengunduran partai
dan masalah sosial, mereka beranggapan klarifikasi fakta secara langsung tentang
Falun Gong sudah lewat masanya.
Shifu: Mengenai pemahaman ini boleh menulis sejumlah artikel di situsweb
Minghui untuk didiskusikan dengan praktisi di daratan Tiongkok, jelaskan kepada
mereka, beri tahu mereka. Fakta sebenarnya tentang Falun Gong harus diutarakan, hal
yang paling dasar bahwa Falun Gong itu apa, di saat klarifikasi fakta selamanya juga
tidak boleh dicampakkan, harus diutarakan. Orang yang belum pernah mendengar
fakta sebenarnya, yang tidak mengerti tentang Falun Gong, yang punya prasangka
terhadap Falun Gong, semua itu disebabkan mereka tidak paham, tidak tahu tentang
keadaan paling dasarnya, prasangka mereka semua disebabkan oleh indoktrinasi
partai jahat PKT, maka fakta sebenarnya tentang Falun Gong tetap harus diutarakan,
harus diutarakan sebagai poin utama.
Pengikut: Pengikut Dafa dari kalangan Iptek di daratan Tiongkok kirim salam
kepada Shifu! Murid sekolah dasar dan menengah di daratan Tiongkok hampir
semuanya diracuni oleh partai jahat, yang diindoktrinasikan ke dalam benak mereka
semua adalah Dafa buruk. Klarifikasi fakta terhadap mereka dan para guru, serta
mengadakan “tiga pemunduran”, hal-hal tersebut apakah boleh dijadikan poin penting
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dari klarifikasi fakta dewasa ini? Hal ini relatif mudah dilakukan, kami bisa
mendukungnya pada bidang materi klarifikasi.
Shifu: Hal-hal tersebut boleh saja dikerjakan, mengenai hal-hal konkret dari
klarifikasi fakta, saya kira, setelah terlihat masalahnya maka kalian segera
mengatasinya dan melakukannya.
Pengikut: Kami menemukan, materi klarifikasi untuk “menyingkap kejahatan
setempat” bobotnya masih kurang, ini adalah salah satu sebab utama terjadinya
penganiayaan berat di sebagian tempat. Dan juga dalam bahan tersebut pada
umumnya tidak ditulis dengan jelas anggota keluarga orang jahat bersangkutan,
terutama informasi yang berkaitan dengan putra putri mereka, dengan demikian orang
jahat tidak merasakan tekanan opini, ada yang malah makin beringas. Pelajaran seperti
ini tidak sedikit. Entah pemahaman ini benar atau salah?
Shifu: Memang ada penyebab dari aspek ini, hal-hal tersebut boleh diberitakan
dalam situsweb Minghui, agar para praktisi mencari tahu lebih jelas tentang kejahatan,
lalu memberitakannya, suruh praktisi setempat menyingkap orang-orang jahat tersebut
dengan upaya besar. Ini adalah yang perlu dibantu oleh situsweb Minghui, juga beri
tahu pada praktisi bahwa ada sebagian tempat tidak melakukan demikian atau kurang
berhasil dalam melakukannya.
Pengikut: Anggota keluarga dari praktisi yang dianiaya hingga meninggal, ada
yang dikarenakan hal ini lalu memusuhi Dafa. Anggota keluarga yang mengalami
penganiayaan semacam ini, yang sulit untuk mengerti fakta sebenarnya, apakah boleh
diperlakukan sama seperti makhluk hidup pada umumnya?
Shifu: Tentu saja. Harus klarifikasi fakta kepada mereka, siapa yang menganiaya
anggota keluarga kamu hingga meninggal? Adalah partai jahat PKT.
Pengikut: Praktisi membeli materi klarifikasi fakta dengan uang di pusat materi,
apakah hal ini diperbolehkan? Sekeping DVD seharga satu Yuan, sebuah pamflet kecil
seharga beberapa Mao, masih ada lainnya.
Shifu: Biasanya materi klarifikasi fakta diberikan dengan cuma-cuma. Jika pusat
materi ada masalah kekurangan dana lalu memungut bayaran dari para praktisi,
praktisi yang tidak punya penghasilan atau minim penghasilan bagaimana jadinya?
Ditinjau dari sudut pandang penyelamatan manusia, kadang kala berikan brosur
kepada orang secara gratis juga cukup merepotkan, begitu anda memungut bayaran
maka manusia biasa lebih-lebih tidak mau, bukankah ini menyebabkan kesulitan bagi
penyelamatan manusia? Ada pengikut Dafa di sebagian daerah keadaannya kaya,
kalian bersama-sama berupaya mendirikan pusat materi. Ada sebagian daerah
praktisinya tidak kaya, maka tidak bisa dilakukan demikian.
Pengikut: Buku Dafa yang dibuat oleh pusat materi, apakah boleh dipungut biaya
modalnya?
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Shifu: Membuat dan menjual buku Dafa boleh memungut biaya modalnya, hal ini
sejak dini sudah saya katakan.
Pengikut: Setelah perubahan huruf pada buku Dafa, di daratan Tiongkok pada
periode sekarang ini apakah harus membuat buku baru dalam skala besar diberikan
kepada para praktisi secara gratis?
Shifu: Ini harus ditinjau atas dasar kemampuan praktisi. Bila punya kemampuan
tersebut maka anda buatlah buku yang dimaksud, tidak punya kemampuan sebaiknya
ditunda dulu. Perihal berikan kepada para praktisi secara gratis, jika benar-benar punya
kemampuan semacam itu maka anda lakukan saja. Hal-hal tersebut termasuk agak
konkret, kalian pikirkan sejenak akan tahu bagaimana berbuat.
Pengikut: Kami mewakili pengikut Dafa kota Changchun kirim salam kepada
Shifu, para pengikut merindukan Shifu. Sebelum penganiayaan, kepala pembimbing di
berbagai Pusat Bimbingan telah memerankan fungsi yang sangat besar, di tengah
penganiayaan mereka dianiaya dengan sangat serius, banyak dari mereka sekarang
kondisinya tidak baik, rekan-rekan praktisi merasa sangat sayang. Pelurusan Fa sudah
mendekati tahap akhir, orang-orang tersebut bagaimana jadinya? Kami harus
bagaimana membantu mereka?
Shifu: Klarifikasi fakta terhadap siapa saja juga sama. Penganiayaan kejahatan
membuat mereka mengalami banyak penderitaan. Meskipun saya tidak mengakui
penganiayaan semacam ini terhadap praktisi, di tengah pelurusan Fa juga sedang
memusnahkan mereka secara keseluruhan, namun sebelum tibanya pelurusan Fa
mereka masih saja menganiaya pengikut Dafa dengan beringas, maka dikatakan siapa
yang dapat melangkah ke depan adalah paling luar biasa. Tak peduli dia adalah kepala
pembimbing dari suatu Pusat Bimbingan, atau seorang penanggung jawab, dahulu
mereka juga adalah sama seperti praktisi lainnya sebagai orang Xiulian, bukan karena
kultivasinya baik baru diangkat sebagai pembimbing, bisa saja kultivasinya tidak
semantap praktisi pada umumnya, tetapi dia mampu melakukan pekerjaan, mau
melakukan pekerjaan, maka baru angkat dia menjadi penanggung jawab atau kepala
pembimbing. Saat mengklarifikasi fakta kepada mereka juga harus lihat simpul hatinya
terikat di mana.
Pengikut: Setelah penganiayaan, rekan praktisi sekelompok demi sekelompok
melangkah ke luar melakukan pekerjaan koordinasi, tetapi mereka juga dianiaya
sekelompok demi sekelompok. Mereka semua sedang gigih berupaya, tetapi di bidang
koordinasi tidak dapat mencapai kondisi seperti sebelum penganiayaan.
Shifu: Praktisi yang pikiran lurusnya betul-betul kuat maka kejahatan tidak bisa
menganiayanya, di saat penganiayaan kejahatan paling beringas mereka juga tidak
disusupi celah kekosongannya oleh kejahatan. Jika benar-benar dapat menguatkan
pikiran lurus, maka dapat menangkalnya. Bila pikiran lurus tidak kuat, maka susah
untuk menangkalnya. Ketika ada praktisi lama yang dulu tidak melangkah ke luar
sekarang telah melangkah ke luar, anda sekalian sangat senang melihatnya, tenaga
kerja menjadi banyak, tetapi jangan lupa, bahwa hati manusia yang membuatnya tidak
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dapat melangkah ke luar, hati manusia juga akan mendatangkan kerunyaman.
Dikarenakan perasaan takut atau kondisi Xiulian-nya bermasalah, menyebabkan dia
ditangkap oleh kejahatan. Jika dia benar-benar berpikiran lurus kuat, pemahamannya
sudah sangat tinggi, walaupun melangkah kembali dari awal juga dapat menangkal
penganiayaan, dengan demikian baru dapat lebih mantap sehingga tidak timbul
masalah.
Pengikut: Sekarang koordinator di daratan Tiongkok berbeda dengan Himpunan
Dafa di luar daratan, ada kalanya jelas-jelas tahu bahwa perbuatan rekan praktisi tidak
benar, sebagian perbuatannya ada yang langsung berkaitan dengan masalah
keselamatan setiap orang, namun bagaimanapun bertukar pendapat juga tidak mau
berubah, saya hanya dapat menggunakan pikiran lurus menjaga keselamatan rekan
praktisi. Bagaimana baiknya?
Shifu: Memang, ada orang yang tidak memerhatikan dan tidak memedulikan
seperti ini, ia akan disusupi celah kekosongannya oleh kejahatan, sehingga
menimbulkan kerunyaman tersebut. Diri sendiri tidak gigih maju, juga tidak
memedulikan keselamatan orang lain. Jika anda semua dapat memandang masalah
dengan sangat rasional, melakukan pekerjaan dengan pikiran lurus, maka situasi akan
sama seperti semula.
Pengikut: Dewasa ini orang yang meninggalkan Dafa masuk dalam agama juga
tidak sedikit, keadaan mereka juga tidak semuanya sama. Ada yang masih mengaku
dirinya adalah pengikut Shifu, namun berada dalam kondisi kesadaran sesat. Terhadap
orang-orang tersebut kami juga telah mencurahkan banyak upaya, ada yang telah
melangkah kembali, ada yang masih bersikukuh mempertahankan sekelumit hal dalam
agamanya. Kami tahu Shifu senantiasa sedang memedulikan mereka, kami harus
bagaimana lagi?
Shifu: Lakukan klarifikasi fakta hingga mencapai sasaran, dobrak bagian yang
membuatnya salah paham, dia seyogianya akan mengerti. Orang-orang tersebut
kebanyakan disebabkan rasa takut. Di dalam agama sekarang masih belum ada
penganiayaan yang begitu terbuka, jika agama juga sudah mulai dianiaya coba lihat dia
mau ke mana lagi. Itu adalah perasaan takut.
Pengikut: Di kota Changchun orang yang berjodoh dengan Shifu sangat banyak,
mereka semua mengakui Shifu berkepribadian sangat baik, tetapi untuk klarifikasi fakta
lebih dalam lagi sudah sangat sulit. Cara apa yang masih dapat digunakan untuk
menolong mereka?
Shifu: Mengklarifikasi fakta secara mendalam tidak berarti mengatasi masalah
dengan tepat sasaran, di mana letak kesalahpahamannya, di situlah dilakukan
klarifikasi fakta. Masih ada sedikit unsur yang ditinggalkan oleh kejahatan dan
kebohongan yang diciptakan di tengah penganiayaan, semua itu masih sedang
berperan. Setelah menemukan rintangan pokoknya maka dapat mengurainya.
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Pengikut: Pengikut Dafa di daratan Tiongkok melibatkan diri dalam kelangsungan
“Pemerintahan transisi”, apakah ini layak? (Shifu: Tidak layak.) Dewasa ini yang terlibat
dalam sektor pengakses internet dari “pemerintahan transisi” pada dasarnya semua
adalah pengikut Dafa daratan Tiongkok, dan juga masih menarik praktisi daratan
Tiongkok untuk ikut bergabung.
Shifu: Saya tidak menginginkan pengikut Dafa terlibat dalam urusan manusia
biasa. “Pemerintahan transisi”, gerakan prodemokrasi dan berbagai kubu partai
demokrasi, mereka sangat setuju dengan pengikut Dafa, sangat bersahabat, tetapi juga
tidak boleh dikarenakan hal ini lalu menyatukan Xiulian dan misi sejarah pengikut Dafa
dengan urusan manusia biasa. Pengikut Dafa jangan melibatkan diri dalam urusan
manusia biasa. Dibicarakan dari satu sudut pandang lainnya, pengikut Dafa adalah
sebuah kelompok massa Xiulian, mereka dapat melepaskan segalanya, membuat
kejahatan tidak berdaya, ini dikarenakan dalam hati mereka ada Fa. Urusan manusia
biasa bila benar-benar ingin dilakukan di tengah praktisi Dafa, itu tidak diperbolehkan.
Seandainya kelompok massa ini benar-benar sudah tidak dapat diandalkan, mereka
yang menggantungkan harapan pada Falun Gong juga tidak ada harapan lagi.
Pengikut: Pengikut Dafa di daerah miskin setelah ditangkap, ingin membayar
pengacara yang membela kebenaran untuk menangani perkara, biayanya butuh
100,000 Yuan. Karena anggota keluarga pengikut Dafa tidak punya kemampuan
ekonomi, di daerah setempat juga tidak ada rekan praktisi yang mampu, maka hanya
dapat mengandalkan bantuan dari keseluruhan rekan praktisi. Perbuatan demikian
apakah terhitung mengumpulkan dana?
Shifu: Biaya yang dibutuhkan terlampau tinggi, itu sendiri sudah bermasalah,
harus mencari pengacara yang punya rasa keadilan berkat klarifikasi fakta. Melalui
gugatan perkara bila benar-benar dapat menyingkap kejahatan, menyelamatkan
makhluk hidup, juga dapat melindungi pengikut Dafa, pengikut Dafa setempat dalam
pemahamannya semua dapat memiliki suatu pemahaman yang begitu jelas, lagi pula di
dalam proses berlangsungnya perkara semua orang dapat bekerja sama, saya pikir itu
adalah satu hal yang baik. Jika semata-mata ingin terbebas dari penangkapan dan
penganiayaan oleh kejahatan, maka tidak ada keagungan De yang begitu besar. Anda
sekalian saling membantu, menyumbang sejumlah uang untuk membayar pengacara,
ini seharusnya tidak ada masalah. Jika penanggung jawab yang tampil menghendaki
para praktisi menyumbang uang untuk melakukan hal ini, biayanya besar dan juga para
praktisi tidak menyetujui, saya pikir itu harus dilihat titik tolaknya apa.
Pengikut: Pengikut Dafa yang diburon oleh kejahatan menjabat sebagai
koordinator, apakah ada masalah dari segi keamanan?
Shifu: Atas dasar perspektif melindungi pengikut Dafa, masih harus memikirkan
segi keamanan.
Pengikut: Standar penulisan situsweb bahasa Mandarin selalu tidak dapat
ditingkatkan, mengakibatkan tingkat kemampuan membaca di tengah manusia biasa
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(terutama kaum intelektual) kurang memadai. Apakah ini salah satu penyebab yang
memengaruhi kecepatan penyelamatan manusia?
Shifu: Saya malah tidak begitu mendengar tentang hal ini. Karena situsweb
Minghui dalam pemberitaannya menyingkap penganiayaan, merefleksikan keadaan
sesungguhnya dari Xiulian pengikut Dafa, ini dijadikan sebagai primer, dalam hal
penulisan bila dapat mempertahankan tingkat kemampuan membaca secara umum itu
sudah cukup, ia bukan sebuah media yang menitik-beratkan keunggulan tata bahasa
dan segi artistik. Tentu saja, bila gaya tulisnya ekstra bagus itu tentu lebih baik. Jika
dikatakan penulisan situsweb Minghui buruknya hingga tidak dapat menyelamatkan
manusia, saya masih tidak mengakui hal ini. (Hadirin tertawa)
Pengikut: “Tabloid mingguan Minghui edisi luar daratan” sekarang beredar di
Hongkong, Taiwan, di Amerika Serikat antara lain New York, Philadelphia, Washington
DC, San Francisco, Dallas dan tempat lainnya, rekan praktisi beranggapan hasilnya
sangat baik bagi klarifikasi fakta. Majalah klarifikasi fakta berkala lainnya dari Minghui,
apakah boleh dipilih satu macam untuk diedarkan di luar daratan?
Shifu: Produk Minghui diedarkan di masyarakat, hal ini kalian boleh coba lakukan,
tetapi bagaimanapun juga ia secara langsung mencerminkan keadaan penganiayaan
dan keadaan Xiulian dari pengikut Dafa, manusia biasa dapat menerima sampai taraf
apa, ini harus kalian pertimbangkan dalam pelaksanaannya.
Pengikut: Saat melakukan klarifikasi fakta kepada tokoh politik Barat, sebagian
anggota parlemen berhaluan kiri dari negara Barat menyatakan dukungan bagi praktisi
Dafa menentang penganiayaan, dalam aspek ini apa saja yang harus kita perhatikan?
Misalnya bolehkah mendorong mereka untuk menyatakan dukungan terhadap Falun
Gong secara kolektif?
Shifu: Boleh saja, klarifikasi fakta adalah khusus ditujukan kepada manusia,
adalah menolong manusia, tak peduli apa status dia. Jika mereka mau membuat
beberapa resolusi yang menentang penganiayaan, ini tentu sangat berarti, bersamaan
juga sangat berseberangan dengan selera partai jahat PKT.
Pengikut: Acara umpan balik penonton Shen Yun yang dibuat oleh NTDTV,
dewasa ini situsweb Minghui juga sedang melansir ulang. Bolehkah kita membuatnya
dalam jumlah yang agak banyak, sebagai salah satu bahan untuk mempromosikan
Shen Yun?
Shifu: Ini boleh dilakukan secara besar-besaran di NTDTV dan media lainnya,
untuk Minghui jangan dilakukan dalam jumlah besar, Minghui jangan menyimpang dari
sudutnya.
Pengikut: Penyebarluasan DVD Shen Yun di daratan Tiongkok, dengan dinamika
seperti sekarang ini apakah sudah cukup? Bersamaan menyebarluaskan Shen Yun,
apakah boleh sekalian mengklarifikasi kebenaran Dafa? Ada rekan praktisi
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mengatakan sebaiknya sebelum menyaksikan Shen Yun jangan membuat seseorang
timbul halangan, menganggap ini adalah milik Dafa.
Shifu: Benar, mengklarifikasi fakta dengan seketika tidak dapat mencapai
sasaran, jika demikian sebaiknya jangan mengatakan apa-apa dulu. Setelah
menyaksikan DVD dia sudah berubah, saat itu anda mencari dia untuk klarifikasi fakta,
dia dapat menerima semuanya. Tetapi di saat dia belum menyaksikan dan klarifikasi
anda tidak mencapai sasaran, jika dia menyaksikan dengan membawa suatu
prasangka, asalkan di benaknya ada sekilas pikiran, hasilnya jadi tidak baik, dengan
adanya sekilas pikiran sudah berupa halangan.
Pengikut: Ada rekan praktisi daratan Tiongkok saat menyerahkan artikel berkata,
jika Minghui tidak memuatnya dia akan berikan kepada Dajiyuan. Apakah ini
menyangkut masalah keamanan? Sedapat mungkin berkomunikasi dengan Minghui
melalui jalur tunggal.
Shifu: Benar, jika tidak khawatir ada masalah keamanan maka lakukanlah, jika
ada masalah keamanan maka hadapilah secara rasional.
Pengikut: Shifu dahulu menyinggung sedikitnya harus menyelamatkan 50 persen
lebih makhluk hidup di daratan Tiongkok. Situasi sekarang bagaimana? Jika kami terus
gigih maju dengan pikiran lurus, apakah ada harapan melampaui target ini? Hingga
mencapai 60 sampai 70 persen?
Shifu: Karena Dewa di setiap tingkat setelah melihat peristiwa di atas dunia,
mereka semua juga membuat pengaturan. Biar dari tingkat mana pun pengaturannya
juga manusia di bumi dari sepuluh ditinggalkan satu. Dilihat dari keadaan yang kalian
lakukan sekarang, masih belum cukup banyak. Bukan saya menginginkan seberapa
banyak, melainkan sedapat mungkin ditolong, sedikitnya ditinggalkan separuh, atau 70
sampai 80 persen adalah paling baik, maka saya menyuruh kalian lakukan sedapat
mungkin, inilah sebabnya. Karena saya tahu manusia di dunia mayoritas datang dari
atas, maka ini sudah berbeda dengan keadaan dulu sewaktu para Dewa membuat
pengaturan tersebut. Seandainya mereka tahu manusia sekarang adalah manusia
yang demikian, semuanya berasal dari tingkat tinggi, maka dulu siapa pun juga tidak
berani mengatakan manusia di dunia dari sepuluh ditinggalkan satu. Tetapi kejahatan
sudah mengaturnya hingga taraf yang demikian, hal-hal tersebut siapa pun juga tidak
dapat menariknya kembali, oleh sebab itu menghadapi rintangan yang ditimbulkan oleh
kejahatan, kita tidak boleh mengendurkan pekerjaan klarifikasi fakta.
Pengikut: Berhubung sekarang tenaga penerjemah terbatas, situsweb Yuanming 3
dan situsweb Minghui 4 bahasa Perancis secara bersamaan menggunakan artikel
terjemahan, maka isi kedua situsweb tersebut sangat mirip. Sebagian rekan praktisi
bertanya apakah perlu mempertahankan kedua situsweb yang isinya hampir sama?

3
4

Situsweb Yuanming (圓明網) = Clearharmony.net
Situsweb www.Minghui.org (明慧網) (明慧网)
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Shifu: Jika praktisi Perancis dapat menyiapkan tenaga lebih, maka sedapat
mungkin jangan membiarkan mereka sama. Jika tenaga kerja tidak mencukupi, maka
itu sulit dikatakan. Akan tetapi, situsweb Yuanming boleh memberitakan sejumlah isi
berita lainnya, sedangkan situsweb Minghui tidak boleh mengubah ciri khasnya, di sini
letak perbedaannya.
