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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Internasional di Amerika Serikat 
Barat Tahun 2013 

(Li Hongzhi, 19 Oktober 2013 di Los Angeles) 

(Seluruh hadirin bertepuk tangan meriah dalam waktu lama) 

Kerajaan Romawi yang kuat di masa lampau saat itu, bagaimanapun juga tak 
terpikirkan mereka akan takluk di bawah tangan kaum Kristiani, dikatakan secara lebih 
jelas, mereka roboh sendiri dalam penganiayaan terhadap kaum Kristiani yang mereka 
lakukan. Partai jahat PKT yang sangat arogan, di masyarakat sekarang seolah tiada 
siapapun yang berani mengusiknya, tetapi kubu komunis Eropa Timur dikatakan tercerai-
berai ia lalu tercerai-berai. Dewa sedang mengendalikan segalanya. Partai jahat PKT 
menganiaya Falun Gong sama seperti kerajaan Romawi menganiaya kaum Kristiani 
ketika itu, dia sangat arogan, bertindak tanpa alasan yang rasional, bagaimanapun juga 
tak terpikirkan akan keadaan mereka sekarang ini, sama seperti saat awalnya mereka 
menganiaya pengikut Dafa, hari-hari dilewati dengan rasa takut. Tidak sebatas itu, segala 
sesuatu yang mereka lakukan, semua akan mendapat balasannya, ini adalah pasti. Sejak 
dini sudah saya katakan, bahwa manusia di atas dunia ini, tak peduli siapapun telah 
melakukan sesuatu, diri sendiri harus menanggungnya; tak peduli telah melakukan apa 
saja, semua itu harus dibayar dalam pembalasan karma. Ada yang mendapat balasan 
pada masa sekarang juga, itu adalah untuk mengingatkan manusia, memberi peringatan 
bagi manusia. Juga ada yang mendapat balasan di kemudian hari. 

Tak peduli bagaimanapun, semua rezim kekuasaan jahat dalam sejarah tidak ada 
yang berkesudahan baik. Pelajaran sejarah dalam hal ini sangat banyak, akan tetapi 
orang beringas di saat gila-gilaan, di saat kejahatan memenuhi otaknya, di saat iri hati 
membuatnya mabuk kepayang, walaupun bagaimana dinasihati juga tidak mau 
mendengar. Penganiayaan ini sama seperti penganiayaan kerajaan Romawi terhadap 
kaum Kristiani ketika itu, bahkan melebihinya: ini merupakan dosa kejahatan yang belum 
pernah ada di atas planet bumi ini, sampai begitu ekstrem beraninya mengambil organ 
tubuh pengikut Dafa secara hidup-hidup, dan juga jumlahnya sangat besar, Dewa dari 
segenap badan langit sedang mengamati dosa kejahatan ini! 

Pengikut Dafa adalah orang Xiulian, anda sekalian tahu bagi orang Xiulian, hidup 
manusia yang dalam sekejap sudah berakhir tidaklah dipandang serius. Apa yang 
dipandang serius? Buah sejati dari hasil Xiulian. Setiap orang datang ke dunia punya 
misinya masing-masing. Setiap orang datang ke dunia ini juga punya satu tujuan. Di saat 
awal pelurusan Fa, banyak Dewa seyogianya berkata pada saya, manusia sekarang di 
dunia semua adalah datang demi Fa ini, namun bukan semuanya berperan positif bagi Fa 
Anda ini. Tak peduli bagaimanapun, tak peduli orang macam apa, di hadapan Dafa ini, 
kalian tahu sejak lampau hingga kini, semua Nabi, orang suci dan orang bijak, mereka 
belum mengungkap dengan jelas perihal prinsip fundamental alam semesta, prinsip 
Xiulian, hubungan antara manusia dan Dewa. Dapat dikatakan pengajaran Fa kali ini 
adalah membocorkan rahasia langit secara blak-blakan, tergantung anda mau atau tidak 
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membacanya, mau atau tidak berkultivasi. Sekiranya anda ingin membacanya, ingin 
berkultivasi, segala apapun ada di dalamnya. 

