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Pikiran Lurus 

Pengikut Dafa di masa sejarah yang spesifik ini, demi untuk mengurangi 

penganiayaan kehidupan jahat terhadap Dafa dan pengikut Dafa, pemancaran pikiran 

lurus 1  telah membawa efek yang sangat krusial. Sejumlah besar kejahatan 

diberantasnya secara tepat waktu sebelum datangnya arus pelurusan Fa, telah 

mengurangi banyak kerugian. Namun kejahatan telah melihat hari kiamat mereka, 

penampilannya juga kian hari kian menggila. Pengikut Dafa telah menjadi satu-satunya 

harapan yang ada untuk semua makhluk agar dapat tertolong, dari itu agar dapat 

memfungsikan pikiran lurus secara lebih efektif, anda semua di saat mengklarifikasi 

fakta, bersamaan harus memerhatikan pemancaran pikiran lurus, secara tepat waktu 

menuntaskan kejahatan dan masalah yang ada pada diri sendiri, agar tidak disusupi 

oleh kejahatan dari celah kekosongan. Dewasa ini masih ada beberapa praktisi tidak 

dapat menguasai dengan baik terhadap pokok-pokok dari pemancaran pikiran lurus, 

ada praktisi sepenuhnya sama seperti kondisi pada latihan meditasi, memang ada 

sebagian praktisi di saat berlatih meditasi selalu berada dalam kondisi yang 

mengantuk, atau kondisi yang kurang kesadarannya, atau kondisi yang terganggu 

serius oleh pikiran ruwet, dengan demikian tidak dapat mencapai hasil efek yang baik 

sekali. Masih ada praktisi di saat memancarkan pikiran lurus, di dalam benaknya 

secara khusus memikirkan satu atau beberapa oknum kejahatan, sehingga Gong dan 

kuasa supernatural yang dipancarkan ke luar tidak dapat memerankan fungsi secara 

optimal. Tentu saja, kalau dalam situasi yang spesifik, saat memancarkan pikiran lurus 

secara individu atau kolektif yang khusus ditujukan terhadap satu atau beberapa 

kejahatan memang harus dilakukan demikian, lagipula kekuatan yang terkonsentrasi 

juga sangat besar, tetapi pemancaran pikiran lurus bersama-sama dari anda semua 

pada umumnya setiap hari haruslah dapat mengejar dan mencari kejahatan dengan 

lingkup yang lebih besar, bukanlah setiap hari, setiap kali harus terkonsentrasi 

ditujukan khusus terhadap satu atau beberapa kejahatan. 

Cara melakukannya adalah:  

1. Harus memusatkan tenaga, pikiran mutlak harus sadar murni, arif, kekuatan 

pikiran terkonsentrasi dan dahsyat, memiliki kemampuan yang “hanya aku satu-

satunya paling hebat,” yang mampu menghancurleburkan segenap kejahatan di 

dalam alam semesta. 

2. Pengikut yang untuk sementara tidak dapat melihat ruang dimensi lain, di 

saat setelah selesai melafal kata kunci, pusatkan kekuatan pikiran yang dahsyat 

membaca sepatah huruf “Mie (滅)”. 2 Huruf “Mie (滅)” dahsyatnya harus sama 

seperti badan langit alam semesta begitu besar, segenap ruang dimensi tak ada 

yang tak terangkum, tak ada yang terloloskan. 

                                                 
1
 Fa Zhengnian (發正念) = Memancarkan / Pemancaran Pikiran Lurus. 

2 Mie (滅) – Musnah; Habis terbasmi. 
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3. Pengikut yang dapat melihat kejahatan di ruang dimensi lain, dapat 

melakukannya berdasarkan situasi yang dikuasai sendiri, pikiran lurusnya harus 

kuat, gunakan kebijaksanaan secara penuh. Satu kelurusan itu sendiri akan 

mengalahkan seratus kejahatan. 

4. Sewaktu memancarkan pikiran lurus mata dipejamkan atau tidak efeknya 

adalah sama. Jika membuka mata haruslah dapat mewujudkan kondisi “walau 

melihat segala sesuatu di ruang dimensi manusia namun seolah tidak melihat 

apa-apa.” 

Di saat memancarkan pikiran lurus walaupun penampakan betapa dahsyat, pada 

permukaan juga harus tetap tenang, terutama dalam keadaan tugas atau di tempat 

khusus, walau tidak dengan gaya tangan menegakkan telapak hasil efeknya juga 

sama. Asalkan tetap mempertahankan pikiran lurus yang kuat perkasa, pikirannya 

terkonsentrasi, dapat juga mencapai hasil efek yang sama. Namun pada keadaan 

umum, hendaknya menegakkan telapak dan membentuk isyarat tangan “bunga lotus.” 

Demi untuk mengurangi kerugian, demi untuk menyelamatkan semua makhluk, 

manfaatkanlah pikiran lurus yang kuat perkasa dari pengikut Dafa! Tampakkanlah 

keagungan De kalian! 
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