Pengikut: Situsweb Yuanming bahasa Jerman karena kekurangan tenaga, ingin
bekerja sama dengan situsweb Minghui bahasa Jerman, untuk saling memanfaatkan
sumber daya.
Shifu: Hanya dapat dikatakan bagian dari situsweb Minghui itu boleh
dimanfaatkan bersama, dengan demikian menghemat tenaga, sedangkan bagian
lainnya masih harus situsweb Yuanming sendiri yang mengerjakannya.
Pengikut: Dafa menyebar secara luas di banyak negara, bagaimana secara lebih
baik mencerminkan keadaan penyebarluasan Dafa di dunia melalui situsweb Minghui?
Shifu: Ini bukanlah yang diutamakan Minghui untuk dikerjakan, boleh diberitakan
secara umum. Minghui utamanya ditujukan khusus terhadap keadaan Xiulian tubuh
utama pengikut Dafa, khususnya menyingkap keadaan penganiayaan di daratan
Tiongkok, keadaan Xiulian pengikut Dafa di daratan Tiongkok dijadikan sebagai objek
utama untuk diberitakan. Yang lainnya boleh dikerjakan sebagai pelengkap, tetapi tidak
boleh menyimpang dari jalur yang sekarang kalian lakukan, yaitu jalur yang sudah
berhasil kalian rintis ini.
Pengikut: Buku “Falun Gong” versi bahasa Perancis sudah tidak terbit lagi, tetapi
di tengah para praktisi masih beredar. Apakah boleh memberikan secara gratis edisi
elektronik buku tersebut kepada praktisi baru?
Shifu: Boleh. Di situsweb selalu ada, di situsweb Dafa juga ada, selalu ada materi
Falun Gong yang bisa diunduh 5 secara gratis, hal ini boleh dilakukan.
Pengikut: Terhadap “Mencerai-beraikan PKT, menghentikan penganiayaan”,
sebelumnya kami dalam penyensoran terhadap berita luar daratan tidak menghindar
dari topik ini. Tetapi dengan pertimbangan agar pengikut Dafa terhindar dari salah
sangka bahwa ini adalah sebuah “arah”, lagi pula kami juga telah melihat ada sebagian
praktisi menampakkan perhatiannya yang besar dalam hal ini, maka kami tidak
memberitakannya secara amat menonjol, penanganan seperti ini apakah cocok?
Apakah kami ada perasaan khawatir?
Shifu: Proses pencerai-beraian PKT juga adalah proses pengikisan terhadapnya,
pertama adalah mengurangi penganiayaan terhadap pengikut Dafa, kedua adalah
memperluas jangkauan bagi penyelamatan manusia. Sesungguhnya dengan klarifikasi
fakta menyingkap kebohongan partai jahat niscaya akan membuatnya tercerai-berai,
akan memerankan fungsi yang demikian. Kekuasaan jahat memang bertahan
mengandalkan kebohongan. Sebagai situsweb Minghui, pertahankan sikap kalian
5

Diunduh (didownload).
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sekarang ini tentu tidak ada masalah, cara Xiulian apa pun dalam sejarah juga tidak
ada hubungannya dengan kekuasaan. Tetapi ada satu hal kalian tentu tahu, baik
agama Kristen atau agama Buddha, mereka juga ingin mencerai-beraikan kejahatan.
Baik itu berupa setan, iblis, tak peduli dia itu apa, termasuk siluman yang
mencelakakan manusia di dunia, para biksu atau pendeta Tao, mereka juga melakukan
upacara agama untuk menangani hal-hal tersebut. Dalam agama Kristen atau Katolik
generasi sebelumnya di masa lampau juga ada pendeta atau staf tugas khusus yang
secara khusus menangani masalah ini. Tetapi walau bagaimanapun, mereka tidak
melakukan sesuatu yang khusus ditujukan terhadap kejahatan yang memegang
kekuasaan manusia.
Sekali menyebut mencerai-beraikan PKT, ada orang jadi tidak memahami.
Sesungguhnya adalah membebaskan makhluk hidup yang diculik oleh iblis raksasa
dan kejahatan raksasa, yaitu sedang menyelamatkan manusia. Banyak orang
mengatakan ini apa hubungannya dengan Xiulian kita? Betul, Xiulian hari ini dan
Xiulian masa lampau juga tidak sama, pengikut Dafa mempunyai misi. Makhluk hidup
yang begitu banyak, tak terhitung dan tak ternilai, mengapa anda yang telah menjadi
pengikut Dafa? Dalam proses pembaruan dan penciptaan ulang alam semesta yang
begitu mahabesar, mengapa kalian menjadi pengikut Dafa? Pengikut Dafa memang
mempunyai kewajiban yang begitu besar, kewajiban ini adalah di saat makhluk hidup
semuanya sudah tidak benar, orang-orang di dunia sedang diculik oleh iblis jahat yaitu
partai jahat PKT dalam keadaan tanpa harapan, kalian harus menyelamatkan mereka.
Makhluk hidup di hari ini semua juga datang dari atas langit, lagi pula setiap orang
bahkan mewakili sebuah sistem badan langit, maka menolong satu orang sama
dengan menolong kehidupan yang tak terhitung dan tak ternilai, keagungan De di balik
ini terlampau besar, coba anda katakan seorang manusia biasa mampukah
melakukannya? Pantaskah? Tidak pantas. Hanya orang yang pantas sebagai pengikut
Dafa baru mampu melakukannya, baru dapat mencerai-beraikan iblis jahat ini.
Peristiwa yang begitu besar dihubungkan langsung dengan pelurusan Fa, maka
saya menyebut anda sekalian sebagai “Pengikut Dafa di masa pelurusan Fa”. Lalu apa
perbedaan Xiulian pengikut Dafa di masa pelurusan Fa dan Xiulian pengikut Dafa di
masa mendatang? Xiulian di masa mendatang tidak mempunyai misi dan kewajiban
yang begitu besar, hanya mencapai kesempurnaan pribadi sebagai pokok. Hari ini
menghadapi kejahatan yang begitu besar di dunia, bukan saja telah menculik orangorang di dunia, masih sedang menganiaya pengikut Dafa yang dapat menyelamatkan
orang-orang tersebut, dalam sejarah dia telah memusnahkan begitu banyak makhluk
hidup, masih ada begitu banyak makhluk hidup yang sedang dimusnahkan, pengikut
Dafa tidak menolong mereka lalu siapa yang menolongnya? Walaupun saya tidak
mengakui penganiayaan ini, bagaimanapun ia telah terjadi, manusia sudah dianiaya,
maka kita harus menolong mereka. Untuk menolong maka harus beri tahu manusia,
bahwa partai jahat PKT adalah wujud iblis di atas dunia, mencerai-beraikan dia adalah
menolong manusia. Tujuannya bukan untuk mencerai-beraikan dia, tujuannya adalah
menolong manusia; mencerai-beraikan dia bukan menginginkan kekuasaannya,
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melainkan membebaskan orang-orang Tionghoa yang diculik, oleh sebab itu harus
mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan makhluk hidup dengan segenap upaya.
Setelah orang-orang mengetahui fakta sebenarnya maka penganiayaan tidak
dapat dipertahankan, partai jahat PKT akan runtuh, tetapi itu bukan dilakukan untuk
membuatnya runtuh, melainkan demi makhluk hidup dapat tertolong sebagai tujuan. Ini
adalah penganiaya sendiri yang membuat dirinya jatuh, adalah makhluk hidup yang
telah mencerai-beraikannya. Partai jahat PKT adalah iblis raksasa itu, menceraiberaikan dia ditujukan khusus pada unsur kejahatannya, ditujukan khusus pada bentukbentuk partai jahat di atas dunia, tidak ditujukan khusus pada manusia, maka
seyogianya menyuruh manusia mundur dari partai, mengundurkan diri dari partai jahat,
mengundurkan diri dari pengendalian kejahatannya. Selain beberapa pentolan jahat
yang reinkarnasi dari kejahatan, kita tidak menganggap manusia sebagai iblis, manusia
memang diculik olehnya. Beginilah hubungannya yang ada. Bagi situsweb Minghui,
semua ini kalian kuasai dengan baik, tidak membicarakan secara langsung atau minim
membicarakan perihal mencerai-beraikan PKT, itu boleh saja, memberitakannya lebih
sedikit juga tidak apa-apa.
Pengikut: Di saat memperkenalkan Shen Yun kepada manusia biasa, apakah
boleh memberikan alamat web Shen Yun melalui email kepada perkumpulan manusia
biasa atau perorangan?
Shifu: Memperkenalkan situsweb Shun Yun seharusnya tidak ada masalah, tetapi
bila dilakukan seperti email sampah yang ditolak oleh orang-orang, itu akan
menimbulkan pengaruh yang tidak baik. Oleh sebab itu kalian harus lakukan dengan
rasional, dengan bijaksana, jangan membuat orang lain menjadi antipati.
Pengikut: Segenap pengikut Dafa dari Minghui bahasa Jepang kirim salam
kepada Guru terhormat. Kami akan terus giat berupaya, lebih banyak dan lebih baik
merefleksikan Minghui bahasa Mandarin.
Shifu: Ya, saya percaya, karena anda sekalian sedang terus mengerjakan, juga
tidak mudah untuk mengerjakannya.
Pengikut: Ada banyak tempat dikarenakan taraf Xinxing secara keseluruhan tidak
mencukupi, tidak bekerja sama dengan baik, sehingga tidak berani mengundang Shen
Yun, atau takut rugi bila diadakan, sulit untuk digerakkan. Mohon Guru terhormat
memberi petunjuk, jika masih tidak diadakan maka akan terlambat.
Shifu: Sesungguhnya menyelenggarakan Shen Yun tidaklah begitu sulit.
Dikarenakan kurang mengerti, maka memandangnya sangat sulit. Sesungguhnya
cukup cari sebuah hotel, untuk menempatkan anggota Shen Yun dan menginap di situ.
Setiap hari siapkan makanan bagi mereka, beli nasi kotak juga boleh, atau makanan
cepat saji, 6 semuanya boleh saja. Untuk menghubungi gedung teater siapa saja juga
boleh pergi. Menghubungi gedung teater harus mendapat persetujuan dari Himpunan
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Dafa setempat, dan mewakili Himpunan Dafa setempat menyelenggarakan kegiatan ini.
Saat menghubungi gedung teater putarlah dan perlihatkan kepada mereka film iklan
dan film umpan balik penonton yang memperkenalkan Shen Yun yang dibuat oleh
NTDTV, maka mereka akan tahu. Tidak perlu anda katakan, mereka juga akan
bertanya, ingin memborongkan pertunjukan atau kalian sendiri yang menyewa seluruh
gedung? Maka yang dilakukan praktisi kita pada dasarnya ialah dia sendiri menjual
tiket, ini jadi sangat sederhana. Di saat menanda-tangani kontrak harus bicarakan
dengan jelas perihal biaya, tiket dikeluarkan sebagian, diri sendiri tanggung sebagian
untuk dijual, tiket-box gedung teater tanggung sebagian, berapa lembar yang terjual,
sisa tiket dikembalikan ke tiket-box. Karena selembar tiket bernilai uang satu tiket,
maka sisa tiket anda harus dikembalikan kepada dia, kemudian diadakan perhitungan
terakhir. Atau masih ada keadaan lain, hanya sewa gedung dengan jumlah harga
sekian sudah selesai. Kuncinya yang paling melelahkan dan paling menguras pikiran
adalah para praktisi mempromosikan tiket dan menjual tiket. Prosesnya sangat mudah,
tidak rumit.
Tetapi ada satu hal, di masyarakat Barat ada tingkatan sosial, gedung teater juga
sama, ini sangat krusial. Gedung teater kelas tinggi, orang arus utama dalam
masyarakat tentu akan hadir. Jika bukan gedung teater kelas tinggi, orang arus utama
masyarakat tidak akan hadir. Tentang hal ini kalian harus jelas, jangan hanya mengejar
harga murah, orang-orang arus utama dalam masyarakat jika tidak hadir maka
penontonnya jadi sedikit.
Pengikut: Wartawan Minghui apakah boleh menulis cerita tentang anggota
keluarga praktisi mendukung Falun Gong?
Shifu: Jika itu bersifat positif tentu boleh, semua ini boleh saja. Jika punya
persyaratan kalian boleh melakukan hal-hal tersebut, karena ia secara positif
merefleksikan keadaan pengikut Dafa dan masalah mengenai sikap orang-orang di
dunia terhadap pengikut Dafa, ini juga dapat berperan menolong manusia.
Pengikut: Situsweb Yuanming apakah boleh memuat artikel Shifu? Atau hanya
situsweb Minghui saja yang boleh memuatnya?
Shifu: Saya hanya memuatnya di situsweb Minghui, karena untuk menjaga
tingkat kepercayaannya. Situsweb intern lainnya yang dikelola pengikut Dafa boleh
memuatnya ulang, untuk menghindari ada yang palsu membuat kacau.
Pengikut: Persiapan Shen Yun dan lingkungan Xiulian di Jenewa dan Swiss
berbeda dengan negara lain, Jenewa dan Swiss ada keistimewaan apa?
Shifu: Tidak ada keistimewaan, Jenewa dan Swiss mengadakan Shen Yun sama
saja, jika dalam rangka pertunjukan keliling, pengaturan pertunjukan sama saja. Tetapi
jika pertunjukan itu diborong oleh manusia biasa, maka para praktisi tidak perlu
melibatkan diri dalam penjualan tiket. Dalam keadaan demikian praktisi tidak perlu
melibatkan diri, biar manusia biasa sendiri yang menjual tiket, mereka sendiri yang
menyewa seluruh gedung, demikianlah keadaannya. Jika pertunjukan keliling tiba di
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Swiss, itu harus melibatkan praktisi. Selama jangka waktu pertunjukan keliling tidak
memborongkan pertunjukan, saat demikian siapa yang tidak menghendaki praktisi
terlibat, berarti dia telah berbuat salah.
Pengikut: Shifu pernah mengatakan di luar Triloka sudah selesai menjalani
pelurusan Fa, manusia sekarang mayoritas datang dari tingkat tinggi. Apakah boleh
dipahami bahwa orang-orang tersebut tak peduli dia tertolong atau tidak, badan langit
mereka yang semula sudah terselamatkan dan memasuki masa mendatang?
Shifu: Pengikut Dafa ada banyak datang dari tingkat tinggi, ada pula yang datang
dari tingkat agak tinggi, tempat-tempat seperti itu semuanya sudah selesai menjalani
pelurusan Fa. Pengikut Dafa setelah berhasil kultivasi bagaimana keadaannya, itu
dapat diramalkan, di tengah proses pelurusan Fa Shifu sudah bantu
menyempurnakannya bagi anda. Jika pengikut Dafa tersebut di pertengahan belum
berhasil kultivasi mencapai begitu tinggi, dunianya itu juga akan tercerai-berai, lalu
tepat di posisi yang dapat dijangkau oleh ketinggian kultivasinya disempurnakan dari
awal sebuah dunia bagi dia. Jika orang bersangkutan pada akhirnya tidak berhasil
dalam kultivasi, maka sudah tidak ada apa-apa lagi, tidak ada lagi badan langit masa
mendatang, tidak ada lagi posisinya, segala sesuatu yang dia wakili juga sudah tiada
lagi, dia persis sama seperti manusia biasa.
Pengikut: Praktisi di daerah kami tidak banyak, bila kami menulis artikel liputan
khusus terhadap praktisi, apakah akan mengekspos praktisi bagi kejahatan?
Shifu: Memang ada masalah begini. Ada kalanya di suatu daerah praktisinya
tidak banyak, jika anda dalam artikel liputan khusus menulis diri sendiri berasal dari
daerah mana, kemungkinan besar kejahatan akan dapat menerkanya. Maka dalam halhal seperti ini situsweb Minghui harus mempertimbangkan, jangan mengekspos
mereka, harus memerhatikan keselamatan mereka.
Pengikut: Acara televisi “Fokus Minghui” pernah memerankan fungsi yang sangat
baik dalam klarifikasi fakta, tetapi belakangan berhubung masalah tenaga kerja
sehingga dihentikan. Sekarang kami ingin memulihkan kembali kolom ini, satu periode
waktu juga sudah lewat, namun karena berbagai faktor, masih belum dapat dipulihkan.
Hari ini mendengar Shifu berceramah Fa, apakah kolom ini tidak perlu dikerjakan lagi?
Shifu: Apakah saya ada mengatakan demikian? Melakukan hal apa pun juga
kalian sendirilah yang merundingkannya untuk dilakukan, ini terlalu konkret. Kalian
menyelenggarakan apa saja saya juga tidak menentang, asalkan itu adalah hal-hal
klarifikasi fakta saya mendukung semuanya. Masalah yang paling besar adalah
bagaimana kalian dapat berkoordinasi dengan baik. Perihal bagaimana dapat
mencapai hasil sesuai target, apakah ada kemampuan tersebut untuk dilakukan,
semua ini tergantung kalian sendiri yang menguasai. Tanggapan saya di muka adalah,
hal-hal kalian untuk menolong manusia saya mendukung semuanya, pengikut Dafa
melakukan hal apa pun juga demi menolong manusia maka dilakukan klarifikasi fakta.
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Pengikut: Sebagian kota besar di daratan Tiongkok masih belum ada materi
klarifikasi setempat, misalnya "Tabloid mingguan Minghui" dan pamflet klarifikasi fakta
yang dibuat setempat. Dalam keadaan demikian apakah kita bantu rekan praktisi
daratan Tiongkok menghasilkan materi klarifikasi di tempat mereka, atau tunggu rekan
praktisi daratan Tiongkok sendiri yang mengerjakannya?
Shifu: Sesungguhnya, di sini luar daratan tenaga kerja sangat terbatas. Apabila
materi klarifikasi fakta di beberapa ratus kota di daratan Tiongkok anda tanggung
semuanya untuk dikerjakan, anda benar-benar akan kewalahan. Hal ini masih harus
dikoordinasikan dengan baik.
Pengikut: Di saat mengajukan permohonan sewa gedung teater mengalami
kesulitan, apakah ini berhubungan dengan tidak diajukannya gugatan terhadap
tindakan sabotase konsulat Tiongkok?
Shifu: Kalian kadang kala di saat mengajukan permohonan sewa gedung, betul,
satu masalah sulit paling besar yang ditemui adalah, bukan penyelenggaraan Shen
Yun itu sendiri, melainkan pengacauan partai jahat PKT di balik itu. Tetapi tak peduli
bagaimana dia mengacau, saya seyogianya berpikir, pengikut Dafa punya jalannya
sendiri, anda lakukan saja lebih lanjut dengan pikiran lurus, dengan sendirinya anda
akan mampu melakukan. Jika anda dibuat goyah olehnya, maka anda tidak dapat
melakukan dengan baik apa yang anda ingin lakukan. Memang, anda boleh menggugat
mereka, menyingkap perbuatan mereka agar orang-orang di dunia melihatnya, ini
malah akan membantu penjualan tiket. Jika kekurangan tenaga, maka lakukan dengan
mempertimbangkan keadaan, selesaikan dulu masalah yang penting, kemudian ajukan
dia ke pengadilan. Menggugat dia bukanlah tujuan, menyingkap dia adalah tujuan.
Sesungguhnya partai jahat PKT tidak tahu dirinya betapa busuk di masyarakat
internasional. Misalnya Shen Yun mengadakan pertunjukan di suatu tempat, konsulat
partai jahat PKT lalu menelepon satu putaran kepada konsulat perwakilan setempat
dari berbagai negara, beri tahu mereka jangan menonton pertunjukan Shen Yun,
akhirnya mereka semua beli tiket datang menyaksikan pertunjukan. Semula banyak
yang tidak tahu perihal pertunjukan, begitu dia berbuat demikian malah telah
membantu Shen Yun memasang iklan gratis satu putaran. Lagi pula di saat mereka
membeli tiket semua juga bertanya mengapa konsulat partai jahat PKT berbuat
demikian, ini tepat sekali untuk melakukan klarifikasi fakta kepada mereka. Saya sejak
dini sudah mengatakan, partai jahat PKT lebih baik sedikit jika dia tidak melakukan
apa-apa, begitu dia melakukan suatu hal maka jadilah hal yang memalukan, hal yang
busuk.
Saya cukup bicara sekian. Pengikut Dafa memang kewajibannya begitu besar.
Berbagai proyek penyelamatan manusia dari kalian semuanya juga didirikan oleh
pengikut Dafa secara inisiatif, dalam pengoperasiannya telah mengembangkan fungsi
yang amat besar. Baik itu klarifikasi fakta, menolong manusia, hasilnya sangat nyata.
Hal ini saya sangat senang. Semenjak saat awal, saya sangat khawatir menyangkut
masalah konkret, takut kalian tidak menguasai dengan baik, takut tidak dapat
menyelesaikan masalah saat menemui berbagai kesulitan, maka ketika itu sangat
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khawatir. Sekarang saya tidak khawatir lagi, berbagai bidang pekerjaan semua
dilakukan sangat baik, saya juga tidak begitu sering menelepon praktisi yang
bertanggung jawab pada berbagai bidang pekerjaan. Kalian semua telah menjadi
dewasa, pekerjaan dilakukan makin lama makin baik. Jalan dari setiap media semua
juga kalian sendiri yang merintisnya, juga telah memastikan arah sendiri dalam
penyelenggaraan media, juga telah menguasai batas-batas diri sendiri. Terutama
situsweb Minghui, dalam aspek ini melakukannya sangat baik, senantiasa terkendali
sangat mantap, tidak pernah muncul masalah yang besar, pada dasarnya sedang
berkembang dengan sehat. Di dalam proses ini tidak timbul masalah, itu sendiri sudah
berupa pukulan yang paling besar terhadap kejahatan.
Kestabilan situsweb Minghui, keadaannya yang tidak terganggu, pemberitaannya
yang tepat waktu, bagi partai jahat PKT pada mulanya adalah benci bukan kepalang,
sekarang adalah takut setengah mati. Ada sejumlah orang di dunia bukan semuanya
berjalan mengikuti kejahatan, orang-orang yang dikelabui ada sebagian awalnya
menentang Falun Gong, sekarang berubah jadi mengagumi, ini menandakan kalian
dalam klarifikasi fakta benar-benar telah memerankan fungsi yang sangat besar.