Manusia hidup di atas dunia, berbagai macam keterikatan membuat hati manusia 
tidak dapat tenang. Khususnya masyarakat Tiongkok sekarang, partai jahat PKT demi 
mencapai tujuannya untuk merusak pikiran orang Tiongkok, peradaban dan moralitas 
masyarakat Tiongkok, ia tiada hentinya secara terselubung dan sistematis melakukan hal 
tersebut, caranya sangat sistematis. Anda sekalian lihatlah orang-orang di seluruh 
Tiongkok sekarang, kelompok manusia yang demikian besar, hampir setiap orang dalam 
benaknya memikirkan ingin kaya, dalam sekejap menjadi kaya. Partai jahat justru 
membuat orang-orang mencurahkan upaya dalam hal ini, tak peduli lagi apa yang 
diperbuat oleh partai jahat. Hati orang Tiongkok yang meluap-luap bahkan sesaat pun 
tidak dapat tenang. Kelompok manusia di seluruh Tiongkok sudah menjadi demikian, 
apakah ini normal? Anda sekalian tahu, di masyarakat Barat, di negara yang normal, 
seseorang tercukupi makan dan minum, punya sebuah pekerjaan yang wajar, ini sudah 
merupakan bagian dari kehidupannya, orang-orang hidup secara normal, menikmati 
kehidupan yang dihantarkan oleh perjalanan hidup manusia, orang-orang di seluruh dunia 
juga berada dalam kondisi semacam ini, bukan seperti kondisi orang Tiongkok yang 
dibuat rusak oleh partai jahat. Kaya atau miskin seseorang adalah buah karma yang 
dihasilkan dari kehidupan siklus lampau, yang tidak punya memang tidak punya. Hati 
yang tidak tenang semacam ini justru membuat orang-orang tidak memercayai fakta 
kebenaran, mereka tidak tahu pengikut Dafa adalah sedang menyelamatkan mereka, 
kemurkaan besar para Dewa dan Buddha sebagai konsekuensi dari keadaan ini segera 
akan tiba. Tidak sebatas itu, tentu saja kebohongan yang diindoktrinasi oleh kejahatan 
membuat orang-orang menolak pengikut Dafa yang mengungkap fakta kebenaran. 
Memang tidak hanya sebatas itu, masih ada banyak sekali unsur-unsur kejahatan di balik 
manusia, bahkan di dalam tubuh manusia juga ada unsur kejahatan yang mengendalikan 
manusia, tidak memperkenankan mereka mendengar fakta kebenaran. 

Tentu saja sekarang situasi sedang berubah secara besar-besaran, unsur kejahatan 
yang dimusnahkan semakin lama semakin banyak. Arus dahsyat pelurusan Fa 
membubung dari mikroskopis ke permukaan, apa yang disebut merambah langit dan 
menyelimuti bumi? Itupun tidak dapat dilukiskan. Anda sekalian coba pikirkan, 
membubung dari paling mikroskopis ke permukaan, seberapa besar densitasnya? 
Dibandingkan densitas air lebih besar berlipat-lipat kali tak terhitung, meliputi segala-
galanya, tiada yang tertinggal. Siapa telah berbuat sesuatu, siapa menggerakkan sebuah 
niat pikiran, pernah melakukan sesuatu, dalam sejarah pernah berbuat sesuatu, semua itu 
jelas sekali. Tak peduli seluruh umat manusia telah melewati sejarah selama seratus juta 
tahun, dua ratus juta tahun, semuanya sedang menantikan saat ini yang terakhir. Seluruh 
umat manusia juga tahu bahwa manusia sudah melangkah sampai keadaan yang paling 
berbahaya. Ini bukanlah sesuatu yang membuat orang terkejut, bukanlah Shifu di sini 
membesar-besarkan, mengatakan sesuatu yang misterius, betulkah demikian? Siapapun 
tahu akan hal ini. Bahkan ada beberapa pemerintahan lebih jelas, mereka seyogianya 
melewati periode sejarah manusia ini dengan stabil, menantikan kemungkinan timbulnya 
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suatu keajaiban, kemungkinan karunia yang diberikan oleh Dewa. Namun ada sebagian 
Dewa bahkan diciptakan ulang di tengah pelurusan Fa. 

