
Kepada Praktisi Vietnam 

Praktisi Falun Gong Vietnam: Salam kepada anda sekalian! 

Xiulian adalah proses peningkatan kehidupan, dimulai dari proses selangkah demi 

selangkah untuk menjadi orang yang baik, berangsur-angsur menjadi orang yang lebih 

baik, menjadi kehidupan mulia yang melampaui manusia biasa, kehidupan yang lebih 

tinggi. Oleh karena itu, dalam menghadapi ketidakpahaman manusia di dunia, bahkan 

terhadap tekanan dari pemerintah, janganlah menggunakan cara manusia biasa untuk 

menentangnya, gunakanlah hati belas kasih untuk mengklarifikasi fakta. 

Terutama sejak penindasan PKT terhadap Falun Gong, tak peduli apakah karena 

tekanan internal atau masyarakat internasional, semua itu telah membuat mereka 

menghadapi dilema, sulit untuk turun dari punggung harimau. Karena penganiayaan 

terhadap orang Xiulian, juga telah menyebabkan rejim mereka menuju ke dalam jurang 

keruntuhan. Untuk mengalihkan tekanan, mata-mata PKT yang telah menyusup ke 

pemerintah Vietnam, menggunakan uang, sarana diplomatik, dan kepentingan bisnis 

untuk mendesak pemerintah Vietnam agar menindas praktisi Falun Gong, sehingga 

mengalihkan perhatian masyarakat internasional, dan mengurangi tekanan terhadap diri 

PKT sendiri yang diakibatkan oleh penganiayaan yang mereka lakukan terhadap Falun 

Gong. Untuk itu, para praktisi harus tenang dalam periode yang tidak wajar ini, dan saat 

ini janganlah mengadakan kegiatan klarifikasi fakta berskala besar dulu, lebih-lebih tidak 

boleh berkonfrontasi. Xiulian pada dasarnya adalah mengultivasi diri sendiri, 

menyingkirkan keterikatan hati, oleh karena itu, selama periode ini, belajar Fa dan latihan 

Gong secara individu adalah hal yang utama, jangan mengorganisasi kegiatan belajar 

Fa dan latihan Gong skala besar dulu. Tak peduli bagaimana media berbohong, 

semuanya harus tenang, jangan terprovokasi. Amatilah dengan tenang, siapa yang 

memprovokasi situasi maka dialah yang bermasalah! Ingatlah. 

Bicara dari sudut pandang lain, kala itu PKT menganiaya Falun Gong, adalah 

disebabkan oleh kehidupan jahat, dan karma luar biasa besar, yang terakumulasi di 

ruang dimensi lain di dalam sejarah yang sangat panjang, dan ada terlalu banyak hal 

buruk. Hal-hal inilah yang memperalat PKT untuk menindas praktisi Falun Gong, 

bersamaan itu juga menciptakan tekanan besar terhadap situasi keseluruhan. Dikatakan 

dari sudut pandang Dewa, hal-hal ini di dalam pemurnian alam semesta pasti akan 

menghadapi nasib untuk disingkirkan, sehingga menyebabkan tekanan luar biasa besar, 

dan kekacauan sosial bagi masyarakat manusia, khususnya masyarakat Tiongkok dan 

makhluk hidup serta orang Xiulian. Roh jahat dari PKT tidak mampu melakukannya 

sendirian, karena sekali menggerakkan penganiayaan terhadap orang Xiulian, maka 

Dewa yang lurus akan segera menghancurkannya. Di tengah penganiayaan selama 

hampir dua puluh tahun, hal-hal buruk yang telah terakumulasi itu kini telah dimusnahkan. 

Saat ini, roh jahat PKT juga sedang berada pada tahap terakhir untuk dimusnahkan. Jika 

ada orang yang sungguh-sungguh ingin menganiaya Falun Gong seperti yang dilakukan 

PKT pada masa itu, namun karena unsur-unsur jahat di ruang dimensi lain juga telah 

tiada. Tanpa dukungan kekuatan jahat yang luar biasa besar, manusia tidak akan mampu 

melakukannya. 



Semua orang tahu bahwa Zhen, Shan, Ren adalah nilai-nilai universal, terhadap 

bangsa mana pun, terhadap negara mana pun akan mendatangkan manfaat yang baik. 

Meskipun benar-benar dianiaya, kita juga harus memperlakukan semuanya dengan 

belas kasih dari orang Xiulian. Sebagai orang Xiulian yang teguh, saat hati tidak tergerak, 

mampu menangani segala situasi. 
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