Setidaknya kalian telah melihat, kondisi praktisi di dalam maupun di luar daratan,
pertukaran informasi antarpraktisi, melalui informasi semacam ini kalian telah
mengetahui keadaan secara menyeluruh, keadaan menyeluruh dari kondisi Xiulian
pengikut Dafa, juga telah mengetahui keadaan konkret kejahatan menganiaya pengikut
Dafa, juga telah mengerti bagaimana pengikut Dafa secara khusus menghadapi
keadaan di dalam penganiayaan ini. Memang betul, tak peduli bagaimana wujudnya
kondisi Xiulian pengikut Dafa, sepanjang perjalanan ada yang melangkah dengan baik,
ada yang melangkah kurang baik, namun situsweb Minghui kita dalam pemberitaannya
yang tepat waktu telah memerankan fungsi yang sungguh luar biasa. Maka situsweb
Minghui adalah agung, praktisi yang terlibat adalah luar biasa.
Terima kasih kepada anda sekalian! Saya cukup bicara sekian. (Tepuk tangan
meriah)
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Ceramah Fa di Manhattan
Li Hongzhi
26 Maret 2006 di New York, Amerika Serikat
Semuanya tahu Shifu sering berada di New York sini, maka sekali diadakan
konferensi Fa New York, orang yang datang jadi lebih banyak. Pengikut Dafa di atas
jalan pembuktian kebenaran Fa ini, setiap orang juga sedang melakukan apa yang diri
sendiri harus lakukan dengan jangkauan kemampuannya, karena hal yang kalian
lakukan sekarang berkaitan erat dengan Xiulian kalian, ini berarti sedang Xiulian.
Bentuk Xiulian kalian adalah berkultivasi di tengah masyarakat manusia biasa, lapisan
berbeda, profesi berbeda, semuanya juga dapat Xiulian, lagi pula keberadaan diri
sendiri di masyarakat yang berbeda, memanfaatkan profesi yang berbeda sedang
membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup di setiap pelosok
dunia, semuanya juga sedang Xiulian dengan memanfaatkan bentuk masyarakat
seperti sekarang ini.
Sesungguhnya bentuk Xiulian semacam ini, dia bukanlah sekadar Xiulian secara
longgar dan sederhana di tengah masyarakat manusia biasa. Shifu juga telah beri tahu
kalian perihal jalan besar tanpa bentuk, ditinjau dari bentuknya sudah berbeda dengan
Xiulian di masa lampau, sebenarnya mengenai hal ini anda semua juga sudah tahu.
Planet bumi telah menjadi fokus pelurusan Fa alam semesta, jika memang demikian,
kehidupan yang ada di sini, bahkan banyak sekali hal yang eksis di atas dunia ini,
semuanya tidak mungkin bersifat sederhana. Sesungguhnya baik itu penyelamatan
makhluk hidup, maupun pembuktian kebenaran Fa, termasuk Xiulian anda pribadi,
kandungan maknanya jadi amat besar. Kehidupan benar-benar sudah bukan lagi
manusia sederhana yang semula di atas bumi, mereka mayoritas datang dari tingkat
tinggi, jadi banyak hal di masyarakat manusia biasa, termasuk bentuk manifestasi dari
banyak hal di masyarakat manusia biasa, sesungguhnya semua juga bukanlah
sederhana. Jika demikian coba anda sekalian pikirkan, kalian menjalani Xiulian di
dalam setiap profesi, di setiap pelosok masyarakat, di setiap lapisan masyarakat,
semua itu tentu akan mempunyai kandungan makna yang lebih besar di dalamnya.
Maka Xiulian pribadi hanya berupa fondasi yang harus dipersiapkan bagi seorang
pengikut Dafa, membantu Shifu dan menyelamatkan makhluk hidup, membuktikan
kebenaran Fa barulah tujuan yang sebenarnya bagi seorang pengikut Dafa, dengan
demikian baru dapat merealisasi sumpah janji prasejarah. Pada ceramah Fa yang lalu
di Los Angeles saya juga sudah membicarakan mengenai hal dari aspek tersebut, anda
sekalian boleh melihatnya di internet.
Tak peduli bagaimanapun, sebagai orang Xiulian, kalian seyogianya sudah tahu
bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh diri sendiri sekarang di tengah masyarakat,
bahkan termasuk kehidupan pribadi anda, semuanya berada dalam lingkup Xiulian,
maka kalian harus lebih serius menghadapi segala sesuatu yang terjadi di samping
kalian, lebih serius menghadapi Xiulian kalian yang berbentuk “tanpa bentuk” semacam
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ini. Dahulu saya beri tahu kalian bahwa harus lakukan tiga hal dengan baik, yaitu
memancarkan pikiran lurus, belajar Fa dengan baik dan mengklarifikasi fakta
menyelamatkan makhluk hidup. Perihal klarifikasi fakta anda sekalian sedang lakukan
dengan aktif dan gigih, tentu saja ada pula sebagian praktisi tampak agak mengendur,
agak kurang gigih maju, selalu merasa seolah-olah sedang melakukan pekerjaan.
Padahal bukan, ini adalah bentuk Xiulian yang berbeda. Sebagaimana jalan Xiulian
harus ditempuh secara demikian, dan ini juga berupa jalan yang benar-benar bagi
manusia dapat Xiulian kembali ke langit semenjak terciptanya bumi, dahulu biar cara
kultivasi apa pun juga adalah kultivasi Fu Yuanshen, Zhu Yuanshen setelah meninggal
masih tetap reinkarnasi di dunia manusia, lagi pula berbagai cara kultivasi dan
kepercayaan hanya berupa kebudayaan yang diisikan Dewa bagi umat manusia di
lingkup manusia untuk mengenal Dewa dan Xiulian. Ini adalah kesempatan pertama
bagi manusia, juga merupakan tujuan diciptakannya bumi, khususnya makhluk hidup
begitu banyak yang tak terhitung dan tak bernilai, anda dapat menjadi seorang pengikut
dari Dafa ini, mengapa tidak dijalani dengan baik? Tunaikan sumpah janji prasejarah
anda sesuai tuntutan Dafa. Perihal membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan
makhluk hidup, walau terlihat sangat mirip dengan hal-hal di tengah masyarakat
manusia biasa, namun anda benar-benar adalah sedang Xiulian. Ini berbeda tujuan
dengan hal yang dilakukan oleh manusia biasa, benda yang ingin diraih oleh manusia
biasa mutlak berbeda dengan anda. Orang Xiulian ingin mencapai peningkatan taraf
kondisi diri sendiri, menunaikan sumpah janji, pada akhirnya mencapai kesempurnaan,
tujuan ini mutlak berbeda.
Saya juga pernah mengatakan, bentuk masyarakat apa pun juga dapat
dipergunakan untuk Xiulian. Jika saya pada awalnya tidak membentangkan bentuk
Xiulian semacam ini ke setiap profesi di seluruh masyarakat, ke beragam kondisi
masyarakat, hanya menggunakan satu bentuk atau dengan bentuk seperti dahulu
dalam agama untuk menjalani Xiulian, maka itu secara tunggal telah menempuh
sebuah jalan, hanya bisa dijalani dengan cara meninggalkan kehidupan berumahtangga, Xiulian-nya juga sudah ada formalitas, ini tidak dapat merangkum Dafa alam
semesta dan tuntutan mahabesar dari pelurusan Fa alam semesta. Jika demikian,
sesungguhnya coba anda semua pikirkan, makhluk hidup di setiap pelosok dunia
bagaimana ditolong? Dafa juga tidak dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia,
pelurusan Fa memang ada pembatasan waktu. Pengikut Dafa bagaimana dapat
memanfaatkan bentuk semacam ini dengan baik, ini tepat adalah masalah bagaimana
menempuh jalan Xiulian dengan baik. Jalan besar tanpa bentuk, berbagai lingkungan
juga adalah arena Xiulian yang disediakan bagi pengikut Dafa, semuanya dapat untuk
Xiulian. Xiulian kalian sekarang ini bukanlah Xiulian jalan kecil dari kebudayaan yang
ditinggalkan oleh Sang Sadar kepada manusia di masa lampau, melainkan seluruh
masyarakat manusia dibentangkan kepada kalian setiap orang untuk memilih cara
kultivasi yang cocok bagi diri sendiri. Walaupun ini menjadi praktis, namun selain gigih
maju, di antara setiap orang bahkan sulit sekali untuk saling bereferensi. Ini adalah
sesuatu yang diciptakan Dafa bagi kalian, juga tidak pernah ada sebelumnya, jalan ini
harus anda sendiri yang merintisnya. Kewajiban yang dipikul sangatlah besar, namun
bentuk penampilannya malah teramat biasa. Dahulu orang Xiulian selalu ada sebuah
28

bentuk Xiulian, misalnya bertapa di gunung, meninggalkan kehidupan berumah-tangga,
menggundulkan kepala menjadi biksu, semasa agama Kristen atau Katolik, ada yang
menjadi pastor dan suster, menjadi pendeta, agama yang diperuntukkan bagi semua
rakyat juga ada bentuk pengawasannya yang ketat. Semua ini tidak dapat dijadikan
cara Xiulian bagi pengikut Dafa. Cara Xiulian pengikut Dafa adalah tanpa bentuk,
segala sesuatu dalam masyarakat manusia biasa telah menjadi bentuk Xiulian anda.
Jalan setiap orang masih pula berlainan. Pekerjaan kalian berbeda, lingkungan hidup
kalian berbeda, keluarga kalian masing-masing berbeda, keberadaan kalian masingmasing di lapisan masyarakat dan hal-hal yang dialami semuanya berbeda.
Sesungguhnya tidak hanya sebatas itu, seandainya kandungan makna yang terulur di
balik ini adalah amat besar, maka kewajiban yang dipikul juga amatlah besar.
Sesungguhnya setiap pengikut Dafa juga sedang memikul kewajiban sebuah sistem
alam semesta yang raksasa, ingin menyelamatkan makhluk hidup yang tak terhitung
dalam sebuah sistem yang begitu besar, tidak sebatas kewajibannya besar, yang
sangat krusial adalah menempuh jalan ini dengan lurus, dengan demikian kehidupan
yang terselamatkan di tengah pelurusan Fa akan diberikan solusi kebajikan, dimurnikan,
diluruskan kembali, beragam bentuk benda yang dapat dipertahankan, dalam proses
pemurniannya dibuang ampasnya, ditinggalkan bagian yang murni dan lurus, ini adalah
tuntutan dalam pelurusan Fa segenap alam semesta. Sesungguhnya kalian di dalam
Xiulian juga sedang inisiatif melakukan demikian. Cara Xiulian dan kewajiban yang lain
dari yang lain, Fa yang mahabesar ini dan pelurusan Fa alam semesta, menandakan
apa bagi pengikut Dafa? Ini merupakan kewajiban yang betapa mulia, ini juga adalah
kesempatan takdir nan sakral yang terjalin pada masa prasejarah anda, ini adalah
sedang menghasilkan De nan sakral kelak bagi sebuah kehidupan yang mulia, bila
tidak dilakukan dengan baik apakah dapat dibenarkan? Sesungguhnya kalian kelak
setelah Xiulian mencapai kesempurnaan, tingkat buah statusnya tanpa dipikir juga
sudah ketahuan, maka dalam proses tersebut tuntutannya terhadap Xiulian juga jadi
tinggi. Sedangkan tingginya tuntutan ini, tidak ada ikatan apa pun dari formalitas
permukaan, lagi pula penanganannya longgar di tengah masyarakat manusia biasa,
yang ada hanyalah Fa.
Longgar di tengah masyarakat manusia biasa, coba anda pikirkan, kelihatannya
adalah kendur, sebenarnya tuntutan kriteria terhadap pikiran lurus dan perbuatan lurus
di tengah kultivasi nyata adalah sangat ketat, tergantung tekad anda dalam kultivasi
nyata dan kultivasi sejati terhadap Fa. Di tengah kebiasaan duniawi ini sepenuhnya
mengandalkan anda sendiri melangkah dengan lurus, dalam lingkungan yang
kompleks ini bagaimana dapat melangkah ke luar dari manusia biasa. Apa yang
didambakan oleh manusia biasa, yang ingin diraih oleh manusia biasa, yang dilakukan,
dikatakan dan dijalani oleh manusia biasa, bagi anda boleh dikatakan, semua itu
adalah yang harus disingkirkan melalui kultivasi. Karena masih ingin berkultivasi
mencapai kesempurnaan di tengah manusia biasa, maka harus dapat mewujudkan
“punya sesuatu namun tidak menaruhnya dalam hati, melakukan sesuatu namun tidak
terikat padanya”. Dibicarakan sebaliknya, segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia
biasa juga merupakan lingkungan Xiulian yang disediakan bagi anda. Jalan yang kalian
tempuh adalah jalan seperti ini. Masalah yang paling mudah terjadi pada jalan ini
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adalah mengendurkan diri, membaur ke tengah manusia biasa, terutama dalam
periode membuktikan kebenaran Fa, di hadapan tekanan, di hadapan berbagai
kesulitan akan lebih mudah patah semangat. Tentu saja kalian bagaimanapun adalah
pengikut Dafa yang punya sumpah janji sebelumnya, jiwa kalian bagaimanapun berada
bersama Dafa. Dengan adanya Fa yang begitu besar, di dalam pikiran lurus Dafa
berada bersama kalian, ini adalah jaminan yang amat besar. Di saat pikiran lurus tidak
kuat tidak sesuai dengan Dafa maka akan terpisah dari kekuatan Fa, akan tampak
terkucil tanpa ada bantuan. Sekalipun melakukan pekerjaan Dafa, juga harus sesuai
dengan Fa, jika tidak maka tidak ada kekuatan Fa. Dewasa ini anda sekalian secara
keseluruhan melakukan dengan amat baik. Tentu saja Xiulian juga merupakan sebuah
proses ombak besar mendulang pasir, yang tidak memenuhi syarat pasti akan
tersisihkan dalam proses tersebut, ini juga adalah wajar. Pengikut Dafa secara
keseluruhan sangat bagus, semuanya sedang melangkah ke depan, mayoritas dapat
berhasil menerobos. Tentu saja ada juga yang ketinggalan barisan, yang mengejar
ketinggalan dari awal lagi juga ada, ini juga adalah wajar. Ini tepat adalah perwujudan
yang tampil dalam proses Xiulian ini. Asalkan peristiwa ini belum dikerjakan hingga
tahap terakhir, bagi orang Xiulian, bagi makhluk hidup, semua itu adalah kesempatan.
Dari itu maka saya katakan, jangan dilihat bentuk Xiulian yang longgar semacam
ini tidak ada peraturan, tidak ada larangan, tidak ada sistem ketentuan, tidak ada orang
yang mengikat anda, namun tuntutannya sangatlah tinggi, karena anda sendiri harus
mengekang diri sendiri, anda harus mencapai kriteria dengan menilainya sendiri. Justru
karena kewajibannya besar, kultivasinya tinggi, masyarakat manusia juga tidak akan
muncul iblis yang begitu besar secara langsung menciptakan suatu kerunyaman bagi
anda, maka diciptakanlah satu partai jahat PKT oleh kekuatan lama, dalam
penganiayaan lihat anda masih berkultivasi atau tidak, jika dapat terobos melewati
maka anda diakui, jika tidak dapat terobos melewati berarti anda tidak memenuhi
syarat. Saya tentu tidak mengakui semua ini, tetapi mereka memang berbuat demikian,
hal ini pula benar-benar membuat sebagian orang kehilangan pikiran lurus, masuk
dalam perangkap.
Hal lainnya adalah kesulitan yang terwujud dalam kehidupan realitas kalian, hati
manusia di bawah sentuhan dan godaan kepentingan dalam masyarakat realitas,
seyogianya menciptakan dan memberikan kesempatan Xiulian bagi anda. Ini
sesungguhnya adalah yang paling sulit. Dahulu tidak ada orang yang berani
berkultivasi secara demikian, justru dikarenakan masalah ini. Jika ingin Xiulian maka
mereka meninggalkan kehidupan berumah-tangga, menghindar dari kebiasaan duniawi,
tanpa gangguan kebiasaan duniawi maka hatinya jadi bersih murni. Tidak mengalami
hal-hal runyam tersebut, juga tidak mengalami hal yang menyentuh hati manusia
berkaitan kepentingan di tengah masyarakat realitas. Maka bagi orang Xiulian, tak
peduli yang berkultivasi itu siapa, dikatakan secara keseluruhan, tingkatan mereka
dikenakan pembatasan, kultivasinya tidak tinggi, karena dia punya syarat, telah
menghindar dari lingkungan yang buruk, telah menghindar dari konflik. Sedangkan
kalian secara langsung berhadapan dengan konflik tersebut, secara langsung
berhadapan dengan realita masyarakat yang menyentuh hati manusia, secara
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langsung berhadapan dengan berbagai masalah yang menyangkut kepentingan pribadi
dan keterikatan hati manusia. Xiulian di tengah dunia manusia, tingkat kesulitannya
boleh dibilang adalah paling besar, tidak ada cara Xiulian yang lebih sulit dibandingkan
ini.
Anda sekalian dengarkan baik-baik, dahulu orang mengatakan kultivasi begini
sulitnya atau begitu sulitnya, kultivasi selama beberapa puluh tahun, seumur hidup,
bahkan kultivasi selama beberapa siklus kehidupan. Sesungguhnya panjangnya waktu
yang terulur dikarenakan dia tidak mengalami godaan secara langsung, tidak ada
penderitaan yang begitu besar. Xiulian kalian yang seperti sekarang ini, tidak tampak
tuntutan dan kekangan dalam bentuk Xiulian, tetapi Xiulian di tengah masyarakat
realitas, bagi seseorang benar-benar adalah diliputi godaan pada berbagai aspek,
setiap saat dan dalam setiap hal juga terdapat ujian yang menyangkut anda berhasil
atau tidak, maka saya katakan yang dapat terus melangkah maju dia barulah sungguhsungguh luar biasa. Dalam sejarah masih belum pernah ada yang berkultivasi secara
demikian, juga tidak ada orang yang berani menempuh jalan ini, juga tidak ada Dewa
yang berani menyuruh manusia menempuh jalan ini, lagi pula di tengah dunia yang
kacau, ditambah lagi penganiayaan yang jahat dan tekanan situasi yang menakutkan.
Mengapa saya mengatakan tuntutan pencapaian kesempurnaan dari pengikut
Dafa tinggi? Kewajiban yang dipikul besar? Kenyataan memang demikian. Ditambah
lagi Xiulian di tengah lingkungan seperti ini, banyak praktisi sepenuhnya masih berada
dalam kondisi kesesatan. Ada praktisi berada pada taraf tertentu, di tengah kondisi
yang berbeda atau secara visual dapat berkomunikasi dengan sejumlah keadaan pada
ruang dimensi lain. Jalur setiap praktisi berbeda, keadaannya juga berbeda.
Sebenarnya seberapa banyak yang anda ketahui juga adalah terlampau sedikit,
pemandangan megah alam semesta di tengah pelurusan Fa dan kemegahan dari
perubahan tubuh pengikut Dafa saat Xiulian di dalam pelurusan Fa, semua ini masih
sulit dijumpai. Kesesatan itu sendiri telah membentuk tingkat kesulitan yang sangat
besar bagi para praktisi. Anda Xiulian di dalam agama, anda berada dalam Xiulian apa
pun yang menghindar dari kebiasaan duniawi, Ia juga tidak seperti cara Xiulian
pengikut Dafa yang demikian sekarang ini, mereka selalu dapat membukakan sejumlah
kemampuan Gong pada taraf tertentu bagi orang bersangkutan, selalu dapat
menggunakan kuasa supernatural itu sendiri untuk memotivasi orang bersangkutan
agar gigih maju. Namun berhubung gangguan kekuatan lama yang jahat membuat
pengikut Dafa berada dalam kondisi yang paling ketat pada aspek tersebut, banyak
praktisi tidak dapat melihat perubahan diri sendiri, tidak dapat melihat hasil dari segala
sesuatu yang dilakukan diri sendiri. Dalam keadaan yang demikian, masih harus
menuntut diri sendiri dengan ketat, masih harus menempuh jalan ini dengan baik.
Khususnya di bawah kondisi penganiayaan oleh kejahatan PKT, kalian dapat
melangkah ke luar membuktikan kebenaran Fa; di bawah keadaan yang menghadapi
tekanan, bahkan keselamatan jiwa pun terancam, dalam keadaan banyak orang di
dunia tidak mengerti fakta sebenarnya dan dikelabui, menghadapi tekanan dari
berbagai anggapan orang-orang di dunia, kalian masih dapat gigih maju, orang seperti
ini patutkah diacungkan jempol? Benar-benar patut. Barang siapa dapat Xiulian di
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bawah lingkungan seperti ini maka dia patut mencapai kesempurnaan, yaitu patut
mempunyai buah status yang besar, karena ini adalah penderitaan raksasa yang belum
pernah ada dalam sejarah, sejak dulu juga tidak ada orang yang berani menempuh
jalan ini. (Tepuk tangan)
Peristiwa penting apa pun yang muncul di tengah masyarakat manusia juga bukan
secara kebetulan. Manusia ingin melakukan sesuatu, secara permukaan terlihat orang
tersebut telah melakukan sesuatu, padahal bukan dia yang melakukan. Jika tidak ada
faktor Dewa di balik itu, apa pun juga tidak dapat diwujudkan oleh manusia. Termasuk
hal-hal apa pun yang eksis di masyarakat sekarang ini, misalnya berbagai perusahaan
besar di dunia dapat berkembang menjadi besar, manusia dapat menciptakan suatu
benda dalam lingkup riset ilmu pengetahuan, cara eksistensi masyarakat, kondisi
kehidupan manusia, semua ini bukanlah sederhana. Khususnya peristiwa yang dapat
mengendalikan sebuah bentuk masyarakat, di balik itu selalu terdapat faktor Dewa.