Dewasa ini setelah kejahatan diberantas, manusia jadi agak sadar, setidaknya 
manusia dapat berpikir sendiri terhadap masalah. Anda mengklarifikasi fakta kepadanya, 
dia dapat memikirkannya sendiri, tidak lagi dikendalikan oleh kejahatan, terutama di 
daratan Tiongkok. Sesungguhnya di saat kejahatan paling merajalela, itu tidak hanya di 
daratan Tiongkok, manusia di seluruh dunia juga dikendalikan oleh kejahatan. Sekarang 
sudah berbeda, manusia berangsur-angsur menjadi sadar. 

Anda sekalian tahu, anggota partai jahat PKT banyak sekali yang mundur dari partai 
berkat klarifikasi yang dilakukan pengikut Dafa, keadaannya sangat menakjubkan, orang 
yang mundur dari PKT semakin lama semakin banyak. Saya tadi mengatakan, masih ada 
faktor lain yang membuat manusia tidak berpikir ke arah positif, orang-orang yang 
pikirannya dibuat kacau oleh partai jahat PKT masih saja memikirkan untuk menjadi kaya, 
memikirkan hal-hal buruk lainnya. Sebuah kelompok manusia yang demikian besar 
semuanya sudah bukan dalam kondisi manusia yang semestinya, bersamaan itu juga 
memengaruhi orang-orang untuk mendengarkan fakta kebenaran, ini sangat berbahaya. 

Pada awal pelurusan Fa saya sudah mengatakan, bahwa orang-orang di Tiongkok 
tidaklah sederhana. Mengapa demokrasi diterapkan di atas dunia? Dahulu saya pernah 
mengatakan hal ini kepada kalian. Sekarang manusia merasa pemerintahan demokrasi 
sangat bagus, sesungguhnya itu juga merupakan pengaturan Dewa. Pertama memang 
harus diterapkan demikian, ini adalah kebutuhan situasi, kedua karena raja-raja dari 
berbagai negara sudah tidak berada di takhta kedudukannya, tidak berada di negaranya 
semula. Dahulu seorang raja setelah meninggal, reinkarnasi kembali masih tetap sebagai 
raja, karena bangsa tersebut dialah yang membawanya dari atas langit. Makhluk hidup 
dari surganya terlebih dahulu datang ke Tiongkok menjalin takdir pertemuan, memimpin 
satu dinasti, kemudian reinkarnasi ke berbagai tempat di dunia sebagai satu bangsa. 
Menjelang penyebaran Dafa, raja-raja dari berbagai bangsa pada masa sejarah yang 
berbeda, jumlahnya sangat banyak, semua reinkarnasi ke Tiongkok. Pada masa akhir-
akhir ini, wakil dari kehidupan tingkat tinggi yang datang demi memperoleh Fa, serta raja-
raja yang lebih besar di atas langit, semuanya reinkarnasi ke Tiongkok. Banyak orang 
bijak dengan De besar dalam sejarah juga reinkarnasi ke Tiongkok, karena Dafa akan 
diajarkan di sana, di tengah gangguan kekuatan lama, menyebabkan mereka harus 
mengalami ujian yang paling berat dalam lingkungan semacam itu. Kekuatan lama 
beranggapan sekali mereka terselamatkan, berarti kelompok kehidupan mahabesar di 
baliknya juga terselamatkan. Kekuatan lama yang jahat telah melihat hal ini, maka mereka 
semakin gencar memanfaatkan kehidupan jahat tingkat rendah dan orang jahat 
menganiaya pengikut Dafa, di tengah sabotase ini pikiran manusia dibuat kacau, 
termasuk manusia biasa, membuat anda tidak memiliki pikiran lurus, goyah terhadap Dafa, 
membuat manusia biasa tidak dapat menerima fakta kebenaran, bahkan mengikuti 
kejahatan menganiaya pengikut Dafa, memfitnah pengikut Dafa, dengan demikian dosa 
yang ditimbulkan terlampau besar. 
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Tak peduli bagaimanapun, Dafa disebarkan secara luas, sekarang saya masih 
menghendaki anda sekalian menyelamatkan makhluk hidup. Perihal kelak bagaimana, 
lihatlah keadaan nanti. Dewasa ini pengikut Dafa memang harus menyelamatkan manusia, 
maka saya senantiasa mengamati keadaan klarifikasi fakta di berbagai tempat. Ada 
sebagian tempat klarifikasi fakta dilakukan sangat baik. Sekarang rombongan wisata dari 
daratan Tiongkok semakin banyak, ini justru adalah sebuah pengaturan agar orang-orang 
mendengar fakta kebenaran dengan berganti lingkungan. Sesungguhnya tempat 
klarifikasi fakta itu barulah merupakan garis depan, garis depan untuk mengklarifikasi 
fakta. Kita di sejumlah daerah telah menelantarkan hal ini, sibuk dengan proyek lainnya. 
Tentu saja itu juga efektif, juga harus dikerjakan, menyangkut proyek pengikut Dafa 
semuanya juga saya benarkan, mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan manusia, 
semua itu dapat memerankan efeknya, akan tetapi sekarang begitu banyak rombongan 
wisata, terutama orang-orang yang keluar dari daratan Tiongkok ada banyak yang tidak 
berkesempatan mendengar fakta kebenaran. 

