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Menyisihkan Pasir 

Pelurusan Fa sudah berada pada tahap paling akhir, unsur-unsur gangguan 

dalam alam semesta juga sedang mencomot ke luar mereka yang tidak dapat gigih 

maju dari antara praktisi, misalnya: 1. Yang rasionya tidak jernih, 2. Yang tidak waras, 

3. Yang tidak menyingkirkan keterikatan hati, malah makin lama makin menggembung, 

sehingga mengakibatkan yang bersangkutan begitu hebatnya memandang ke luar, 

memohon ke luar, dan kehilangan akal sehat. Cara-cara yang digunakan oleh unsur-

unsur gangguan tersebut, tetap adalah membuat seseorang mabuk kepayang di 

tengah keterikatannya yang tidak rasional, lalu melakukan hal-hal buruk yang 

merugikan praktisi dan merugikan pelurusan Fa, dengan demikian membuat orang 

bersangkutan ingin berpaling berbuat baik dari awal juga sudah sangat sulit. Karena 

sekali telah menyebabkan kerugian yang ekstrem besar terhadap praktisi, yang 

membuat sebagian praktisi jatuh ke bawah, bahkan berada dalam jajaran yang akan 

disisihkan, utang karma yang ekstrem besar ini bagaimana dibayar? Lagi pula yang 

dimusnahkan oleh karena dia terlebih adalah praktisi Dafa, ini apa bedanya dengan 

mereka yang berperan menganiaya di tengah pelurusan Fa? Dosanya sama dengan 

yang dilakukan oleh kejahatan. 

Dewasa ini situs internet kejahatan yang diorganisasi oleh segerombol mata-mata 

dengan mengatas-namakan praktisi justru sedang melakukan hal semacam ini, bahkan 

melakukan tipu muslihat dengan memanfaatkan nama Mei Ge1 yang dikatakan begini 

maupun begitu. Mei Ge tepat berada di sisi saya, bagaimana mungkin ini terjadi? 

Dewasa ini gangguan tersebut terhadap praktisi Taiwan agak besar, selain itu ada 

beberapa orang yang tidak rasional sedang membantu kejahatan menyebarkan situs 

internet tersebut di antara praktisi. Barang siapa berbuat demikian, berarti anda telah 

berdiri di pihak kejahatan, ikut serta menganiaya praktisi, sedang menghancurkan 

praktisi. Praktisi yang dihancurkan karena penyebaran yang anda lakukan, itu adalah 

karma dosa mahabesar yang tidak akan mampu anda bayar dengan lunas, coba anda 

pikirkan bagaimana jadinya? 

Walau bagaimanapun, pelurusan Fa masih sedang berlangsung. Saya sarankan 

kepada semua yang pernah menyebarkan situs internet mata-mata ini, secepatnya 

menebus kerugian yang disebabkan oleh anda, carilah orang-orang yang pernah anda 

sebarkan situs internet mata-mata kepadanya. Ketinggalan satu orang pun juga akan 

membuat anda disisihkan bersama dia. Prinsip alam semesta adalah demikian: Apa 

pun yang telah dilakukan oleh suatu kehidupan, dia juga harus bertanggung-jawab 

terhadapnya. Shifu memang belas kasih, pengikut Dafa semua sedang menolong 

manusia, tetapi pelurusan Fa adalah serius. Saya harap mereka yang sesaat mabuk 

kepayang membantu orang jahat melakukan kejahatan, mematut dirilah dengan baik. 
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1 Mei Ge -- Putri Shifu. 