Tentu saja dahulu saya juga pernah mengatakan kepada anda sekalian, bahwa banyak
kejadian di masyarakat manusia, kemunculannya semua juga punya hubungan
langsung dengan pelurusan Fa. Anda sekalian coba pikirkan dengan kepala dingin,
munculnya setiap bangsa, munculnya setiap peristiwa di seluruh dunia, bahkan
keseimbangan kekuatan politik manusia dewasa ini, kekusutan dari berbagai macam
hal, semua itu punya hubungan langsung dengan pelurusan Fa di hari ini, punya
hubungan langsung dengan pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa. Pengikut Dafa
di tengah klarifikasi fakta menyingkap penganiayaan jahat dari partai jahat PKT, malah
ada orang yang tidak suka mendengar, bahkan mendekap hal-hal yang
diindoktrinasikan partai jahat PKT kepadanya sebagai dalih. Sesungguhnya semua ini
bukanlah secara kebetulan. Anda sekalian coba pikirkan, benda-benda yang jahat itu,
bukankah mereka juga karena ada kekuatan lama dalam alam semesta yang
mengendalikannya? Bukankah kekuatan lama itu ingin menggunakan konsep dalil
mereka, pemahaman mereka untuk mengendalikan pelurusan Fa dan Xiulian pengikut
Dafa? Karena di dalam pelurusan Fa menyentuh setiap kehidupan dalam alam
semesta, termasuk pula kekuatan lama, mereka yang tidak murni, yang kurang murni
dapatkah memahami? Sebuah pemikiran dari kehidupan tingkat tinggi akan
memerankan efek terhadap lingkup bawah. Sebuah pemikiran dari seorang manusia
biasa tidak punya efek apa-apa bagi orang lain, tetapi bagi diri sendiri akan
memerankan efek, tergantung besar atau kecil. Sebuah niat pikiran dari kehidupan
tingkat tinggi akan memerankan efek terhadap makhluk hidup yang berada pada
lingkup alam semesta miliknya. Bagi kehidupan tingkat tinggi yang lebih besar, sebuah
niat pikiran darinya akan membuat sebuah lingkup alam semesta yang raksasa
memerankan efek. Tentu saja mereka tidak akan secara langsung melakukan
kejahatan terhadap makhluk hidup lingkup bawah, tetapi sebuah niat pikiran darinya
justru cocok dengan keinginan setan busuk di lingkup bawah, para setan busuk setelah
adanya dukungan perlindungan barulah berani begitu jahatnya menganiaya pengikut
Dafa. Maka di dalam pelurusan Fa, mereka ingin mempertahankan situasi
penganiayaan ini, ingin membuat manusia di dunia mati rasa, tidak menghendaki
orang-orang menaruh kepedulian terhadap penganiayaan Falun Gong, itu sangat
mudah. Mereka ingin agar orang-orang tidak bersentuhan dengan fakta penganiayaan
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Falun Gong, tujuan mereka mempertahankan penganiayaan ini ialah apa yang disebut
menguji pengikut Dafa, harus mempertahankan suasana teror dari kejahatan ini,
karena di antara pengikut Dafa ada sebagian masih tidak berbuat sesuai yang
diharapkan, kultivasinya masih kurang baik, masih ada sebagian sedang berangsurangsur melangkah ke luar, masih ada sebagian makhluk hidup masih belum tertolong.
Justru karena kekurangan-kekurangan praktisi tersebut telah digenggam alasannya
oleh mereka, barulah membuat mereka berani berbuat semena-mena. Dengan
perkataan mereka adalah, mereka rela berkorban jiwa demi pelurusan Fa, pada
hakikatnya ialah rela berkorban segalanya demi mencapai tujuan mereka, maka telah
menyebabkan kesulitan yang sangat besar bagi pelurusan Fa, bahkan telah
mengendalikan pelurusan Fa.
Jadi dapat dikatakan, segala sesuatu yang kalian jumpai di tengah penyelamatan
makhluk hidup dan pembuktian kebenaran Fa juga bukan secara kebetulan. Sekalipun
itu adalah sebuah hal kecil, satu pemikiran dari seseorang, beraneka ragam manusia
dan hal berbeda yang anda jumpai saat mengklarifikasi fakta, semuanya bukanlah
sederhana, namun kalian hanya dengan menaruh hati yang belas kasih melakukannya,
itu baru dapat berhasil. Terhadap sikap manusia biasa yang salah paham jangan
diperhitungkan, hanya demi menolong manusia, demi menolong makhluk hidup, saya
pikir efeknya dapat mengubah segalanya. Dalam klarifikasi fakta jika hati anda terbawa
oleh hati manusia biasa, maka tiada apa pun yang dapat dilakukan. Dalam klarifikasi
fakta manusia biasa telah memercayai propaganda kebohongan masa awal dari media
partai jahat PKT, membuat mereka salah paham terhadap pengikut Dafa, bersikap
galak terhadap anda, atau tidak ingin mendengar pembicaraan anda, ketika itu jika
emosi anda terbawa olehnya, menjadi gusar, tidak senang, bahkan tidak begitu
rasional, maka klarifikasi anda tidak berhasil diutarakan, manusia juga tidak dapat
ditolong. Sesungguhnya kejahatan juga sedang memanfaatkan kesalahpahaman
manusia biasa terhadap pengikut Dafa, tiada hentinya memperbesar kontradiksi di
dalam pikiran. Jika pikiran lurus anda sangat kuat, maka kejahatan akan diceraiberaikan. Kekuatan belas kasih yang sejati dapat mencerai-beraikan segala unsur yang
tidak lurus, saat anda mengklarifikasi terhadap dia, itu adalah energi anda sedang
memancar ke luar, jadi dapat mencerai-beraikan benda-benda dari kejahatan itu,
kejahatan dari ruang dimensi lain tidak berani lagi mendekati dan mengendalikan
manusia. Maka saat itu anda menyampaikan dalil kepadanya, dia tentu akan
mendengar, anda niscaya dapat menjebol kebohongan-kebohongan yang
diindoktrinasikan partai jahat PKT terhadap dia, anda akan dapat membuka simpul
hatinya yang terikat.
Karena ceramah Fa di Los Angeles baru saja usai, hari ini juga baru saja
dipublikasikan di internet, maka hari ini saya tidak banyak bicara. Tetapi ada satu
masalah saya ingin sampaikan kepada anda sekalian. Banyak Dewa berkata di
samping telinga saya: Kalian pengikut Dafa tidak dapat dikomentari, begitu dikomentari
langsung meledak. Jika dikomentari juga tidak boleh, bagaimana melakukan pekerjaan?
Jika tidak boleh dikomentari orang lain, bagaimana berkultivasi? Ini terhitung orang
Xiulian macam apa? Dan lain sebagainya. Dahulu saya tahu ada banyak gangguan
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yang beraneka ragam, dalam menghadapi penganiayaan hal yang ingin dilakukan
masih belum tepat waktunya. Agar kalian melakukan hal pembuktian kebenaran Fa dan
penyelamatan makhluk hidup dengan baik, saya senantiasa tidak mengutarakan Fa
dari aspek ini, saya juga tidak secara titik berat mengutarakan pada kalian tentang
keadaan dari aspek tersebut. Dewasa ini penampilan dari aspek ini sudah sangat
menonjol, hal ini sudah harus diperhatikan. Sebagai orang Xiulian, anda sekalian tahu
bahwa dipukul tidak membalas, dicaci tidak membalas, di saat benar-benar mengalami
kerugian bagi orang Xiulian tetap disudahi dengan sebuah senyuman, ini adalah
kondisi yang harus kalian miliki dan sesuatu yang harus diwujudkan, karena anda
bukan manusia biasa, anda ingin keluar dari manusia biasa. Anda tidak boleh
menggunakan prinsip manusia biasa untuk menuntut diri sendiri, anda harus
menggunakan kriteria tinggi menuntut diri anda, oleh sebab itu kalian harus dapat
mewujudkan demikian.
Selama beberapa tahun ini, anda sekalian telah melakukan banyak hal yang luar
biasa, jasa pahalanya tak ternilai, namun menjadi kenyataan pula bahwa ada banyak
praktisi telah memupuk satu kebiasaan yang demikian, walau setiap hari juga melihat
buku, juga membaca Fa, namun dalam aspek ini banyak orang bukan saja tidak ada
perbaikan yang signifikan, saya menemukan ada banyak orang keburukannya itu
sedang terus membesar, orang tertentu sudah sampai taraf yang sama sekali tidak
bisa disentuh, begitu mendengar sedikit saja perkataan yang tidak enak di telinga dia
segera tidak tahan, sekali menyentuh keterikatan pribadi dia langsung meledak, benda
tersebut sudah sangat keras membatu, sudah sangat besar. Tidak boleh dikomentari
orang lain, tidak boleh dikritik orang lain, sekalipun telah berbuat kesalahan juga tidak
boleh dikomentari orang lain, bagaimana ini dapat dibenarkan? Apakah ini terhitung
orang Xiulian? Sekalipun anda sedang melakukan pekerjaan Dafa dan hal-hal
penyelamatan manusia, anda juga harus sebagai orang Xiulian melakukan hal tersebut,
tidak boleh sebagai manusia biasa yang melakukannya. Bahkan ada sebagian orang
sekali berbuat kesalahan, walau orang lain dengan niat baik menyampaikannya, dia
juga harus mengelak. Sekali ada kesalahan dia lalu mengemukakan dalih, berbohong
dengan mata melotot, bahkan jika bersalah dia lalu mengemukakan dalih, mencari
penyebab objektif. Kondisi semacam ini yang bahkan lebih buruk dari manusia biasa,
apakah masih terhitung perilaku pengikut Dafa? Orang Xiulian harus menerima kritikan
orang lain, dalam buku juga sudah dijelaskan, masih ada praktisi mengelak dari
tanggung jawab dengan berputar lidah, begitu ada masalah dia lalu berdalih, kalau
bukan penyebab dari aspek ini, maka penyebab dari aspek itu, jika benar-benar tidak
ada maka dikaranglah satu penyebab, (hadirin tertawa) dengan mengatakan: “Kalian
tidak tahu, keadaan ketika itu bagaimana”, begini dan begitu kejadiannya. (Hadirin
tertawa) Ini masih tergolong yang agak baik sedikit, yang parah yaitu sedikitpun tidak
boleh disentuh. Begitu ada kejadian ini, apakah kalian tahu bagaimana Dewa
memandang kalian? Kekuatan lama segera mencatat sikap anda ini, penampilan anda
kali ini telah digenggam kelemahannya oleh mereka, maka anda nantikan saja
datangnya kerunyaman. Dikarenakan Xinxing pada aspek ini tidak memenuhi syarat,
akan mengakibatkan kerunyaman besar, perhatikanlah.
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Saya pada saat ceramah Fa yang lalu mengatakan, sebagaimana Shifu telah
menyampaikan masalah ini, kalian pulang bisa saja mengalaminya, ada orang begitu
keluar dari pintu ruang konferensi ini segera sudah mengalami. Ketika datangnya
konflik tentu tidak akan memberi anda suatu waktu persiapan, semuanya juga muncul
dalam keadaan anda tidak ada persiapan mental apa pun. Tidak akan ada orang
memberi tahu anda bahwa dia adalah datang untuk menguji anda, dia menyampaikan
kritik kepada anda adalah demi meningkatkan Xinxing anda. Sesungguhnya pihak
pemicu konflik sendiri juga tidak jelas, ini adalah sedang saling melewati cobaan
Xinxing. Shifu sekarang usai ceramah Fa, lihat kalian dapatkah mewujudkannya. Tanpa
persiapan mental, tanpa pendahuluan, tanpa peringatan di muka, semuanya berupa
konflik yang muncul secara tiba-tiba, persis sama seperti konflik yang muncul pada
manusia biasa. Tentu saja, hari ini saya mengemukakan masalah ini, saya
membicarakan hal ini dengan harapan anda sekalian pulang menitikberatkan kultivasi
pada aspek ini. Kebiasaan yang dipupuk dari hal apa pun juga berupa pembentukan
materi. Pada ruang dimensi lain terdapat materi tersebut, pada ruang dimensi ini dia
baru bisa muncul keadaan yang demikian. Benda itu ibarat ranjau darat yang
terpendam, sekali anda sentuh dia langsung meledak, maka ranjau darat itu bila tidak
disingkirkan tentu tidak mengatasi masalah. Mulai sekarang, biar dia dari daerah mana
pun, siapa pun orangnya, asalkan anda berkultivasi Dafa, benda yang hakiki ini
semuanya saya angkat.
Benda yang hakiki sudah diangkat, tetapi sifat kebiasaan yang terpupuk harus
kalian sendiri yang menyingkirkannya. Kebiasaan yang terpupuk secara lambat laun,
kebiasaan ini berasal dari keterikatan yang berbeda. Ada keterikatan pada takut
kehilangan muka, jika dikomentari orang lain rasanya tidak enak, maka akan
menyentuh hati yang tidak boleh dikomentari pada aspek ini. Ada juga orang yang
merasa dirinya adalah penanggung jawab dari suatu bidang pekerjaan sehingga tidak
boleh dikomentari orang lain. Ada juga orang yang memiliki kemahiran khusus pada
suatu aspek lalu tidak boleh dikomentari. Ada juga orang yang berpandangan tidak baik
terhadap orang lain maka tidak suka dikomentari, dan lain sebagainya dari berbagai
aspek. Tidak boleh dikomentari orang lain berasal dari keterikatan yang berbeda. Tak
peduli bagaimana wujudnya, anda semua adalah pengikut Dafa, tak peduli kewajiban
apa yang anda tanggung, anda juga adalah seorang praktisi Xiulian, Shifu bertanggung
jawab terhadap Xiulian anda. Anda sama dengan semua praktisi Xiulian, sedang
mengultivasi diri sendiri, ingin pada akhirnya mencapai kesempurnaan, maka anda juga
harus bertanggung jawab terhadap Xiulian anda. Mungkin saja hari ini begitu keluar
rumah ada orang akan mengalami bentrokan tutur kata, saat itu coba lihat siapa yang
sekali disentuh langsung meledak. (Tersenyum) (Hadirin tertawa)
Kalian mulai sekarang juga demikian, tak peduli anda benar atau salah, hal ini
bagi seorang praktisi Xiulian sama sekali tidak penting. Jangan saling berdebat, jangan
mengutamakan siapa salah dan siapa benar. Ada orang selalu mengutamakan dirinya
benar, kendati anda benar, anda tidak bersalah, lalu bagaimana hendaknya? Apakah
telah meningkat atas dasar Fa? Dengan hati manusia mengutamakan benar atau salah,
itu sendiri sudah berupa kesalahan, karena anda menggunakan prinsip manusia biasa
35

untuk menilai diri anda, anda menggunakan prinsip manusia biasa untuk menuntut
orang lain. Seorang praktisi Xiulian dalam pandangan Dewa, anda benar atau salah itu
sama sekali tidak penting, menyingkirkan keterikatan hati manusia malah dianggap
penting, di tengah Xiulian bagaimana anda menyingkirkan keterikatan hati manusia, itu
barulah penting. (Tepuk tangan) Menghadapi dipersalahkan yang lebih besar lagi anda
juga dapat menyikapi dengan hati lega, dapat tak terusik hatinya, tidak mencari alasan
pembenaran bagi diri sendiri, ada banyak hal bahkan anda tidak perlu berdebat, karena
di dalam perjalanan Xiulian anda ini tidak ada kejadian apa pun yang secara kebetulan,
mungkin faktor yang mengusik anda dalam saling berbicara, faktor pemicu terjadinya
konflik yang mempunyai hubungan untung rugi dengan anda, tepat adalah Shifu yang
merancangnya. Mungkin perkataan dia itu sangat mengusik anda, telah mengenai
sasaran kelemahan anda, maka anda baru merasa terusik. Mungkin anda benar-benar
telah dipersalahkan secara tidak layak, namun perkataan itu belum tentu dia yang
ucapkan, kemungkinan sayalah yang mengucapkan. (Hadirin tertawa) Saat itu saya
justru ingin melihat bagaimana anda menyikapi hal-hal tersebut, saat itu jika anda
menyerang dia, sesungguhnya sama dengan anda menyerang saya. (Tersenyum)
(Hadirin tertawa, tepuk tangan) Pembicaraan kita hari ini sampai di sini. Saya dapat
mengangkat semua benda-benda tersebut bagi kalian, tetapi kebiasaan yang terpupuk
harus kalian singkirkan, harus disingkirkan, harus disingkirkan. (Tepuk tangan)
Pada masa awal saya telah menemukan masalah ini, tetapi senantiasa tidak
dibicarakan. Mengapa tidak dibicarakan? Karena pengikut Dafa di tengah membuktikan
kebenaran Fa menghadapi berbagai macam gangguan partai jahat PKT, dia
menggunakan alat propaganda seutuhnya dari sebuah negara, beberapa ribu jenis
surat kabar, beberapa ratus stasiun radio dan stasiun televisi yang dikuasai partai jahat
PKT, dengan serentak menindas Falun Gong secara merambah langit dan menyelimuti
bumi, bersamaan itu memperalat mata-mata melakukan pengacauan, segala tipu
muslihat sudah diterapkan, yang diberitakan semua adalah desas-desus dan
kebohongan. Lagi pula dalam keadaan khalayak umum di seluruh dunia telah diracuni,
pengikut Dafa harus menghadapi tujuh miliar manusia untuk diklarifikasi fakta, jika
dalam pikiran lurus tanpa tekad yang pantang menyerah, penyelamatan makhluk hidup
dan pembuktian kebenaran Fa tentu tidak mampu dilakukan, maka selama beberapa
tahun ini tak peduli para Dewa bagaimana mengatakan, saya justru tidak
membicarakan Fa ini. Pengikut Dafa semuanya sangat baik hati, jika orang begitu
mengatakan sesuatu lalu diri sendiri tidak berbicara lagi, kejahatan mengarang
kebohongan -- diri sendiri juga tidak berbicara lagi, dengan demikian tidak
menguntungkan bagi klarifikasi fakta menolong manusia, lebih-lebih tidak
menguntungkan bagi penyingkapan kejahatan, maka saya seyogianya tidak
membicarakan Fa ini. Justru karena masalah tersebut maka saya senantiasa tidak
menitikberatkan pada aspek ini dalam pembicaraan. Saya sekarang membicarakan Fa
ini karena sudah tidak memengaruhi kalian melakukan pekerjaan, menghadapi
kejahatan, sekarang pengikut Dafa semuanya sudah dewasa, klarifikasi fakta juga
sudah tidak terpengaruh lagi, anda sekalian sudah rasional, sudah sadar jernih,
melewati beberapa tahun ini anda sekalian juga sudah tahu bagaimana berbuat, saya
sekarang membicarakan Fa ini maka tidak akan menyebabkan faktor yang tidak
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menguntungkan bagi klarifikasi fakta yang kalian lakukan. Jadi mulai sekarang, anda
sekalian harus menaruh perhatian pada aspek tersebut di dalam kultivasi.
Pada kesempatan yang lalu setelah konferensi Fa di Los Angeles saya juga beri
tahu kalian, bahwa setelah pulang kalian akan mengalami. Yang saya saksikan sendiri
sudah ada beberapa kasus. (Hadirin tertawa) Kedatangannya masih terbilang sangat
beringas. Namun kelihatannya sangat beringas, sesungguhnya juga tidak mengatakan
apa-apa, ada beberapa praktisi segera meledak, sudah tidak bisa terima, dia segera
ribut dengan orang lain, sama sekali sudah bukan kondisi sebagai seorang praktisi.
Tentu saja bukan mengatakan anda sekalian kultivasinya tidak baik, saya tadi sudah
membicarakan, ini bukan tanggung jawab kalian, melainkan Shifu ingin agar kalian
melakukan klarifikasi fakta, maka tidak melakukan pengusikan pada aspek ini. Andai
kata pada waktu itu diusik, dalam klarifikasi fakta jika tampil sangat lemah, dinamikanya
akan menjadi kecil. Tetapi sekarang kelihatannya kebiasaan yang terpupuk masih
sungguh sulit untuk disingkirkan. Benda yang hakiki walau telah tiada, namun begitu
disentuh masih tidak dapat diatasi. Saya menemukan beberapa kasus, lalu saya
katakan kepada mereka, apakah anda ada hadir pada konferensi Fa di Los Angeles?
Saya belum mengatakan lebih lanjut dia sudah mengerti, dia bilang: “Oh, saya bersalah,
Shifu, saya telah berbuat salah.” (Hadirin tertawa) Begitulah, bagaimanapun adalah
orang Xiulian, setelah memahami dia akan memperbaiki diri, siapa pun ingin
melakukan dengan baik, hanya saja ketika konflik itu datang, ia muncul secara tiba-tiba.
Mana ada yang mengatakan konflik datang, anda sudah siap belum? Juga tidak ada
hal seperti ini, ia memang muncul secara tiba-tiba. Tentu saja, dingin sehari tidaklah
cukup untuk membekukan air sungai sedalam tiga kaki, benda yang hakiki walau telah
tiada, kebiasaan yang terpupuk, bahkan ada sebagian hal membuat orang begitu buka
mulut langsung ceplas-ceplos, sudah menjadi kebiasaan, ingin disingkirkan juga tidak
mudah, tetapi harus disingkirkan.