Di masa pelurusan Fa ada banyak hal tidaklah sederhana, dan juga tidak berdiri 
sendiri, hal-hal yang diatur oleh Dewa niscaya terdiri dari banyak faktor. Seseorang 
datang ke luar negeri, dia di dalam negeri tidak berkesempatan mendengar fakta 
kebenaran, bukankah dia memang disuruh ke luar negeri untuk mendengarnya? Kalian 
tidak boleh menelantarkan orang-orang tersebut, oleh sebab itu lokasi wisata sebagai 
tempat kita untuk klarifikasi fakta di berbagai daerah masih perlu ditangani dengan baik. 

Pikiran manusia sangatlah kompleks, saya dahulu pernah mengatakan kepada 
kalian, bahwa otak manusia ini tak lain hanyalah sebuah pabrik pengolah, manusia 
dilahirkan dari rahim ibu, berupa darah daging dari kedua orang tuanya, tumbuh besar 
dengan makanan padi dan palawija, setelah meninggal dikubur dalam tanah ataupun 
dikremasi, ia menjadi segumpal tanah. Sedangkan otak itu sendiri, dikatakan secara tegas, 
ia bukanlah sumber pikiran. Bukankah manusia punya Yuanshen? Bukankah tubuh ini 
masih memiliki bagian yang bertingkat-tingkat pada mikroskopis yang tidak berada pada 
ruang permukaan? Semua itu dapat menghasilkan pikiran. Ada yang mengatakan tubuh 
manusia berupa sebuah alam semesta kecil, coba kalian pikirkan, ada berapa banyak sel 
dalam otak manusia? Sel terbentuk dari berapa banyak molekul? Molekul-molekul dalam 
otak ini terbentuk dari berapa banyak partikel yang lebih mikroskopis? Letak setiap 
partikel pada ruangnya itu sama seperti mata manusia memandang badan langit, 
semuanya memandang ke luar, alam semesta yang besar ini, di setiap planet ada 
kehidupan, hanya saja ia tidak berada pada ruang permukaan, maka anda tidak dapat 
melihatnya. Dikatakan teknologi antariksa Amerika sangat maju, naik ke atas menyelidiki, 
tidak menemukan apa-apa, hanya sebuah dunia yang tandus. Namun di sana tidak 
tandus, iptek manusia terlalu dangkal. Ada berapa banyak planet dalam alam semesta? 
Sel, molekul dan partikel yang lebih mikroskopis dalam otak manusia, susunan mereka 
dengan susunan alam semesta yang kita lihat, bahkan urutannya juga sama. Ada berapa 
banyak partikel dalam tubuh anda? Ada berapa banyak planet dalam otak anda? 
Kehidupan di atas partikel (planet) yang demikian mikroskopis, kehidupan di atas partikel 
tersebut melihat partikel-partikel yang memenuhi ruang otak, apa bedanya dengan 
manusia melihat planet dan alam semesta? Dengan demikian coba lihatlah otak manusia 
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bukankah sebuah alam semesta besar? Di sana terdapat berapa banyak kehidupan, 
berapa banyak Dewa, berapa banyak kehidupan yang lebih besar dari ruang dia itu? 
Kehidupan yang begitu banyak tak terhitung semuanya memiliki pikiran, pikiran manusia 
sesungguhnya berasal dari mana? Ini adalah ekstrem rumit. 