Saya tahu, dalam proses ini, mungkin ada orang begitu keluar rumah sudah tidak
melakukan dengan baik, tetapi jangan patah semangat. Shifu tahu anda berada dalam
proses Xiulian, bagaimanapun pada akhirnya dapat melakukan dengan baik, ini adalah
hal di dalam proses Xiulian, tetapi anda sendiri tidak boleh mengendurkan diri. Anda
bilang saya perlahan-lahan saja, itu tidak dibenarkan! Sebagai orang Xiulian anda
harus gigih maju, jika anda dapat melakukan dengan baik pada pertama kali, itu adalah
yang terbaik, makin dilakukan jadi makin baik, itu barulah memenuhi kriteria. Mulai
sekarang, terutama ketika pengikut Dafa saling berkoordinasi melakukan suatu hal,
kalian harus menaruh perhatian khusus. Di tengah Xiulian saya tidak meninggalkan
sesuatu apa pun yang tidak seharusnya ada bagi kalian, kecuali meninggalkan
sekelumit benda ini, karena ketika itu tidak boleh memengaruhi klarifikasi fakta, maka
saya tidak mengusik kalian. Sesungguhnya pada ceramah Fa masa awal, sebelum 20
Juli tahun 99, perkataan tersebut sudah saya ucapkan berulang-ulang, karena waktu itu
saya berpikir, andai kata unsur-unsur lama menimbulkan suatu kejadian, mereka
benar-benar ingin menerapkan seperangkat aturan lama terhadap pengikut Dafa, jika
tidak memantapkan fondasi ini, maka banyak praktisi mungkin tidak berhasil
melangkah maju, mungkin tidak berkultivasi lagi, mungkin sudah tidak memenuhi
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kriteria, sudah jatuh ke bawah, maka ketika itu saya menitikberatkan lebih banyak,
membicarakan lebih banyak, dalam aspek Xiulian Xinxing yang saya utarakan sudah
amat banyak. Setelah 20 Juli tahun 99 saya tidak lagi menyinggungnya, terutama
mengenai masalah ini saya senantiasa tidak lagi membicarakannya, penyebabnya juga
sudah saya katakan kepada kalian, maka mulai sekarang, anda sekalian harus
melakukan dengan baik. Saya juga sudah melihat memang benar ada orang
melakukannya dengan sangat baik, ada juga yang di permukaan dapat terima, namun
dalam hati tidak terima, dalam hati masih ada suatu rintangan. (Tersenyum) (Hadirin
tertawa) Di bibir tidak lagi berucap kata, penampilannya juga sangat lega, namun
dalam hati menahan sesuatu, (tersenyum) tetapi ini masih terhitung mampu berkepala
dingin. Itu sudah berupa langkah pertama, karena pengikut Dafa yang dihadapi
tingkatnya berbeda, khusus menghadapi praktisi Gong yang berbeda tuntutannya juga
berbeda, bagi mereka yang melakukan dengan baik, tuntutan yang dikenakan pada
anda tentu lebih tinggi sedikit, agar meningkat lebih cepat sedikit. Perihal Xiulian
memang demikian, suatu cobaan dirancang kecil, anda hanya dapat maju satu langkah
kecil, suatu cobaan dirancang besar, bagi anda adalah sebuah lompatan.
Di samping itu saya singgung satu hal, yaitu pengikut Dafa harus menaruh
perhatian dalam aspek kehidupan. Anda sekalian telah melihat, hubungan dua jenis
kelamin yang tidak wajar, yang bukan antara suami-isteri, itu adalah dosa manusia, ia
merusak keluarga, membuat norma manusia menjadi bobrok. Saya dahulu pada masa
awal sudah menemukan masalah ini, Xiulian di tengah masyarakat manusia biasa,
masalah yang paling besar adalah godaan seks yang dihadapi dalam masyarakat
manusia biasa di tengah kekacauan dunia. Masalah ini bagi orang Xiulian, dahulu
tuntutannya amat ketat, biarpun metode kultivasi apa pun, semua memandangnya
sangat serius. Dahulu seorang biksu atau biksuni jika melanggar ketentuan dalam
aspek ini, maka anda jangan berkultivasi lagi. Jika suatu Dewa membawa pengikutnya
berkultivasi di pegunungan, barang siapa telah membuat kesalahan dalam hal ini,
maka anda habislah selamanya. Begitu seriusnya masalah ini. Sebagai pengikut Dafa,
anda berkultivasi dalam Dafa seyogianya lebih sakral, namun ada praktisi malah tidak
begitu menaruh perhatian. Tak peduli prinsip duniawi di tengah masyarakat bagaimana
wujudnya, manusia bagaimana memandang masalah ini, sebagai orang Xiulian
selayaknya memandang masalah ini dengan kriteria tinggi, dengan prinsip yang
melampaui manusia, dijalani sesuai tuntutan Dewa. Hubungan dua jenis kelamin yang
tidak wajar, di tengah manusia juga dianggap perbuatan dosa, Dewa tidak akan
melakukan hal yang kotor ini, namun bukankah orang Xiulian melangkah menuju Dewa?
Bukankah sedang melangkah di atas jalan Dewa? Lalu mengapa tidak dapat
mencontoh Dewa? Mengapa tidak dapat berbuat sesuai tuntutan Dewa? Lagi pula ada
orang yang melakukan kesalahan berkali-kali, bagaimana ini dapat dibenarkan?
Anda sekalian tahu, kita semua sudah tahu, akhir dari ramalan dalam sejarah
semua adalah diperdengarkan bagi manusia sekarang ini. Dalam banyak ramalan
pernah disinggung, bahwa “orang yang bisa ditinggalkan pada saat terakhir semua
adalah yang murni, tubuhnya serba murni.” Mereka beranggapan mempertahankan
kemurnian adalah hal yang paling penting, biar apa pun tidak ada yang sepenting itu,
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maka yang ditinggalkan pasti adalah manusia seperti ini, yang berhasil kultivasi pasti
adalah yang seperti ini, manusia yang ditinggalkan di bumi juga pasti adalah yang
seperti ini. Coba anda sekalian pikirkan, para Dewa dalam alam semesta ketika melihat
pengikut Dafa melakukan hal yang demikian, bagaimana mereka akan memperlakukan
anda? Dengan kriteria tuntutan mereka yang berlaku bagi seorang manusia yang akan
menjadi Dewa, sekali anda telah melakukan hal semacam ini akan betapa mengerikan?
Sekali seseorang telah berbuat kesalahan dalam aspek ini, Dewa dari seantero langit
akan menganggap anda sudah harus dijatuhkan ke bawah, mutlak tidak dapat
dibenarkan, mutlak tidak dapat mengakui anda, maka kesulitan yang anda temui sejak
sekarang, ada banyak faktor berupa perbuatan Dewa-Dewa tersebut yang sama sekali
sedang menarik anda ke bawah, coba katakan ini akan menyebabkan tingkat kesulitan
yang betapa besar bagi Xiulian anda? Oleh sebab itu dia baru membuat anda sekali
dan sekali lagi melakukan kesalahan, berkali-kali melakukan kesalahan tidak mau
memperbaiki diri, akhirnya di tengah bentrokan Xinxing anda akan menjadi kesadaran
sesat. Ingin mengelakkan diri sendiri, tiada hentinya mengelakkan diri akan menjadi
kesadaran sesat, akhirnya bahkan timbul bantahan terhadap prinsip Dafa, akhirnya
melangkah ke sisi yang berlawanan. Banyak orang berkesadaran sesat, anda kira
apakah mereka benar-benar ingin menjadi berkesadaran sesat? Banyak dikarenakan
pada suatu aspek tidak dilakukan dengan baik sehingga kejahatan menyusup celah
kekosongannya. Maka kejahatan secara khusus menggenggam kelemahan anda itu,
mereka menggenggam erat benda anda tersebut tidak mau dilepas. Begitu mereka
beranggapan hal ini sama sekali sudah tidak dapat dibenarkan, dengan kriteria mereka
yaitu sama sekali tidak dapat Xiulian lagi, maka mereka pasti berupaya menarik anda
ke bawah, berupaya memusnahkan anda. Tentu saja mereka juga tahu, Li Hongzhi
tidak akan mencampakkan pengikutnya, akan terus menyelamatkan dia. Tetapi apakah
kalian tahu, mereka akan membuat dia berpaling ke posisi yang berlawanan,
melakukan hal yang tidak layak terhadap Dafa dan pengikut Dafa, menjadi alat yang
dimanfaatkan oleh kejahatan. Tatkala dia telah berbuat dosa yang tak terampuni
terhadap Dafa lalu bagaimana diselamatkan? Mereka justru ingin membuat dia yang
melakukan kesalahan semacam ini didorong sampai tahap yang demikian. Jika benar
sudah sampai tahap tersebut maka sudah benar-benar tidak dapat diselamatkan,
karena anda sudah tidak mampu mengompensasi kerugian, jadi bagaimana
diselamatkan? Pelurusan Fa ada kriteria, Xiulian pengikut Dafa juga ada kriteria,
mengapa tidak menaruh perhatian pada aspek tersebut? Mencoreng Shifu, mencoreng
pengikut Dafa, menimbulkan pengaruh yang begitu buruk.
Masih ada sebuah masalah, kalian Xiulian di tengah masyarakat manusia biasa,
terhadap anggota keluarga yang tidak Xiulian, masalah ini senantiasa tidak ditangani
dengan baik. Tentu saja sebabnya masih berupa satu kalimat tadi, dingin sehari
mungkin tidak cukup untuk membekukan air sungai sedalam tiga kaki, pada mulanya
tidak ditangani dengan baik sehingga mengakumulasi keluh kesah yang terlalu dalam,
lama kelamaan telah membentuk sebuah sekat, seolah-olah sama sekali sudah tidak
dapat diatasi. Masalah tersebut akan menyebabkan kesulitan bagi pengikut Dafa di
tengah membuktikan kebenaran Fa. Setiap munculnya masalah tersebut,
kesalahannya tetap ada pada pengikut Dafa, berhubung pada mulanya tidak dilakukan
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dengan baik baru mengakibatkan keadaan jadi begini. Sesungguhnya ada banyak hal
jika anda dapat mengoordinasikannya dengan baik, mengaturnya dengan baik, maka
tidak akan menangguhkan pekerjaan Dafa. Justru karena diri sendiri belum melakukan
dengan baik, telah mengabaikan hal ini.
Anda sekalian tahu pelurusan Fa dan Xiulian adalah serius, siapa yang
berkultivasi dialah yang mendapatkan buah sejati. Anggota keluarga akan
mendapatkan balasan berkah karena keberhasilan Xiulian anda, sanak famili, kerabat,
orang tua dan putera puteri yang tidak Xiulian mutlak tidak akan ikut mencapai
kesempurnaan. Sebagai kehidupan individu, dia tidak Xiulian maka bagaimana dia
seharusnya akan begitulah jadinya, anda tidak dapat mewakilinya, anda juga tidak
dapat menanggung sesuatu baginya. Jika dia tidak merusak Fa, dia juga tidak Xiulian,
berkat anda mencapai kesempurnaan mereka akan mendapatkan balasan berkah, ada
yang bahkan mungkin pergi ke dunia anda menjadi makhluk hidup dalam dunia anda,
mungkin juga mereka akan mendapatkan balasan berkah kelak di dunia, itu tergantung
takdir pertemuannya apa. Karena anda berhasil kultivasi dalam lingkungan semacam
ini, sanak famili bahkan leluhur juga akan mendapat manfaat. Sebaliknya, orang-orang
yang menganiaya pengikut Dafa, yang mengganggu pelurusan Fa, karena dia, leluhur
juga akan berdosa sehingga bisa masuk neraka. Perihal anggota keluarga, jika anda
dapat mengajaknya Xiulian, itu adalah yang terbaik, jika dia tidak dapat Xiulian anda
juga harus membuatnya menjadi sebuah kehidupan yang dapat tertolong, minimal
menjadi seorang yang baik, dia baru dapat memperoleh balasan berkah. Ada sebagian
praktisi pada awalnya tidak melakukan dengan baik, telah mengabaikan hal ini,
penyebab paling besar ialah beranggapan: Dia adalah famili saya, dia adalah orang tua
saya, dia adalah putera puteri saya, kultivasi Dafa adalah hal yang amat baik, saya
yang mengambil keputusan, saya menghendaki mereka semua harus berkultivasi,
maka perkataannya ada sifat paksaan, atau kalian harus menuruti perkataan saya.
Saat-saat krusial sebuah kehidupan tidak dapat diwakili oleh orang lain, apa yang anda
katakan tidak berlaku. Hal-hal di tengah kehidupan duniawi boleh anda wakili bagi
mereka, urusan dia bahkan boleh anda yang mengambil keputusan, tetapi saat-saat
krusial yang benar-benar berkaitan dengan kehidupan ini, kehidupan tersebut memilih
apa, itu bukanlah demikian sederhana. Manusia tidak hanya satu siklus kehidupan,
pada siklus kehidupan sekarang dia satu keluarga dengan anda, pada siklus kehidupan
berikutnya dia satu keluarga dengan orang lain, berikutnya lagi sudah tidak tahu
reinkarnasi ke mana, hanya berupa takdir pertemuan pada satu siklus kehidupan,
bagaimana anda dapat mewakili pilihan abadi dari jiwa mereka? Hanya dengan anda
benar-benar menganut keinginan untuk menyelamatkan dia, memandang dia sebagai
satu kehidupan yang harus diselamatkan, coba anda lihat urusan ini seyogianya jadi
berbeda. Dapat dikatakan ada banyak hal berhubung cara menyikapinya berbeda, hasil
yang didapatkan juga berbeda.
Tentu saja, masih ada sebagian pengikut Dafa berusia muda menikah dengan
manusia biasa, ada yang benar-benar telah diseret ke bawah oleh Qing, telah menjadi
manusia biasa, bahkan lebih parah dari manusia biasa; ada pula yang mendapat
gangguan sangat besar, dirinya merasa maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya
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tangan tak sampai, juga takut memengaruhi hubungan kedua orang, takut pula
pekerjaan Dafa tidak dilakukan dengan baik, juga tahu hal ini memengaruhi Xiulian diri
sendiri, akhirnya membuat diri sendiri daya fisik dan mental terkuras habis, tak tahu
bagaimana baiknya. Sesungguhnya bila dipikir dengan kepala dingin, semua hal ini
dapat diselesaikan. Sebagaimana Fa ini telah diajarkan dalam dunia manusia, telah
ditentukan cara Xiulian yang demikian di tengah masyarakat manusia biasa, segala
sesuatu yang ditemui dalam masyarakat manusia biasa pasti dapat diselesaikan,
tergantung bagaimana anda memperlakukan anggota keluarga, dapatkah anda
menyikapi hal ini dengan pikiran lurus, dapatkah menjelaskannya dengan pikiran lurus
seorang praktisi Xiulian. Jika dapat ditangani dengan baik, maka akan menjadi baik;
jika tidak ditangani dengan baik, maka akan sebaliknya.
Sesungguhnya klarifikasi fakta di tengah manusia biasa juga demikian, tak peduli
dia berpegang pada sikap macam apa, kalian selalu menghadapi dia dengan sebuah
hati yang belas kasih, dalam lubuk hatinya, satu sisi yang mengerti dari jiwanya juga
akan paham. Jika kalian bersikap asal-asalan, bahkan terbawa oleh hati manusia biasa,
maka pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Hal yang begitu sakral, hal yang
menentukan masa depan sebuah kehidupan, bagaimana boleh begitu sembarangan?
Begitu asal-asalan? Bagaimana boleh terbawa oleh hati manusia biasa? Sebenarnya
dikatakan itu adalah klarifikasi fakta, bukankah berarti anda sedang menolong dia?
Bukankah anda sedang menyelamatkan manusia? Anda tidak berhasil menyelamatkan
dia, malah diseret ke bawah olehnya. Hati itu tergaet karena ada keterikatan. Jika tidak
ada keterikatan, kamu tidak dapat menggerakkan saya. Saya lakukan klarifikasi fakta
dengan sangat rasional, dengan menganut pikiran lurus, hasilnya tentu berbeda.
Banyak pengikut Dafa tidak mempersoalkan perjalanan jauh datang menghadiri
konferensi Fa ini, kedatangan mereka sangat tidak mudah. Karena setiap orang juga
ada pekerjaan, semuanya juga memanfaatkan waktu libur akhir pekan terbang kemari.
Setelah tiba mungkin juga ada banyak perkataan yang ingin disampaikan kepada Shifu,
mungkin juga ada beberapa keraguan ingin ditanyakan kepada Shifu. Karena
konferensi Fa Los Angeles baru usai diselenggarakan, dan juga akan disusun menjadi
buku, maka terlalu banyak yang dibaca benar-benar tidak dapat dicerna, hari ini saya
tidak bicara lebih banyak lagi. Karena musim panas konferensi Fa lebih banyak
diadakan, lain kali saya lanjutkan bicara. (Tepuk tangan)
Secara sambilan saya bicarakan sebentar, pekerjaan klarifikasi fakta ini hanya
boleh makin ditingkatkan dinamikanya, tidak boleh dikendurkan, mutlak tidak boleh
dikendurkan. Jika umat manusia benar-benar muncul kejadian seperti yang dikatakan
dalam ramalan, kelak menyesal pun sudah terlambat. Tidak boleh menyia-nyiakan
harapan makhluk hidup, tidak boleh menyia-nyiakan sumpah yang diikrarkan diri sendiri
pada masa presejarah. Lagi pula penganiayaan kejahatan ini belum berakhir, kita tidak
ada alasan apa pun untuk mengendurkan diri. Sebagai pengikut Dafa, sesungguhnya
yang anda lakukan bukan untuk orang lain, juga bukan dilakukan untuk Dafa, tentu saja
lebih-lebih bukan dilakukan untuk saya sebagai Shifu. Segala sesuatunya adalah
Xiulian anda, karena Xiulian ini memang dengan sebuah bentuk seperti ini, bentuk
yang tanpa bentuk. Segala yang anda alami dalam masyarakat juga adalah hal-hal di
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dalam lingkup Xiulian anda, tergantung bagaimana anda menyikapinya. Menghadapi
penganiayaan ini, itu tentu juga berupa sesuatu di dalam lingkup Xiulian anda. Maka
selanjutnya bagaimana kalian menempuh jalan sendiri dengan baik, juga berarti
bagaimana mengultivasi diri sendiri dengan baik. Terhadap beberapa masalah yang
muncul tersendiri, saya tidak ingin banyak membicarakannya, karena anda sekalian
juga sudah berkepala dingin, tahu semua itu bukan secara kebetulan, semua itu ada
sebabnya, saya justru berharap anda sekalian dapat menguatkan sedikit pikiran lurus,
dalam Xiulian gigih maju sedikit, jangan membiarkan kejahatan menyusupi celah
kekosongan, dengan demikian kerugian yang dialami oleh pengikut Dafa akan
berkurang. Terutama saat sekarang di tengah klarifikasi fakta membutuhkan tenaga
orang, harus ada lebih banyak orang yang ikut serta dalam klarifikasi fakta
menyelamatkan makhluk hidup, lebih banyak orang ikut serta dalam berbagai bidang
pekerjaan untuk menjebol penganiayaan kejahatan, maka kurang satu orang akan
kekurangan tenaga yang sangat besar, lebih satu orang akan menambah tenaga yang
sangat besar, maka saya tidak ingin mencampakkan seorang yang mana pun, juga
tidak ingin kehilangan, menyuruh mereka pergi lebih awal. Pencapaian kesempurnaan
dari pengikut Dafa sudah tidak ada masalah, tetapi bila anda pergi lebih awal, juga
akan menyebabkan kerugian bagi pekerjaan yang ingin dilakukan oleh pengikut Dafa,
juga berarti telah disusupi celah kekosongan oleh kejahatan. Dewasa ini sedang
membutuhkan tenaga orang, jangan menimbulkan kerugian. Saya kira anda sekalian
sedapat mungkin lakukanlah dengan baik, pikiran lurus diperkuat sedikit, untuk
menghindari kerugian.
Saya bicara cukup sekian, terima kasih kepada anda sekalian. (Seluruh arena
bertepuk tangan meriah)
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Ceramah Fa pada Konferensi Dajiyuan
Li Hongzhi
17 Oktober 2009
(Tepuk tangan)
Anda sekalian berjerih payah, benar-benar sangat berjerih payah. Semenjak
Koran Dajiyuan diterbitkan telah melewati banyak sekali jalan yang berliku-liku, dari
tidak bisa hingga bisa, di dalam proses tersebut benar-benar penuh dengan kesulitan
dan gangguan. Dari cobaan Xinxing yang menyangkut Xiulian pribadi dan gangguan
yang ditimbulkan pihak luar, selangkah demi selangkah maju ke depan, ini sungguh
tidak mudah. Dajiyuan dapat meraih prestasi seperti sekarang ini, saya kira adalah
hasil kerja sama dengan gigih dari kalian setiap orang yang hadir di sini, juga termasuk
para praktisi yang berpartisipasi dalam Dajiyuan, yang kali ini tidak sempat hadir.
Dajiyuan di tengah pembuktian kebenaran Fa betul-betul telah memerankan fungsi
yang sangat besar, hal ini kalian juga telah melihatnya. Pemikiran manusia padahal
agak sederhana, banyak orang seyogianya percaya apa yang diberitakan oleh media,
sumber informasi mayoritas orang sehari-hari semuanya juga diperoleh dari media,
maka sarana informasi semacam ini sangat menguntungkan bagi kalian untuk
menyelamatkan manusia di dunia dan membuktikan kebenaran Fa, sesungguhnya di
tengah klarifikasi fakta ia benar-benar telah memerankan efek yang amat baik. Untuk
hal tersebut, saya juga mewakili orang-orang di dunia mengucapkan terima kasih
kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Koran Dajiyuan sejak awal dikelola terus hingga kini, sudah punya daya pengaruh
yang sangat besar. Ini menandakan selama proses pengelolaan surat kabar, tak peduli
bagaimanapun, walau terdapat banyak aspek dari kondisi Xiulian tidak sesuai dengan
yang diharapkan, tetapi arus utamanya baik, hasilnya tak dapat dipungkiri, ini adalah
amat baik. Ditinjau dari prospeknya juga seharusnya makin dikelola makin baik, lagi
pula manusia biasa makin lama makin menaruh perhatian pada koran Dajiyuan. Ada
banyak media bahasa Mandarin dewasa ini di bawah keadaan ekonomi yang merosot
sudah sangat sulit dikelola, ada sebagian sudah bangkrut. Jika anda sekalian
mengelolanya dengan lebih baik sedikit maka ia akan berkembang lebih cepat, hal apa
pun juga bukan secara kebetulan, bila anda sekalian kelola dengan baik, maka di
tengah penyelamatan makhluk hidup mungkin akan diluangkan jalan yang lebih lebar
bagi kalian, pangsa pasarnya mungkin akan lebih besar, dengan demikian telah
menciptakan syarat yang lebih baik bagi kalian untuk mengelola surat kabar ini dengan
baik. Namun kalian sendiri harus tahu untuk memanfaatkan kesempatan ini, berusaha
agar ia dapat menjadi kokoh seperti perusahaan media masyarakat yang normal.
Awalnya di saat mulai kalian menganggapnya sebagai suatu alat untuk mengklarifikasi
fakta, tidak berpikir terlalu banyak, bahkan ada yang menganggapnya sama seperti
sebuah selebaran untuk dikerjakan. Tentu saja sekarang sudah berbeda, anda sekalian
juga berangsur-angsur telah memahami bahwa tidak boleh menganut pikiran yang
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bersifat sementara, surat kabar ini harus dikelola dengan baik, dan juga harus
melangkah memasuki jalur yang reguler.
Biarpun dalam hal manajemen, maupun pengelolaan, saya pikir sebaiknya
banyaklah menimba pengalaman dari sejumlah perusahaan manusia biasa sebagai
referensi. Tetapi pelaksanaannya acap kali jadi lebih sulit, di mana letak kesulitannya?
Yaitu dalam saling bekerja sama. (Tersenyum) Wahai pengikut Dafa, semuanya luar
biasa, di dalam sejarah kalian pernah menjabat sebagai raja, (tersenyum) namun orang
Tionghoa punya sebuah ungkapan yang disebut “Satu gunung tidak menampung dua
harimau,” (hadirin tertawa) seorang raja yang mengambil keputusan akan
memudahkan masalah, wah, jika begitu banyak raja berada bersamaan, pendapatnya
jadi banyak, pemikirannya jadi banyak, dan juga semuanya punya sifat menentukan
sendiri yang kuat. Ini adalah tingkat kesulitan terbesar yang dialami pengikut Dafa
dalam hal saling bekerja sama, rintangan ini berasal dari kalian sendiri. Di sini setiap
orang punya kemampuan, bahkan sangat besar kemampuannya, saat melakukan
pekerjaan satu orang sebanding dengan banyak manusia biasa, tetapi dikatakan
secara relatif ini menimbulkan kerunyaman dalam bekerja sama. Sudah sejak lama
waktu selalu terdapat masalah seperti ini, kalian bagaimana dapat bekerja sama
dengan baik, dapat menyatukan pendapat untuk bersama-sama mencurahkan tenaga
melakukan sesuatu, ditambah lagi dengan kemampuan kalian, itu benar-benar
merupakan kekuatan yang tak terhalangi. Maka saya seyogianya berpikir, apakah
tunggu sampai kultivasi kalian makin lama makin baik, saat itu kalian makin
mendekatkan diri ke aspek ini, kekuatannya makin besar? (Tersenyum) Jika anda
sekalian dapat mewujudkan demikian di saat yang paling sulit, maka baru dapat
dengan cepat mengubah situasi, baru dapat melakukan dengan baik apa yang harus
kalian lakukan.
Namun waktu tidak menunggu orang, situasi tidak menunggu orang, tak peduli
bagaimanapun, dewasa ini pengikut Dafa harus saling bekerja sama dengan baik.
Situasi yang dihadapi membutuhkan kerja sama kalian dengan baik, hanya bekerja
sama dengan baik baru dapat menunaikan sumpah janji yang ingin kalian tunaikan,
baru dapat mengelola surat kabar ini dengan lebih ampuh. Media besar yang ada di
tengah masyarakat manusia biasa, biar ditinjau dari manajemen maupun pengelolaan,
itu benar-benar patut kalian ambil sebagai referensi. Mereka justru mengandalkan
sebuah surat kabar untuk menghidupi beberapa ribu orang, bagaimana mereka
mengelolanya? Lagi pula para karyawan di dalam media masyarakat manusia biasa,
tak peduli dia itu redaktur, wartawan, termasuk yang menangani percetakan dan lainlain, gaji mereka semuanya setaraf dengan yang berlaku di masyarakat, gaji mereka
tidaklah rendah. Saya seyogianya berpikir, walaupun anda sekalian berjerih payah,
telah melalui sebuah proses yang sedemikian rupa dari tidak bisa hingga menjadi bisa,
maka di tengah proses mengerjakan seharusnya juga dapat memikirkan bagaimana
untuk mengelolanya dengan lebih baik dan lebih kokoh, agar tertanam akarnya di
masyarakat, agar ia tidak lagi dipusingkan oleh masalah yang menyangkut ongkos
cetak dan kerja sama karyawan serta hal lainnya. Dengan demikian pengikut Dafa
setiap orang di tengah manajemen yang reguler akan ada sebuah pembagian tugas.
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Pembagian tugas tidak berarti tinggi rendahnya tingkatan Xiulian, bukan berarti
seseorang menjadi redaksi, seseorang menjadi wartawan, atau seseorang melakukan
pekerjaan yang bersifat umum, maka kultivasi dia tinggi, atau kultivasi dia rendah, tidak
ada perbandingan yang demikian. Anda sekalian tahu, dahulu di kalangan Xiulian, acap
kali yang paling menderita, yang paling rendah, kultivasi dia barulah yang terbaik,
pembagian tugas di dalam pekerjaan adalah perbedaan pekerjaan, ia tidak menjadi
perbandingan senilai dengan Xiulian, hal ini tidaklah sama. Xiulian adalah mengultivasi
hati manusia, dalam setiap lingkungan, setiap lapisan juga dapat Xiulian, tetapi tidak
berarti lapisan masyarakat ini dapat berkultivasi tinggi, lapisan masyarakat itu
kultivasinya tidak tinggi, tidak ada ungkapan yang demikian. Yang dimaksud kultivasi
adalah taraf Xinxing serta tanggung jawab dan sikap pengikut Dafa terhadap
penyelamatan makhluk hidup.
Melakukan pekerjaan Dajiyuan ini juga sama, biar pekerjaan apa pun yang
menjadi tanggungan anda di sini, semua itu tidak mewakili tinggi rendahnya Xiulian
anda, yang dipandang hanyalah anda gigih maju atau tidak. Dalam hal Xiulian, Dewa
dan Buddha hanya memandang hati manusia, hanya memandang apakah anda gigih
maju atau tidak dalam menghadapi Xiulian diri sendiri. Di tengah manusia biasa, biar
pekerjaan apa pun, kondisi apa pun, ia hanyalah suatu lingkungan Xiulian yang
diberikan kepada kalian, sebuah metode berbeda yang diberikan kepada kalian agar
dapat Xiulian. Dalam hal ini kalian harus jelas, mematut diri sendiri dengan baik,
singkirkan hati manusia yang tidak seimbang. Pembagian tugas seyogianya termasuk
mengatur orang dan diatur orang, apabila anda mengatur saya, saya lalu tidak senang,
anda perintah saya, saya lalu tidak senang. (Tersenyum) Sesungguhnya, jika anda
sekalian memang dari lubuk hati ingin mengelola koran ini dengan baik, menghadapi
perkataan yang ringan maupun berat, siapa yang memberi perintah, siapa yang harus
dipatuhi, semua itu bukanlah masalah besar.
Pengikut Dafa kumpul bersama, sering kali kalian paling tidak mau diperintah oleh
seseorang, tetapi bila kalian bekerja di masyarakat manusia biasa, apa pun yang
dikatakan oleh boss anda selalu mematuhinya, bagaimanapun manusia biasa itu
memerintah, anda juga mematuhinya. Urusan kita sendiri mengapa tidak bisa dipenuhi?
(Tersenyum) Sekali saya kemukakan secara terbuka mungkin anda sekalian bisa
mengerti, namun bila sungguh-sungguh menemui keadaan yang konkret, khususnya
ketika dilanda konflik, dalam hati mudah juga merasa tidak rela. Tentu saja saya pikir
dibandingkan dengan perusahaan manusia biasa masih ada satu keadaan yang
berbeda. Perusahaan manusia biasa begitu mulai sudah ada imbalannya, untuk biaya
hidup harus bersandar padanya, oleh sebab itu harus mematuhi orang tersebut, mau
menerima gaji dari orang lain, bila tidak mematuhi tentu tidak benar. Kita tidak
bicarakan dulu tentang kewajiban sejarah pengikut Dafa dalam membuktikan
kebenaran Fa, serta Xiulian yang tak ternilai, jika sebagian praktisi baru, praktisi yang
tidak begitu gigih maju benar-benar terdapat masalah dalam hal ini, itu juga sangat
objektif, bagaimanapun adalah manusia yang sedang berkultivasi, faktor-faktor dari
realitas kehidupan masyarakat tidak bisa diabaikan oleh mereka, bila demikian kalian
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kelolalah surat kabar itu dengan baik, agar dalam efisiensi ekonomi ia bisa meningkat,
kalian semua menjadi karyawan resmi, ada imbalan yang wajar.
Sebenarnya kalian sekarang telah memiliki fondasi yang baik. Surat kabar yang
begitu besar pengaruhnya, kemampuan pengikut Dafa semua sangat besar, dengan
sepenuh hati terjun dalam pekerjaan ini, bila pangsa pasarnya besar maka masalahnya
akan teratasi, dalam hal ini lakukanlah dengan penuh perhatian, sungguh-sungguh
mengelolanya dengan baik. Semua berpikir dan bekerja seperti itu, jika hanya sedikit
orang yang berpikir seperti itu tidak akan mencapai hasil, harus semuanya dapat
bekerja sama. Sungguh-sungguh mengelolanya menjadi sebuah perusahaan yang
memenuhi syarat, bila benar-benar dapat diwujudkan demikian, sudah tidak eksis lagi
masalah mau atau tidak mau diatur orang lain, juga tidak ada lagi masalah mengenai
kehidupan. Surat kabar sudah dikelola dengan baik, penyelamatan makhluk hidup dan
pembuktian kebenaran Fa juga jadi lebih ampuh.
Dewasa ini di beberapa daerah dalam hal pengelolaan sudah bisa mencapai titik
impas, ada yang sudah meraih sedikit profit, ini adalah hal yang sangat menyenangkan,
namun kalian tidak boleh berhenti di sini. Banyak penanggung jawab beranggapan
asalkan kita mencapai titik impas sudah cukup, itu adalah standar. Tidak boleh, coba
kalian pikirkan, jika kalian begitu banyak orang tidak perlu bekerja di perusahaan
manusia biasa untuk menyelesaikan masalah kehidupan, surat kabar sendiri sudah
bisa menyelesaikannya, dengan segenap upaya terjun di sini, jika surat kabar ini bisa
menjadi sebuah pekerjaan formal dalam masyarakat manusia biasa, ada gaji normal
yang diberikan, bukankah kalian di samping sudah melakukan pekerjaan yang harus
dilakukan oleh pengikut Dafa, juga sudah ada jaminan bagi kehidupan? Bukankah itu
sangat baik?
Sebenarnya pada awal kalian mengerjakan hal ini saya sudah berpikir demikian.
Jika benar bisa diwujudkan hingga tahap ini, saya paling senang. Saya tidak khawatir
pengikut Dafa menjadi kaya raya. Makin besar hal yang kalian lakukan, kalian makin
kaya, itu baru menyenangkan bagi saya, hanya dikhawatirkan kalian tidak bisa
mewujudkannya. Kalian semua memiliki kemampuan ekonomi yang besar, bila
demikian bukankah kalian akan mempunyai kekuatan yang betapa besar untuk
melakukan hal-hal pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa? Bukankah itu
sungguh baik? Saya sejak dulu tidak pernah menyuruh kalian seperti mereka yang
berkultivasi Tao di gunung, satu sen pun tidak mau, karena Xiulian dalam masyarakat
manusia biasa juga tidak mungkin seperti itu. Saya tidak menyuruh kalian seperti itu,
saya senantiasa mengatakan bahwa Xiulian Dafa semaksimal mungkin Xiulian dengan
menyesuaikan bentuk masyarakat manusia biasa. Namun begitu saya katakan
demikian, kalian jangan sampai melangkah dengan ektrem, bukan menghendaki kalian
sejak sekarang harus sepenuh hati mencari uang, (hadirin tertawa) pekerjaan pengikut
Dafa tidak dilakukan lagi, itu tidak boleh, pekerjaan pengikut Dafa harus dilakukan.
Yang krusial adalah kalian sekarang telah memiliki persyaratan ini, harus dengan cepat
manfaatkan kesempatan mengelola surat kabar dengan baik.
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Sebenarnya senantiasa ada orang yang berpikir, saya berbisnis sedikit untuk
membiayai Dajiyuan, saya investasi sedikit untuk membantu Dajiyuan menyelesaikan
sekelumit beban ekonomi. Pemikiran tersebut tidak salah, maksud saya bila demikian
mengapa kalian tidak mencurahkan sedikit upaya untuk mengelola Dajiyuan itu sendiri
dengan baik? Bila sungguh-sungguh bisa dilakukan sampai taraf demikian, bukankah
semua itu akan dimiliki? Sebenarnya hal ini mampu diwujudkan. Dipandang dari
prospek masa depan Dajiyuan dan kondisi ekonomi masyarakat sekarang, sungguhsungguh adalah sedang menciptakan persyaratan buat kalian. Jika dalam hal
manajemen kalian bisa bekerja sama dengan baik, curahkan sejumlah tenaga yang
besar dalam pemasaran ini, meningkatkan efisiensi ekonomi, maka akan menjamin
sebagian orang bisa menerima gaji. Kemudian, ketika usahanya makin dikelola makin
baik, itu sudah bisa menjadi sebuah perusahaan yang beroperasi secara normal, dapat
membiayai surat kabar, membiayai orang-orang yang terlibat, ini sepenuhnya dapat
diwujudkan. Beberapa tahun lalu saya katakan, itu adalah target, sekarang bila
dikatakan, itu dapat dilaksanakan.
Dewasa ini di beberapa daerah masih terdapat sedikit kekurangan, saya pikir itu
adalah masalah tingkat perhatian kalian. Ada beberapa daerah praktisinya melakukan
lebih baik sedikit, namun mudah merasa puas. Dajiyuan mencapai titik impas itu tidak
cukup, kita tidak berpikir menuju ke arah yang lebih baik, tidak berpikir untuk
mengelolanya menjadi sebuah perusahaan yang formal sehingga dapat memainkan
peran yang lebih besar dalam penyelamatan makhluk hidup dan klarifikasi fakta. Saya
memang berpikir seperti ini, termasuk NTDTV, pada satu periode waktu sebelumnya
saya beri tahu mereka, bahwa kalian harus memantapkan sekelompok orang-orang
yang mencari iklan dan yang di bidang pemasaran, memberikan gaji kepada mereka,
sedikit rendah juga tidak apa-apa, harus membuat kehidupan sekelompok praktisi ini
jadi stabil, agar mereka bisa konsentrasi melakukan pekerjaan. Sekarang NTDTV
sudah melakukannya demikian, dengar kabar hasilnya juga sangat baik. Jika kalian
sungguh-sungguh ingin mengelolanya lebih baik, lebih ampuh, kalian yang memiliki
syarat juga boleh coba-coba lakukan secara demikian.
Karena kalian ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, pekerjaan manusia
biasa harus dilakukan dengan baik, urusan di rumah harus ditangani, pengikut Dafa
masih harus punya waktu untuk belajar Fa dan latihan Gong, masih harus klarifikasi
fakta, masih harus ikut serta dalam proyek-proyek Dafa, termasuk pekerjaan Dajiyuan.
Jika kegiatan klarifikasi dan pekerjaan media pengikut Dafa digabung jadi satu,
bukankah itu mengurangi waktu yang terbagi-bagi? Dan juga telah memecahkan
masalah biaya hidup, menyelesaikan masalah pekerjaan dalam masyarakat manusia
biasa, jadi mengapa tidak melakukannya? Saya rasa situasinya sudah mengharuskan.
(Tersenyum) Kalian juga bukan perintis pertama, karena NTDTV telah berbuat
demikian. Di samping itu, guru-guru dari Institut Kesenian Feitian yang secara khusus
mengajar dalam jangka waktu panjang, semua juga menyangkut masalah kehidupan.
Sekarang mereka sudah menerima gaji, hanya agak rendah. Berangsur-angsur seiring
persyaratan yang sedikit membaik, seiring dengan makin luasnya dampak pengaruh
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pertunjukan Shen Yun, pendapatan sedikit membaik, gaji bulanan mereka berangsurangsur juga akan meningkat.
Bicara sampai di sini, saya bicarakan sedikit yang ekstra. Pengikut di berbagai
daerah juga sangat susah dalam menjual tiket, maka dalam hal ini saya juga sedang
berpikir apakah telah merugikan pengikut di berbagai daerah yang menjual tiket. Tapi
untunglah anda sekalian juga sudah jelas bahwa itu adalah demi hal-hal menolong
manusia, menjual selembar tiket sama dengan menolong satu orang, maka dalam hal
ini kalian bisa memosisikan hubungan tersebut dengan baik. Juga tidak akan menyuruh
kalian melakukan demikian dalam jangka panjang, jika grup kesenian Shen Yun benarbenar telah berpengaruh besar di dunia, begitu Shen Yun datang dengan memasang
iklan saja orang-orang akan datang menyaksikannya, setibanya saat itu pengikut Dafa
semuanya ditarik ke luar, tidak perlu risau demi menjual tiket. Sekarang sedang
diupayakan dalam aspek ini, apa pun yang ingin saya lakukan pasti akan saya lakukan
dengan baik. Surat kabar Dajiyuan juga harus melakukannya demikian, harus
melangkah cepat menuju target tersebut.
Anda sekalian tahu mata-mata partai jahat PKT mengacau di luar daratan. Ketika
kalian mencari iklan ia lalu menelepon melakukan sabotase. Satu kali berandalberandal ini berbuat demikian akan mendapat balasan satu kali, jika dosanya sudah
besar akan mendapat balasan yang berat. Manusia di dunia adalah datang demi Fa.
Bila kalian betul-betul melakukannya secara sungguh-sungguh, manuver mereka
menjadi sia-sia. Kuncinya adalah harus berupaya keras melakukannya, tidak boleh asal
saja. Terutama bila kalian menemui masalah harus klarifikasi fakta, agar orang-orang
melihat dengan jelas wajah berandal PKT. Asalkan berandal PKT masih mengacau,
kalian harus melakukan pekerjaan ini dengan lebih mantap, itu baru memenuhi syarat.
Padahal mata-mata PKT tidak memiliki kemampuan begitu besar. Di belakang mereka
adalah Futi dan setan busuk yang diatur kekuatan lama, tujuannya adalah untuk
menguji manusia di dunia apakah bisa diselamatkan. Ketika manusia hatinya benarbenar telah diletakkan lurus, hanya dengan sepatah kata, sebuah niat pikiran, orang
tersebut sudah tidak termasuk yang ditangani sekarang, dia termasuk manusia masa
mendatang, mata-mata berandal sudah tidak punya jurus apa lagi terhadap dia.
Asalkan kalian bersinggungan dengan seseorang berarti sedang menolong
manusia, termasuk mencari iklan. Di sisi mana seseorang berpijak, dia dibenarkan atau
tidak, semua itu terposisi di tengah urusan pengikut Dafa yang bersinggungan dengan
manusia biasa, jangan memandang masalah menjadi berat. Makin kalian memandang
kesulitannya besar, maka pekerjaannya makin sulit dilakukan, rupa terbentuk dari hati,
masalah itu akan makin runyam. Rupa terbentuk dari hati masih ada setingkat makna
seperti ini, karena anda telah meletakkan tinggi masalahnya, meletakkan diri sendiri
menjadi kecil. Pandanglah masalah itu tidak ada apa-apa yang memberatkan, hal
penyelamatan manusia yang sedemikian besar, lakukanlah apa yang harus kalian
lakukan, hati lebih mantap sedikit, saat menemui atau mendengar sesuatu yang tidak
begitu berkenan di hati, yang tidak begitu sesuai dengan keinginan juga jangan
dimasukkan dalam hati, dengan terbuka dan penuh martabat lakukan apa yang mesti
dilakukan oleh diri sendiri. Jangan diganggu oleh sesuatu yang jahat, tidak tergerak
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olehnya, maka unsur-unsur yang buruk itu tidak akan tumbuh dari diri sendiri, dengan
begitu kejahatan akan menjadi sangat kecil, anda sendiri menjadi tinggi besar, pikiran
lurus akan kuat. Benar-benar adalah demikian.
Kebudayaan Semi-Dewa mempunyai kandungan makna, rupa terbentuk dari hati
juga ada setingkat makna yang demikian. Karena manusia di tengah lingkungan sosial
memiliki sebuah ruang lingkup sendiri, emosi diri sendiri akan memengaruhi masalah
diri sendiri. Lebih-lebih adalah pengikut Dafa, karena telah mengemban misi
penyelamatan makhluk hidup, ruang lingkupnya menjadi lebih besar. Pengikut Dafa di
seluruh dunia telah merangkum segenap ruang dunia, setiap orang memiliki sebuah
lingkup. Apa yang anda temui, yang bersinggungan dengan anda, semua itu adalah
faktor dalam lingkup anda ini. Jika anda bisa menguatkan pikiran lurus, maka anda
dapat menjadi tinggi besar dalam lingkup anda, hal-hal buruk dalam lingkup anda akan
ditekan ke bawah. Bila setiap pengikut Dafa dapat mewujudkan hal ini maka seluruh
dunia akan berubah, karena masing-masing kalian di dunia ini telah mencakup sebuah
lingkup yang sangat besar, mewakili satu bagian makhluk hidup. Saya sering memberi
tahu kalian untuk berkultivasi ke dalam, ada masalah mencari pada diri sendiri. Saat
kalian memancarkan pikiran lurus, terhadap internal membersihkan diri sendiri, itu
adalah bersamaan anda membuat pikiran sendiri menjadi murni juga telah
membersihkan lingkungan bagian internal anda, yang menjadi tanggungan anda sendiri.
Bila setiap pengikut Dafa dapat dengan benar menyikapi pemancaran pikiran lurus,
sehari-hari pikiran lurusnya sangat kuat, maka dengan cepat dapat membuat roh jahat
di seluruh dunia semuanya tercerai-berai. Bila semua pengikut Dafa sudah memahami,
dapat sungguh-sungguh mewujudkan kondisi yang penuh dengan pikiran lurus, dalam
satu hari sudah dapat menyelesaikan masalah. Setiap orang dapat mencerai-beraikan
unsur-unsur buruk dalam lingkup yang ditanggung oleh diri sendiri, bukankah seluruh
dunia akan berubah? Sebenarnya manusia di dunia juga memiliki sebuah lingkup
sendiri, tetapi hanya sebuah medan yang sangat kecil, tidak mencakup orang lain,
emosi orang itu sendiri juga dapat menyebabkan suatu akibat pada beberapa masalah.