Jika demikian apakah manusia sudah tak ada cara mengatasinya? Ada cara 
mengatasinya. Cara apa? Otak di permukaan dan Zhu Yuanshen seyogianya memiliki 
daya inisiatif dalam membentuk pemikiran permukaan yang ingin disampaikan, termasuk 
arahan perbuatan. Sebelum pemikiran itu muncul, apa yang menjadi pilihan, ini sangat 
penting. Bersamaan itu segala kehidupan dalam alam semesta tercipta oleh Fa, 
berasimilasi dengan Fa. jika anda sendiri membuat konsep permukaan anda tercemar, 
sehingga menjadi buruk, atau terikat pada sesuatu, atau dipenuhi oleh hal-hal jahat dari 
masyarakat modern, atau kebohongan yang disebarkan partai jahat di tengah 
penganiayaan terhadap pengikut Dafa, diindoktrinasi oleh pikiran negatif yang direkayasa 
di tengah penganiayaan, semua itu akan merintangi anda mendengar fakta kebenaran 
dari pengikut Dafa, sehingga hilang kesempatan untuk memperoleh penyelamatan. 

Ada sebagian praktisi kita yang hadir di sini, saya tahu anda tidak gigih maju, ada 
yang bahkan sangat tidak gigih maju, namun Shifu seyogianya berpikir, bagaimana anda 
jadinya? Mengapa anda sampai tidak punya pikiran lurus? Bukankah Shifu datang untuk 
menyelamatkan anda, Fa ini datang untuk menyelamatkan anda? Lagi pula anda 
merangkap kewajiban menyelamatkan orang lain, diri sendiri masih tidak melakukan 
dengan baik, bagaimana jadinya? Tidak menunaikan sumpah janji diri sendiri terhadap 
Dewa, konsekuensinya sudah ditetapkan diri sendiri di dalam sumpah janji. 

Di tengah pelurusan Fa, walau bumi ini kecil, namun kehidupan dalam badan langit 
siapapun telah melihat bahwa ia adalah sebuah tempat yang aman. Di mana-manapun 
planet sedang meledak tercerai-berai. Bukankah kalian telah melihat informasi yang 
dipublikasikan para astronom? Bahwa di mana-manapun dalam alam semesta sedang 
terjadi peledakan. Mengapa manusia planet begitu banyak? Karena mereka telah melihat 
bumi ini paling aman, semuanya lari ke sini. Tentu saja sejumlah besar memang dicegah 
tidak memperkenankan mereka datang ke bumi. Yang datang pada masa awal tidak 
mengizinkan mereka bergerak semaunya, jika tidak demikian masyarakat bumi sejak dini 
sudah terjadi kekacauan besar. Yang datang kemudian semuanya disuruh bersembunyi di 
sekitar matahari, bahkan yang ada di bulan juga adalah mereka yang datang pada masa 
awal. Semuanya telah melihat di sini aman. Mengapa demikian? Karena tempat ini 
sedang dilakukan pelurusan Fa, merupakan sentral pelurusan Fa, Dewa-dewa alam 
semesta, bahkan Dewa yang sangat besar semuanya reinkarnasi datang ke sini. Akan 
tetapi pada akhirnya aman atau tidak, berhasil atau tidak, masih harus lihat bagaimana 
pelurusan Fa kali ini. Seandainya pelurusan Fa kali ini tidak berhasil, planet bumi ini juga 
tidak akan eksis lagi, bahkan alam semesta juga tidak eksis lagi. 