Manusia biasa tidak tahu setingkat makna dari "rupa terbentuk dari hati" ini,
sebenarnya itu adalah unsur-unsur dirinya telah mengubah lingkungan diri sendiri.
Mengultivasi diri sendiri, mencari ke dalam, perkataan tersebut sudah saya katakan
dengan sangat paham dan sangat jelas, (tersenyum) akan tetapi tidak seberapa
banyak orang yang dapat memerhatikan masalah ini. Termasuk pekerjaan yang
dilakukan pengikut Dafa kondisinya juga seperti ini.
Termasuk mencari iklan Dajiyuan, manajemen usaha, mencari sponsor dan
sebagainya, dalam berbagai aspek juga terdapat masalah apakah bisa menggunakan
pikiran lurus menghadapinya. Tentu saja, situasi keseluruhan masih ada suatu
keadaan di mana unsur kekuatan lama sedang mengendalikan peristiwa ini. Bukankah
ia juga sedang menyusup celah kekosongan? Bila kalian semua dapat berbuat dengan
lurus ia juga sudah tidak bisa menyusup celah kekosongan. Kadang-kadang merasa
kejahatan tidak dapat diberantas dengan bersih, mengapa dia ada lagi? Benar, jika
kalian Xiulian satu hari sudah bisa mencapai kesempurnaan, segera menjadi Buddha,
itu juga tidak disebut Xiulian lagi. Konsep-konsep dan hal-hal buruk yang terpupuk
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dalam kehidupan realitas sulit disingkirkan dengan seketika, hal-hal yang bersifat
kebiasaan masih harus diubah kebiasaan tersebut. Cara berpikir sudah seperti itu,
maka dari cara berpikir masih harus dicari dan diluruskannya, dengan demikian baru
tidak timbul masalah. Anda katakan bukankah saya sudah membersihkannya? Benar,
dengan memancarkan pikiran lurus, medan ini sudah cerah, tetapi begitu berdiri benak
anda diliputi pikiran manusia biasa, masalah yang dipikirkan dan hal yang dilakukan
kembali ke basis semula, ia terbentuk lagi. Bahkan ketika anda memancarkan pikiran
lurus, niat pikiran anda masih tidak dapat stabil, sambil memancarkan pikiran lurus
membersihkan dan memberantas benda-benda buruk, dia masih terbentuk lagi secara
sambilan. Kultivasi, adalah mengultivasi diri sendiri, sesungguhnya memang adalah
demikian halnya.
Masih ada lagi yaitu kalian beberapa penanggung jawab selalu berkata pada saya
bahwa pusat Dajiyuan di sini sangat sulit, berbagai daerah mengabaikan kondisi kantor
pusat, karena sejumlah besar editor berasal dari pusat, tenaga kerja yang digunakan
lebih banyak, upaya yang dicurahkan lebih besar. Sedangkan di berbagai daerah
hanya menambahkan berita lokal pada surat kabar, jadi lebih enteng untuk dikerjakan,
yang dipikirkan cukup hanya diri sendiri di sini tidak mengalami kerugian, tidak
memedulikan keadaan di pusat bagaimana. Sebagaimana adalah sebuah kesatuan,
Dajiyuan adalah sebuah perusahaan kelompok, maka anda harus mempertimbangkan
masalah kantor pusat. Masalah-masalah tersebut harus dikoordinasikan, harus
mematuhi manajemen keseluruhan dari kantor pusat sini, saya rasa demikian barulah
baik. Terutama unit Dajiyuan yang dalam berbagai aspek ketergantungannya pada
kantor pusat relatif besar, juga akan menimbulkan tekanan lebih besar bagi mereka.
Bagaimana menanganinya dengan baik, membuatnya sungguh-sungguh dapat mandiri
pada masyarakat manusia biasa, bersirkulasi secara sehat, saya pikir dalam aspek ini
kalian manfaatkan konferensi ini mengkajinya secara baik. Sungguh-sungguh
mengelolanya menjadi sebuah entitas yang kokoh, yang dapat beroperasi dengan baik,
dan juga pengikut Dafa yang berpartisipasi dapat memecahkan masalah kehidupan
mereka di sini, juga dapat sepenuh hati dan tenaga terjun di sini, agar ia makin ampuh
dalam membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup, ini adalah apa
yang saya inginkan. Orang yang terlibat dapat mengatasi masalah upah, ini adalah
langkah berikutnya yang harus kalian kerjakan, tidak boleh hanya puas dengan titik
impas. Tentu saja, mereka yang masih menanggung kerugian, saya pikir kalian benarbenar harus berupaya keras, tidak bisa selalu tertinggal di belakang. Wahai pengikut
Dafa, kalian semua mengatakan harus melakukan dengan baik apa yang mesti
dilakukan oleh pengikut Dafa, benar-benar dapat berperan dalam pelurusan Fa,
membantu Shifu meluruskan Fa. Kalian harus tekun baru bisa berhasil, jika tidak tekun
maka akan menjadi suatu beban, tidak berhasil masih bisa timbul gangguan dan tidak
dapat merealisasi janji pengikut Dafa, harus benar-benar menaruh perhatian baru bisa
berhasil.
Sambil lalu saya berbincang lagi tentang Dajiyuan bahasa Inggris dan bahasa
lainnya. Saya tahu sekarang ini kesulitannya lebih banyak, terutama kekurangan
tenaga, ini adalah masalah sulit yang terbesar. Saya pikir, jika bersamaan kalian dapat
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mengelola Dajiyuan bahasa Mandarin dengan baik, juga membantu Dajiyuan bahasa
Inggris membuka pasaran, mengembangkan pengaruhnya. Karena pengaruh Dajiyuan
bahasa Mandarin di masyarakat sudah begitu besar, orang-orang sudah tahu, namun
tidak mengerti untuk membacanya, lalu harus bagaimana? Wah, ada yang edisi
bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, ada bahasa lainnya. Jika
mengelolanya dengan baik maka akan menciptakan kondisi. Sekarang di depan mata
adalah kesulitan, karena sekarang masalah yang dihadapi surat kabar bahasa Inggris
keadaannya sama dengan apa yang dialami oleh surat kabar bahasa Mandarin pada
saat awal, yang paling menonjol adalah kekurangan tenaga. Jika kalian dapat secara
konsisten melakukan dengan baik apa yang mesti dilakukan, berbagai aspek akan
berangsur-angsur terselesaikan. Karena praktisi baru, tak peduli bagaimanapun, juga
sedang terus bergabung, mereka secara perlahan-lahan akan menjadi dewasa, begitu
menjadi dewasa, sudah dapat masuk berpartisipasi. Kalian selama perjalanan adalah
melangkah maju secara demikian, kalian dalam aspek mana sudah berjalan dengan
tepat, sudah berjalan dengan lurus, maka pintu yang tertutup harus dibukakan, jalurnya
akan makin meluas. Biar proyek apa pun, selama perjalanan juga adalah dilalui seperti
ini. Situasi yang tidak terbuka dikarenakan kerja sama yang tidak baik dan kurangnya
perhatian. Hati manusia telah menghalangi jalan kalian sendiri, oleh sebab itu di
sepanjang perjalanan selalu tersandung hingga tidak dapat dilalui dengan baik,
kerunyaman tak pernah putus. Justru karena sifat hati manusia terlalu banyak, ketika
muncul masalah yang dilindungi adalah diri sendiri bukan Fa. Saya pikir kalian teruslah
berusaha keras, bagaimanapun, cepat atau lambat harus dilakukan dengan baik.
Dajiyuan jenis bahasa lain juga sangat krusial, karena pengikut Dafa adalah satusatunya harapan bagi manusia di dunia tak peduli di pelosok mana pun di berbagai
wilayah di dunia untuk dapat tertolong. Seandainya saya Li Hongzhi sebagai Shifu
pengikut Dafa mengerjakan lagi hal-hal tersebut, itu tidak boleh, ini adalah hal yang
harus kalian lakukan. Jika saya yang kerjakan lagi, itu adalah urusan di kemudian saat
Fa meluruskan dunia manusia. Sebelum Fa meluruskan dunia manusia kalian harus
banyak menolong manusia, lebih banyak mempertahankan manusia di dunia. Yaitu
dalam proses klarifikasi fakta, pembuktian kebenaran Fa dan penyelamatan makhluk
hidup, kalian dapat mempertahankan manusia di tengah bencana besar, orang-orang
bagian ini kelak di saat Fa meluruskan dunia manusia baru pantas melihat wujud asli
dari segala hal sejak alam semesta dan dunia diciptakan, setelah itu saya baru lakukan
hal-hal dari Fa meluruskan dunia manusia. Karena masalah manusia tidak begitu
sederhana, setingkat ruang dimensi ini mau dipertahankan, maka ada banyak hal yang
harus dilakukan. Masalah menyelamatkan makhluk hidup harus kalian yang kerjakan,
periode waktu tersebut adalah diberikan kepada kalian untuk menegakkan keagungan
De, melangkah menuju jalur kesempurnaan di tengah pikiran lurus dan perbuatan lurus,
jika saya mengerjakan lagi maka akan mengganggu kalian. Ada sejumlah praktisi halhal seberapa kecil juga harus mencari saya untuk menyelesaikannya, ini sama dengan
tidak melangkah menuju kesempurnaan. Karena kalian adalah pengikut Dafa pada
masa pelurusan Fa, hal ini telah ditetapkan, peristiwa dibagi menjadi dua tahap, Xiulian
pada Fa meluruskan dunia manusia dan Xiulian pada masa pelurusan Fa. Masalah
Xiulian pada masa pelurusan Fa sudah melangkah sampai periode paling akhir,
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kehidupan yang paling jahat sudah tidak ada lagi, lingkungan yang paling mengerikan
sudah berlalu. Sekelompok pengikut Dafa ini ada tugas dari kelompok tersebut dan
tanggung jawab yang dibebani, yaitu kalian harus menyelamatkan manusia di dunia,
bersamaan menyempurnakan diri sendiri, lagi pula peristiwa ini sudah dilakukan hingga
tahap ini, memang sudah demikian. Untuk menolong lebih banyak orang di seluruh
dunia harus pengikut Dafa yang kerjakan, harus kalian yang kerjakan.
Tentu saja, di sini masih ada sebuah faktor lain. Meskipun di daratan Tiongkok
orang-orang sudah berubah menjadi sangat buruk, partai jahat PKT telah merusak
konsep-konsep manusia, moralitas sangat rendah, walaupun masyarakat tersebut
sudah tidak keruan, tetapi di sana benar-benar merupakan tempat reinkarnasi banyak
Raja dari berbagai bangsa dan berbagai masa. Terlepas dari bangsa mana pun, dan
bahkan banyak Raja dari langit telah bereinkarnasi ke sana. Lingkungan itu telah dibuat
begitu kacau, kekuatan lama alam semesta memang ingin melihat dalam kondisi yang
kacau seperti ini siapa yang bisa melangkah ke luar. Di tengah ancaman bahaya dan
tekanan dapat memperoleh Fa, mereka baru menyetujuinya, mereka tahu bahwa sekali
seseorang tertolong, masih berkaitan dengan tertolongnya makhluk hidup yang tak
terhitung di balik mereka, juga berkaitan dengan tertolongnya makhluk hidup dari
bangsa lain dan orang-orang di dunia ketika ia menjabat sebagai raja, tertolongnya
orang Tionghoa akan membuat banyak makhluk hidup dari berbagai bangsa di dunia
ini tertolong. Apa yang dilakukan pengikut Dafa di dunia internasional akan berdampak
di daratan China. Pengikut Dafa di daratan Tiongkok melakukannya sangat baik, fakta
kebenaran ada di mana-mana. Yang dilakukan oleh pengikut Dafa di masyarakat
internasional dan di daratan Tiongkok adalah hal yang sama, oleh sebab itu intensitas
klarifikasi fakta yang kalian lakukan terhadap daratan Tiongkok harus besar, termasuk
pengaruh dari klarifikasi fakta Dajiyuan jenis bahasa Barat lainnya dalam komunitas
internasional, semua juga akan berpengaruh pada orang-orang dan masyarakat di
Tiongkok, semua itu sedang berperan membantu di sana. Tak peduli sekarang masa
apa, penganiayaan kapan berakhir, anda lakukan saja. Jika benar-benar sudah
berakhir, anda sekalian akan menyesal. Sebelum selesai dikerjakan, sebelum Fa
meluruskan dunia manusia, kalian lakukan saja, dalam menolong manusia bagaimana
harus melakukan maka lakukanlah demikian, semaksimal mungkin lakukanlah hal-hal
tersebut lebih baik dan makin baik, kesuksesan adalah milik anda -- pengikut Dafa.
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Semakin Gigih Maju
Li Hongzhi
24 Juli 2010, Ceramah Fa di Washington DC
(Seluruh hadirin berdiri memberi tepuk tangan dalam waktu lama)
Anda sekalian telah berjerih payah! (Para pengikut bertepuk tangan dengan
meriah: Shifu berjerih payah) Pengikut Dafa yang sedang merealisasi misi sendiri
dalam berbagai bidang pekerjaan, yang sedang merealisasi janji diri sendiri dalam
berbagai lingkungan dan berbagai lapisan, kalian telah berjerih payah! (Para pengikut
bertepuk tangan dengan meriah)
Sekarang tampaknya apa yang kalian katakan, yang kalian janjikan untuk
membantu Shifu meluruskan Fa dan menyelamatkan makhluk hidup, telah
memerankan fungsi dan tampak hasilnya di tengah klarifikasi fakta secara nyata, juga
telah terlihat segala sesuatu yang kalian lakukan sedang berperan merealisasi misi
kalian, benar-benar luar biasa. Ini bukan sekadar emosi sesaat, juga bukan sebuah
slogan. Apa yang ingin kalian lakukan dalam sumpah di masa awal, sekarang sedang
dalam proses penyelesaian dan realisasi yang terakhir, maka dikatakan pengikut Dafa
luar biasa. Walau bagaimanapun, kalian telah melangkah kemari dari penganiayaan
yang paling jahat. Anda sekalian telah melihat, tak peduli kejahatan masih eksis berapa
lama lagi, atau kejahatan ini menjelmakan berbagai macam tipu daya, semua itu tak
berguna. Ada satu hal kalian sudah sangat jelas, sejarah dunia ini dapat berlangsung
sampai hari ini, adalah dipertahankan untuk pengikut Dafa menyelamatkan makhluk
hidup, sejarah periode ini adalah eksis demi keberhasilan pengikut Dafa dan
merealisasi sumpah janji kalian. Tentu saja, ini bukan sekadar sumpah dan janji-janji
diri sendiri yang ingin kalian realisasikan, ini berkaitan dengan pelurusan Fa, berkaitan
dengan makhluk hidup tak terhitung dalam alam semesta, merupakan sebuah peristiwa
yang begitu besar. Apa yang seharusnya diri sendiri lakukan, kalian sudah
melakukannya dengan baik, maka segala sesuatu dalam Triloka juga sudah dikerjakan
dengan baik, gangguan terhadap Shifu di tengah pelurusan Fa jadi sedikit.
Meski di tengah pelaksanaan kalian telah mengalami seberapa banyak
penderitaan, kalian bentur sana bentur sini, atau saat saling bekerja sama ada
gangguan hati manusia, namun tak peduli bagaimanapun, kalian telah melangkah
kemari. Semoga dalam proses terakhir ini, pengikut Dafa sedapat mungkin lebih
banyak menyelamatkan manusia, melakukan dengan lebih baik, agar keagungan De
diri sendiri semakin mulia. Dalam aspek ini anda sekalian jangan mengendur, harus
lakukan dengan lebih baik. Seluruh periode sejarah ini seutuhnya ditinggalkan bagi
pengikut Dafa, untuk pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa, maka dapat juga
dikatakan, panggung pentas manusia adalah diperuntukkan bagi pengikut Dafa.
Jangan dilihat bahwa setiap usaha dan profesi di atas dunia ini sedang berlangsung
sebagaimana mestinya menurut aturan yang berlaku, negara berbeda, bangsa berbeda
semuanya sedang bergerak dalam kondisi antarmasyarakat masing-masing, akan
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tetapi, semua ini juga adalah eksis demi Dafa. Tak peduli sejarah jauh lampau telah
meninggalkan seberapa banyak legenda tentang akhir umat manusia, tak peduli sejak
Dafa menciptakan Triloka hingga kini, manusia secara jelas atau samar, dan seberapa
jauh mereka mengetahui kesudahan terakhir dari umat manusia, tak peduli ada berapa
banyak orang dalam realitas telah terbentuk pandangan yang bagaimana tentang dunia,
sesungguhnya semua kehidupan juga sedang menanti manifestasi terakhir dari
manusia di saat ini. Saya lihat semua ini juga sudah memasuki babak akhir yang
terakhir, hanya saja banyak orang tidak berani mengakui kenyataan yang
bermanifestasi setahap demi setahap ini, sebelum datangnya saat-saat terakhir,
makhluk hidup yang ingin diselamatkan masih belum mencapai jumlahnya, masih ada
sebagian pengikut Dafa yang belum mengikuti laju barisan, ini adalah letak kunci
permasalahan yang membuat akhir dari peristiwa ini masih belum dapat diselesaikan.
Jadi dapat pula dikatakan, dalam hal menyelamatkan makhluk hidup tidak boleh
mengendur, bahkan harus dilakukan lebih baik, menolong lebih banyak orang, karena
hal itu benar-benar teramat krusial, benar-benar teramat penting. Manusia sekarang
tidak percaya pada hal-hal tersebut, tak lama kemudian perlahan-lahan manusia akan
mengerti, segalanya akan berangsur-angsur menjadi jelas. Tak lama lagi di kemudian
hari, orang-orang di dunia akan tahu pengikut Dafa sedang menolong manusia.
Berkaitan dengan hal ini haruslah dilakukan dengan lebih baik, lebih berdinamika,
dengan demikian tentu akan menyangkut kerja sama yang baik di antara kalian. Jika
kalian tidak bekerja sama dengan baik, celah kekosongan benar-benar akan disusupi
oleh kejahatan, akan mengalami kerugian besar. Dalam hal Xiulian pribadi, atau proyek
penyelamatan manusia yang kita lakukan secara kolektif juga akan mengalami
kerugian.
Anda sekalian tahu, bila tidak dilakukan dengan baik maka proyek yang kalian
selenggarakan dengan susah payah akan dirusak oleh kejahatan, itu sama dengan
hasil yang dicapai sebelumnya semua jadi sia-sia belaka. Jika kalian tidak saling
bekerja sama dengan baik, maka kalian tidak dapat melaksanakan secara efektif
pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa. Pada banyak kesempatan selalu
adalah demikian, ketika ada beberapa bidang pekerjaan membutuhkan anda semua
ikut melakukan, maka pertama-tama kalian sudah saling berdebat, masing-masing
mempertahankan pendapat sendiri, akhirnya tanpa kesudahan, menyebabkan banyak
pekerjaan pengikut Dafa tidak dapat dilakukan, bahkan dilakukan tidak baik. Maka di
sini tentu ada sejumlah penyebab. Saya katakan pengikut Dafa semuanya luar biasa,
semuanya adalah raja yang datang dari dunia berbeda, kalian semua tentu punya
pandangan pribadi, tentu punya kemampuan, namun di saat membutuhkan kerja sama,
tidak boleh setiap orang melakukannya dengan cara masing-masing, perlu kerja sama
dari anda sekalian bersatu padu menyelesaikan satu hal, harus kalian semuanya ikut
melakukan satu hal. Jadi bagaimana semestinya dilakukan? Sesungguhnya
pandangan pribadi siapapun juga tidak mungkin sempurna, pemikiran siapa pun juga
tidak mungkin paling hebat. Menyangkut hal yang krusial asalkan kita merasa orang
yang mengemukakan masalah, orang yang menyelesaikan masalah, atau orang di
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antara kita yang mengusulkan saran rasionalisasi, titik tolaknya baik, hal yang
dilakukan secara garis besar tidak salah, maka kita harus mendukungnya secara aktif.
Lalu ada yang mengatakan, kami juga ingin supaya dapat bekerja sama dengan
baik maka barulah mengemukakan pandangan yang berbeda, dia tidak mau menerima
jadi kami merasa hal ini tidak mudah dilakukan. Bukan demikian. Sebagai pengikut
Dafa, pikiran lurus berasal dari Fa, yang dikultivasikan bukan pendapat anda sebagai
manusia betapa bagusnya, cara anda sebagai manusia betapa hebatnya, yang
dikultivasikan ialah apakah anda menggunakan pikiran lurus atau tidak saat menyikapi
masalah. Sekiranya pendapat dan cara yang dikemukakan seseorang kurang
sempurna, di bawah pengaturan penanggung jawab anda sekalian boleh
mendiskusikannya secara layak. Jika hal ini tidak dapat diterima atau tidak ditampung,
sedangkan anda merasa jelas-jelas harus dilakukan begitu baru bisa lebih sempurna,
anda lalu mulai patah semangat. Sesungguhnya sebagai pengikut Dafa, saat demikian
jika pikirannya lurus, yang terpikir adalah Xiulian, adalah tanggung jawab, adalah harus
melakukan sesuatu dengan baik, maka anda seharusnya secara diam-diam melakukan
dengan baik bagian-bagian yang anda anggap tidak sempurna, ini barulah yang
semestinya dilakukan oleh pengikut Dafa. Jika pengikut Dafa semuanya dapat berbuat
demikian, hal apapun juga pasti dapat dilakukan dengan sangat baik.
Lalu ada orang yang berpikir, bukankah dengan berbuat demikian, segala jasa
menjadi milik dia? Segala keagungan De menjadi milik dia? Tidak demikian. Anda
sekalian tahu, kita mengerjakan sesuatu hal bukan untuk diperlihatkan kepada manusia,
juga bukan untuk diperlihatkan kepada penanggung jawab proyek, juga bukan untuk
diperlihatkan kepada penanggung jawab Himpunan Dafa, betul tidak? Anda bilang
untuk diperlihatkan kepada Shifu, tubuh utama Shifu juga tidak berada di depan anda.
Diperlihatkan kepada siapa? Diperlihatkan kepada para Dewa, Fashen Shifu juga
sedang mengamati, makhluk hidup tak terhitung dalam alam semesta sedang menatap
setiap niat dan pikiran anda serta gerak-gerik pikiran anda dengan mata yang terpaku.
Diperlihatkan kepada siapa? Banyak hal-hal luar biasa yang kalian lakukan di tengah
pembuktian kebenaran Fa semuanya tercatat dalam sejarah alam semesta periode ini,
setiap pengikut Dafa tidak ada sedikitpun yang terloloskan. Tetapi jika anda
mengutamakan hal-hal permukaan yang ada pada manusia, berarti anda
berketerikatan, anda menganut hati manusia. Jangan mengutamakan hal-hal tersebut.
Bila anda dapat secara diam-diam menyelesaikan dengan baik kekurangankekurangan yang anda lihat, anda dapat secara diam-diam melakukan dengan baik
apa yang harus anda lakukan, bagian-bagian yang tidak sempurna dalam suatu
pekerjaan secara diam-diam anda perbaiki, maka para Dewa akan mengaguminya
bukan main, mengatakan orang ini sungguh bukan main! Ini barulah yang semestinya
dilakukan oleh pengikut Dafa. Ini adalah satu aspek. Sebagai pengikut Dafa, ketika
terjadi perdebatan yang tak berkesudahan atau diskusi yang tanpa hasil dalam
berbagai pekerjaan yang membutuhkan kerja sama, harus selalu berbuat secara
demikian, maka kejahatan juga sudah tidak punya cara lagi untuk mengganggu.
Satu hal lagi ingin saya tegaskan pada anda sekalian, tentang masalah koordinasi
pengikut Dafa di tingkat internasional, daratan Tiongkok tidak termasuk. Dahulu saya
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belum menegaskan hal ini tujuannya ialah ingin menggembleng anda sekalian untuk
merintis jalan sendiri, karena semua pengikut Dafa adalah raja yang datang dari
lingkup atas, semua harus membuktikan dengan kesadaran terhadap apa yang
diperoleh diri sendiri dari Fa. Maka ditinjau dari keadaan sekarang, periode waktu ini
sudah cukup lama, sudah melewati waktu 10 tahun, saya pikir harus diberi sebuah
tanda titik, sudah sampai pada akhir suatu tahap. Jadi mulai sekarang, saya beri tahu
anda sekalian, penanggung jawab utama, yaitu penanggung jawab pertama dari
berbagai proyek, dia adalah wakil dari proyek itu. Termasuk penanggung jawab
pertama dari Himpunan Dafa di berbagai tempat, dia adalah wakil dari proyek tersebut.
Terhadap apa yang dia lakukan, hal apa yang dia minta, keputusan apa yang dia buat,
laksanakan dengan tanpa syarat, (tepuk tangan) mulai sekarang.
Laksanakan dengan tanpa syarat, apakah kalian sudah mengerti perkataan saya?
Pada banyak kesempatan, ketika suatu masalah diperdebatkan tak berkesudahan,
asalkan dia sekali menyatakan sikap, maka lakukanlah seperti itu. Bahkan ada banyak
hal boleh tanpa perlu dirundingkan dengan para praktisi, langsung dibuat pengaturan,
anda sekalian lakukan. Mengapa demikian? Banyak hal dulu selalu diperdebatkan,
saya tidak menyatakan sikap atas hal ini, karena saya sengaja ingin menggembleng
kalian supaya kalian harus punya pertimbangan sendiri, mencapai keberhasilan di jalan
sendiri. Jadi sekarang periode waktu ini sudah cukup lama, apa yang harus dimiliki
sudah dimiliki, kondisi demikian seharusnya juga sudah berlalu. Maka sebagai
penanggung jawab umum, dia bertanggung jawab terhadap Shifu, bertanggung jawab
terhadap pusat himpunan dari Himpunan Dafa, bila ada masalah Shifu akan cari dia,
Himpunan Dafa akan cari dia, dia hanya bertanggung jawab terhadap jenjang atas.
Kondisi Xiulian para praktisi sendiri juga harus dibenahi, mulai sekarang, jangan lagi
berkultivasi dengan mengamati penanggung jawab. Kultivasi dia bagaimana, cara dia
memimpin bagaimana, mulai sekarang, perkataan semacam ini jangan diucapkan lagi,
juga jangan lagi memandang ke arah dia itu, dalam aspek ini mulai kembali
mengultivasi diri sendiri. Sekarang semua harus berbuat demikian, mulai mengultivasi
diri sendiri.
Penanggung jawab pertama dari suatu proyek, tak peduli proyek apapun,
penanggung jawab Himpunan Dafa dari pengikut Dafa di berbagai tempat, apa yang
dia lakukan, anda sekalian cukup ikuti saja melakukannya. Apakah benar-benar
terdapat masalah prinsipal? Tidak, pasti tidak ada, hal ini saya juga sangat jelas.
Melewati sekian banyak tahun penggemblengan terhadap pengikut Dafa, saya juga
melihatnya sangat jelas, tidak akan ada masalah pada aspek ini. Sekiranya benar ada
masalah pada aspek ini, maka Himpunan Dafa akan menggantinya tanpa sungkansungkan. Tetapi kalian jangan memikirkan perihal penggantian, kemungkinan besar
tidak begitu mungkin untuk diganti. (Pengikut tertawa) Untuk menggembleng seorang
pengikut Dafa yang menjadi penanggung jawab di berbagai bidang, adalah suatu hal
yang tidak mudah. Melewati sekian banyak tahun, pengikut Dafa punya cara kerja
tersendiri yang unik dan cara pengikut Dafa melakukan suatu hal, kalian adalah orang
Xiulian, dalam hal ini masih tidak sepenuhnya sama dengan manusia biasa, tidak
sepenuhnya serupa. Waktu selama 10 tahun, saya kira mereka telah digembleng
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menjadi sangat dewasa. Sekarang begitu saya memutar balik kondisi ini, mereka juga
dapat melakukan dengan sangat baik, karena gempuran dari gangguan luar terhadap
mereka sudah sangat kecil, mereka dapat memikirkan masalah Dafa secara
menyeluruh, sebagian besar upaya bukan dicurahkan dalam hal bagaimana
menyeimbangkan hubungan di antara kalian, melainkan dalam hal bagaimana
menyelesaikan pekerjaan Dafa dengan baik, bagaimana menyelesaikan dengan baik
hal-hal yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa. Dengan demikian dia juga menjadi
ringan, akan ada lebih banyak waktu untuk melakukan hal yang positif. Sebagai
pengikut Dafa, kalian jangan menatapkan pandangan ke arah mereka, arahkan
semuanya pada diri sendiri, bagaimana bekerja sama dengan baik, melakukan dengan
baik, menyelesaikan dengan baik apa yang harus diri sendiri lakukan. Kondisi demikian
dimulai sejak sekarang, saya pada konferensi ini secara resmi sudah mengutarakannya
kepada kalian, saya datang hari ini, justru ingin mengutarakan masalah ini.
Mulai sekarang sudah harus mengubah kondisi, sudah harus dilakukan demikian.
Dengan melakukan demikian, mungkin akan mendatangkan suatu kondisi semacam
apakah? Banyak hal dengan cepat sudah dibuat keputusannya, dalam melakukan
pekerjaan kemampuannya jadi sangat besar, suatu pekerjaan dengan cepat dapat
diselesaikan. Dengan demikian bagi keseluruhan penyelamatan makhluk hidup
maupun berbagai hal yang ingin dilakukan dalam pembuktian kebenaran Fa, mutu
kerja dan proses perkembangan dari setiap pekerjaan penyelamatan manusia,
semuanya juga akan mengalami perubahan yang sangat besar, maka dalam aspekaspek tersebut, untuk selanjutnya kita lakukan secara demikian.
Karena jumlah pengikut Dafa yang hadir terlalu banyak, jika sama seperti tiap kali
konferensi Fa menyerahkan lembaran pertanyaan, saya kira hari ini selama dua jam
juga tidak akan habis diajukan, jadi saya pikir, kelak saat kalian masing-masing proyek
mengadakan konferensi, saya datang berbicara lagi secara terpisah, mengatasi
sejumlah masalah konkret dengan tepat sasaran. Masalah yang saya bicarakan tadi,
jika kalian ada pendapat yang berbeda, saya pikir anda juga boleh melalui cara yang
berbeda menyampaikan pendapat anda. Tetapi saya pikir, anda sekalian adalah
datang demi “membantu Shifu meluruskan Fa” -- ini adalah perkataan kalian, apakah
anda benar-benar ingin membantu Shifu meluruskan Fa? “Shifu mengatakan apa maka
kami lakukan sesuai apa yang dikatakan,” “Shifu menginginkan apa maka kami lakukan
sesuai permintaan,” maka saya beri tahu anda: ini adalah yang saya inginkan! (Tepuk
tangan meriah)
Berbicara sampai di sini, saya secara sambilan mengatakan lagi beberapa patah
kata, yaitu perihal “Shifu menginginkan apa maka kami lakukan sesuai permintaan.”
Sesungguhnya kadang kala kalian di mulut mengatakan “Shifu menginginkan apa
maka kami lakukan sesuai permintaan,” namun begitu menghadapi keadaan konkret
dengan tak terasa masih tidak dilakukan sepenuhnya. Kalian selalu punya pemikiran
kalian sendiri, kalian merasa pemikiran kalian klop dengan kenyataan kalian, klop
dengan keadaan kalian, sesungguhnya tidak. Kalian jangan lupa, sejarah hari ini
adalah dipertahankan demi pelurusan Fa, juga untuk dipergunakan oleh pengikut Dafa
menyelamatkan makhluk hidup dan mencapai keberhasilan diri sendiri, tidak seperti
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pemikiran manusia begitu sederhana. Di samping itu, juga ada sebagian orang selalu
berpikir: Shifu menginginkan, maka kami lakukan, tetapi saya ingin melakukannya lebih
baik sedikit, dengan demikian telah mengubah pula apa yang Shifu inginkan. Selalu
ada saja sejumlah hati manusia yang berperan, juga akan menyebabkan sejumlah efek
gangguan.
Ada lagi mengenai hal penjualan tiket Shen Yun, saya mengatakan sekarang kita
harus terjun ke masyarakat tingkat atas, dengan membuka masyarakat tingkat atas,
baru dapat membuka seluruh masyarakat, baru dapat memperbesar pengaruh, baru
dapat menarik lebih banyak penonton, baru ada lebih banyak makhluk hidup yang
diselamatkan datang menonton. Lalu ada yang mengajukan pendapat ini dan pendapat
itu, ada juga yang mengatakan harga tiket terlalu mahal, sesungguhnya sama sekali
bukan demikian masalahnya. Misalnya salah satu grup Shen Yun sekarang sedang
mengadakan pertunjukan di Amerika Serikat barat, pada dasarnya sedang dijalankan
menurut harga tiket masyarakat tingkat atas. Saat awal menjual tiket pembelinya sedikit,
ini terdapat penyebab dari beberapa aspek, yang satu ialah pada bulan Juli dan
Agustus orang-orang sedang berlibur, murid sekolah sedang libur, banyak orang dari
masyarakat tingkat atas sekeluarga pergi ke pantai, ada yang berada dalam kapal
pesiar, ada juga yang sedang menghadiri pertemuan, mengunjungi teman pada
lingkungan yang berbeda, pokoknya sedang sibuk dengan hal-hal semacam itu, orang
yang menetap di tempat sedikit sekali, maka orang yang datang menyaksikan
pertunjukan jadi sedikit, ini adalah inti permasalahan. Sekarang anda mengadakan
pertunjukan untuk kelas rendah, orang yang datang sama juga tidak banyak, ini barulah
merupakan inti permasalahan.
Ada satu hal kalian harus mengerti, hal yang ingin saya lakukan ini bukanlah
sesuatu untuk kalian diskusikan benar atau tidak; saya mengatakan lakukanlah
demikian, kalian cukup melakukannya saja, karena sekali saya telah memutuskan
sesuatu, itu bukanlah sebuah perkataan yang sederhana, pasti bukan cara
penanganan yang sederhana, saya memang ingin mengubah banyak hal, Dewa
bahkan sedang turut melakukan demikian. Di tengah pelurusan Fa ada banyak hal
yang berubah, anda dalam hati tidak dapat menerima, anda selalu ingin mengubahnya,
sekali diubah jadi celaka, diusik sedikit saja jadi celaka. Bukankah anda mengatakan
Shifu ingin bagaimana melakukan anda juga melakukannya demikian? (Hadirin tertawa)
Mengapa terhadap keinginan Shifu bagaimana melakukan sesuatu anda masih punya
pendapat? Sekiranya benar-benar tidak berhasil Shifu akan bertanggung jawab!
Berhasil atau tidak cobalah dilakukan dulu. Banyak orang dirinya berada dalam
masyarakat Barat, pada hakikatnya belum benar-benar memahami masyarakat ini.
Yaitu harus mengubah konsep yang terbentuk dalam kebudayaan partai, harus lebih
banyak memahami kondisi kehidupan yang wajar dari orang-orang di masyarakat
internasional, jangan selalu menutup diri dengan hati manusia. Di saat benar-benar
dilakukan secara demikian mengikuti keinginan Shifu, namun tidak sesuai aturan juga
tidak benar, anda katakan Shifu menginginkan anda terjun ke masyarakat tingkat atas,
namun anda masih saja berkecimpung di tempat yang bukan masyarakat tingkat atas,
tentu tidak akan berhasil, anda tentu juga bukan benar-benar berperan mendukung.
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Shifu meminta kalian terjun ke masyarakat tingkat atas, maka kalian gunakan pikiran
lurus lakukan pada masyarakat tingkat atas, tentu akan berhasil.
Tentu saja saya tadi hanya mengambil sebuah contoh untuk menjelaskan
masalah. Ada banyak hal anda sekalian memang tidak begitu mengerti, proses dari
tidak menguasai sampai dapat menguasai jangan terlalu lama. Shifu bagaimana
melakukan kalian juga melakukannya demikian, ini bukanlah semudah yang diucapkan.
Dalam proyek lainnya kalian ingin bagaimana melakukan, itu adalah urusan kalian
sendiri, walau ingin berdebat ataupun ingin mengemukakan pendapat berbeda, akan
tetapi hal yang ingin Shifu lakukan, kalian tidak boleh mendiskusikannya benar atau
tidak, kalian hanya boleh mendiskusikan bagaimana untuk melakukannya dengan baik,
hal ini harus dimengerti.
Sudah cukup lama tidak diadakan konferensi Fa, tidak ada konferensi Fa skala
besar, maka kesempatan bagi praktisi di berbagai tempat untuk kumpul bersama juga
tidak banyak. Saya mendengar kabar bahwa naskah pengalaman hari ini mutunya lebih
tinggi, anda sekalian juga merasa konferensi Fa diadakan dengan sangat baik, hal ini
juga bukanlah begitu sederhana, sesungguhnya karena pengikut Dafa telah
digemblengnya semakin lama semakin dewasa, ada banyak hal semakin lama semakin
jelas atas dasar prinsip Fa, oleh sebab itu kalian dalam kondisi Xiulian pasti akan ada
penampilan yang berbeda. Penampilan kondisi Xiulian pengikut Dafa untuk ke
depannya akan semakin lama semakin baik, keadaan secara menyeluruh juga akan
semakin baik, ini juga adalah pasti. Jika hal-hal yang tadi saya katakan anda sekalian
dapat mengikuti lebih lanjut, kondisi Xiulian pengikut Dafa di berbagai tempat juga akan
mengalami perubahan; hal-hal yang ingin dilakukan oleh penanggung jawab utama di
berbagai tempat dan penanggung jawab utama dari suatu proyek, selanjutnya juga
tidak perlu diadakan diskusi yang tidak semestinya diadakan, tidak perlu diragukan,
semata-mata lakukan saja, karena Fashen Shifu dan para Dewa sedang mengurusnya.
Keraguan terhadap penanggung jawab utama sesungguhnya juga merupakan
keraguan terhadap proyek itu sendiri. Mengapa? Misalnya, saya ambil contoh di
NTDTV, anda sekalian tahu penanggung jawab umum NTDTV siapa, jika dikatakan
penanggung jawab umum NTDTV bermasalah, kalian ada keraguan terhadap dia,
terdapat kekurangan dalam hal ini dan hal itu, ganti saja dia, saya beri tahu anda
sekalian, segala yang dilakukan NTDTV sejak awal hingga kini semuanya terhapus,
segala sesuatu yang dilakukan berkaitan pembuktian kebenaran Fa dan penyelamatan
makhluk hidup yang ada dalam proyek ini, semuanya sama dengan dilakukan sia-sia,
tidak ada lagi. Proyek ini tidak eksis lagi, segala keagungan De yang kalian bangun di
dalamnya, maupun hal-hal yang dilakukan semuanya tidak diperhitungkan lagi,
demikian besarlah masalah ini. Lalu apakah ini berupa masalah bagaimana
penanggung jawab umum menangani hal yang sebegitu besar? Apakah dia berkultivasi
luar biasa baik? Belum tentu. Ini dikarenakan dia adalah orang yang mengepalai
bidang pekerjaan ini, pekerjaan ini adalah dia, sedangkan anda sekalian semata-mata
sedang membuktikan kebenaran Fa, sedang melakukan pekerjaan sendiri, melakukan
pekerjaan sendiri dengan baik di dalam proyek yang dirintis ini. Sama seperti anda
Xiulian di tengah perusahaan masyarakat umum, boss perusahaan tidak akan memiliki
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suatu keagungan De karena keberadaan anda, tetapi anda bisa membangun
keagungan De sendiri di situ.
Sebagai penanggung jawab umum proyek tersebut, dia sendiri berkultivasi
dengan baik atau tidak juga sangat krusial. Jika dia tidak dapat berkultivasi dengan baik,
maka akan memengaruhi seluruh proyek tersendat tak berkembang, kesulitan jadi
banyak, maka ini juga sangat krusial. Akan tetapi, Himpunan Dafa bertanggung jawab
terhadap dia, bila ada suatu masalah Shifu akan mencari dia, hal ini kalian tidak usah
peduli. Tetapi sebagai penanggung jawab utama, pada setiap proyek sesungguhnya
juga demikian halnya. Kalian tidak boleh begitu saja menghapus Xiulian diri sendiri
selama sepuluh tahun lebih yang dilibatkan dalam proyek itu, ganti orang lagi, mulai
dari awal lagi, tidak ada waktu semacam itu, tidak ada kesempatan semacam itu,
keagungan De kalian, keagungan De yang dibangun, prestasi di tengah pembuktian
kebenaran Fa, segala sesuatu yang dirintis dalam penyelamatan makhluk hidup tidak
boleh dihapus, maka kalian jangan lagi memikirkan hal-hal tersebut, perihal mengganti
seseorang, atau bagaimana jika penanggung jawab sudah tidak layak. Sekiranya
benar-benar diusik, maka hal-hal yang terimplikasi terlalu besar, segala sesuatu dari
awal hingga akhir sama dengan dilakukan sia-sia. Akan tetapi, seandainya dia sebagai
penanggung jawab benar-benar tidak melakukan dengan baik, benar-benar tidak layak,
maka Shifu akan ada cara lain untuk menanganinya, sekiranya benar-benar mengganti
seseorang,
juga
akan
membuat
para
Dewa
berperan
mendukung,
menyeimbangkannya dari awal dengan baik, agar tidak kehilangan keagungan De
kalian. Akan tetapi hal itu tidak boleh sembarangan diusik, penanggung jawab utama
mutlak tidak boleh sembarangan diusik. Jika dia tidak ada kesalahan yang begitu besar,
dia tidak melangkah ke sisi yang berlawanan, itu mutlak tidak boleh diusik.
Hari ini saya mengutarakannya terbuka, saya tadi mengambil contoh NTDTV,
hanya mengambil sebuah contoh, semua proyek lainnya juga sama. Kalian jangan
selalu berkultivasi dengan mengamati penanggung jawab, mulai sekarang jangan
selalu memandang penanggung jawab berkenan di hati atau tidak. Di tengah
masyarakat umum bila anda memandang boss tidak berkenan di hati, anda segera
akan diusirnya. Mengapa selama sekian tahun saya tidak mengusik para penanggung
jawab? Pertama, saya sedang menggembleng mereka, kedua, keberadaan mereka
pada proyek tersebut adalah sangat krusial, orang ini sekali diusik maka proyek ini
sudah tiada lagi, tak peduli anda menyelenggarakan apa lagi, semua itu adalah baru,
mulai dari awal, apa yang telah dilakukan oleh pengikut Dafa di situ semuanya juga jadi
nihil, sudah tiada lagi, begitu krusial kiranya. Menyayangi segala yang kalian lakukan
juga adalah menyayangi kalian sendiri! Ingat perkataan yang Shifu ucapkan! (Tepuk
tangan)
Saya bicara cukup sekian, terima kasih kepada anda sekalian! (Tepuk tangan)
Sebagai pengikut Dafa, sebagai praktisi lainnya yang bukan penanggung jawab utama
dari berbagai proyek kita, dalam hal saling bekerja sama, mulai sekarang anda sekalian
harus bekerja sama dengan baik, mengikuti kebutuhan proses maju pelurusan Fa
sekarang ini. Harap anda sekalian melakukan dengan lebih baik. Kalian luar biasa,
telah melangkah kemari dari lingkungan yang paling kejam dan paling jahat, dan juga
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sepanjang perjalanan sedang membuktikan kebenaran Fa, sedang mengklarifikasi
fakta, sepanjang perjalanan sedang menolong manusia, melangkah sampai hari ini.
Kalian mungkin tidak tahu keagungan De diri sendiri ada seberapa besar, tetapi
makhluk hidup dalam alam semesta ini sudah tidak berani lagi memandang ringan
terhadap kalian.
Terima kasih kepada anda sekalian! (Seluruh hadirin berdiri lagi tepuk tangan
meriah dalam waktu lama)
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