Dari keadaan sekarang anda sekalian telah melihat, apa yang disebut ujian jahat 
yang dikenakan terhadap pengikut Dafa dengan cepat akan berakhir, setiap orang 
diletakkan pada posisi apa secara dasar sudah ditetapkan, sekarang semata-mata 
sedang berupaya besar menyelamatkan manusia di dunia di tengah penyempurnaan 
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buah status. Orang-orang di dunia, coba anda pikirkan, sejak dini Dewa sudah tahu di 
masa pelurusan Fa planet bumi ini akan dicemari oleh kejahatan hingga taraf apa, dirusak 
hingga taraf apa, mereka dengan nyali sebesar langit, dari seorang Dewa yang agung, 
sakral dan amat suci, melompat ke dalam lubang jamban ini, melompat ke tengah dunia 
yang kotor ini. Dahulu siapa yang berani datang? Bukankah mereka datang dengan 
menganut keyakinan semacam ini, bahwa begitu Dafa disebarkan secara luas, mereka 
dapat memperoleh penyelamatan?! Dengan pemikiran semacam ini, niat pikiran yang 
begitu lurus, begitu yakin terhadap Dafa, sebagai penganut Dafa, pengikut Dafa, apakah 
kita tidak harus menyelamatkan mereka? Lagi pula di balik mereka terdapat kelompok 
kehidupan yang mahabesar, semuanya adalah Dewa, mungkin saja kelak akan menjadi 
Dewa-dewa dan makhluk hidup dalam lingkup buah sejati anda. 

Pada masa akhir-akhir ini, di antara kita ada tidak sedikit praktisi dari daratan 
Tiongkok datang ke luar negeri. Tak peduli bagaimana datangnya mereka, saya tahu ada 
banyak yang melakukan dengan sangat baik di daratan Tiongkok, namun saya juga tahu 
ada banyak yang melakukan sangat mengecewakan. Tetapi setelah tiba di luar negeri, 
begitu melihat lingkungan di sini longgar, tidak ada penganiayaan, maka ingin menjalani 
hidup yang santai. Anda tidak merealisasi sumpah janji adalah sangat berbahaya! 
Mengapa? Anda punya kewajiban! Anda adalah pengikut Dafa di masa pelurusan Fa! 
Pengikut Dafa di masa ini harus membantu Shifu, harus memikul kewajiban 
menyelamatkan manusia, anda tidak melakukan! Bahkan benda-benda yang 
diindoktrinasi oleh kejahatan di negeri Tiongkok, sudah lewat jangka panjang masih belum 
disingkirkan. Anda melakukan tiga hal dengan baik barulah dapat menyingkirkan benda-
benda tersebut, baru dapat mengubah berbagai macam pikiran yang terbawa oleh 
kebudayaan partai, termasuk perasaan takut. Lingkungan partai jahat di daratan Tiongkok 
memang diciptakan oleh kekuatan lama dengan memanfaatkan orang jahat dan 
kehidupan jahat dari ruang dimensi lain. Kekuatan lama beranggapan dengan lingkungan 
yang begitu jahat kalian mampu berhasil kultivasi, itu baru mereka akui, oleh sebab itu 
telah dijadikan sedemikian rupa oleh mereka. Sekarang hal ini sudah dibuatnya hingga 
tahap demikian, jadi harus memanfaatkan taktik lawan untuk menaklukkan lawan, maka 
beginilah hal ini dilakukan, hal selanjutnya lihat keadaan nanti. Tak peduli bagaimanapun, 
saya adalah Shifu, bila melihat ada kekurangan, saya harus beri tahu kalian. 

Saya tahu pengikut Dafa saya yang hadir di sini ada banyak sangat luar biasa, baik 
yang berada di negeri Tiongkok maupun yang di tingkat internasional. Mereka yang 
berhasil melangkah maju di tengah risiko hidup dan mati, yang berhasil melangkah maju 
di tengah lingkungan yang paling sulit, sungguh luar biasa. Tentu saja, sebagai pengikut 
Dafa, tak peduli bagaimana sulitnya, mereka semua tahu, yang mereka dambakan 
bukanlah kenyamanan manusia, melainkan keabadian hidup dari jiwa ini, perolehan 
penyelamatan bagi banyak kehidupan yang ia wakili, oleh sebab itu mereka 
melakukannya dengan sangat baik. Pengikut Dafa semacam ini jumlahnya juga cukup 
banyak, mereka berbuat dengan sangat baik. Konferensi Fa justru melalui berbagi 
pengalaman menghendaki kita melihat bagaimana orang lain berbuat, diri sendiri 
bagaimana berusaha melakukannya dengan baik, bukan datang untuk mendengar 
sesuatu yang baru dan unik, karena anda juga adalah pengikut Dafa. 
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Shifu jika tidak memberi tahu kalian kata-kata tersebut, Shifu merasa tidak tenang di 
hati. Hal apapun sudah hampir sampai paling akhir, kalian juga sudah melihatnya, planet 
bumi adalah sebuah refleksi dari padanan alam semesta, kebenaran dan keadilan 
semakin lama semakin tampak nyata, kejahatan semakin menuju jalan kemerosotan, 
bahkan orang-orang yang secara langsung terlibat dalam penganiayaan terhadap 
pengikut Dafa, melewati hari-harinya dengan rasa takut. Mereka yang ketika itu membuat 
pengikut Dafa begitu khawatir dan takut, kini semuanya sedang menanggung akibatnya. 
Sebagaimana sudah melangkah sampai tahap ini, coba kalian pikirkan, masih ada 
seberapa jauh perjalanan ini? Perjalanan pengikut Dafa untuk menyelamatkan makhluk 
hidup dan menunaikan misi sendiri, sungguh sudah tidak terlalu jauh. 

Dahulu saya pernah mengatakan, bahwa partai jahat PKT apakah dapat bertahan 
sampai 10 tahun, sesungguhnya apakah selama itu? Tidak memperkenankan dia 
bertahan sampai 5 tahun juga boleh saja. Tetapi apakah kalian tahu, ada berapa banyak 
orang di dunia yang tak terselamatkan, karena dikelabui oleh kejahatan; ada berapa 
banyak pengikut Dafa patah semangat di tengah penganiayaan, tidak dapat melangkah 
ke luar. Apa gunanya jika diakhiri? Bukankah pelurusan Fa demi menyelamatkan manusia? 
Jika saya seorang diri berhasil pergi, untuk apa dunia ini diciptakan? Segala pengaturan 
prasejarah jadi sia-sia dilakukan. Perpanjangan waktu adalah demi kalian, demi semua 
makhluk hidup. 

Cukup sekian pembicaraan saya, terima kasih kepada anda sekalian! (Tepuk tangan 
meriah), kalian telah berjerih payah, pengikut Dafa telah berjerih payah! (Para pengikut: 
Shifu telah berjerih payah! Para pengikut bertepuk tangan) Saya mewakili makhluk hidup 
yang terselamatkan berterima kasih kepada anda sekalian! (Segenap hadirin bertepuk 
tangan meriah) 


