
Kepada Konferensi Fa Eropa 

Pengikut Dafa yang menghadiri konferensi Fa Eropa: Salam untuk anda sekalian! 

Pertama-tama saya ucapkan selamat semoga konferensi Fa Eropa sukses 
dengan sempurna, bersamaan itu saya sampaikan beberapa patah kata khusus 
kepada praktisi yang tidak berbuat sebagaimana yang diharapkan. 

Pengikut Dafa memang mempunyai kewajiban, biar bagaimanapun anda harus 
menunaikan sumpah janji anda yang berkaitan dengan kedatangan anda ke dunia, ini 
adalah ketika pada awalnya anda menggunakan jiwa Dewa sebagai jaminan, maka hari 
ini anda barulah dapat menjadi kehidupan yang paling agung di alam semesta ini 
sebagai pengikut Dafa. Ada sebagian praktisi dalam Xiulian selalu mencari ke luar, 
memohon ke luar, menatap ke luar, seseorang telah berlaku tidak baik terhadap saya, 
seseorang tutur katanya tidak enak didengar, seseorang terlalu bersikap seperti 
manusia biasa, seseorang selalu mempersulit diri saya, pendapat diri saya selalu tidak 
digunakan, dengan demikian segala pekerjaan pembuktian kebenaran Fa dari pengikut 
Dafa tidak mau dilakukan lagi, bahkan sekali dilanda kemarahan lantas tidak mau 
berkultivasi lagi. Benarkah anda tidak tahu anda sedang berkultivasi untuk siapa? 
Benarkah anda tidak mengerti bahwa hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan anda 
adalah untuk membantu anda Xiulian, menyingkirkan hati manusia anda, 
menyingkirkan keterikatan anda? Sejak hari di mana anda mulai Xiulian, bukankah 
jalan kehidupan manusia anda telah diubah menjadi jalan Xiulian? Bukankah segala 
hal yang anda alami tidak secara kebetulan? Bukankah anda sedang melangkah di 
atas jalan Dewa? Apakah anda benar-benar menganggap apabila yang terdengar 
adalah perkataan yang enak di telinga, pengikut Dafa semua berbicara menuruti 
keinginan anda, dengan demikian anda baru mau Xiulian, anda baru bisa meningkat? 
Mereka yang sekali marah lantas tidak mau belajar Fa, tidak mau berlatih Gong, anda 
sedang dendam dengan siapa? Dengan Dewa? Dengan Shifu? Atau dengan anda 
sendiri? Sesaat tidak dapat menerima, itu bisa dimengerti, bila dalam jangka panjang 
tidak dapat menerima, itu adalah ingkar janji yang serius dan tidak mengerjakan bagian 
yang harus dipikul dalam pelurusan Fa, dengan demikian akan berdampak pada 
keseluruhan proses maju pelurusan Fa, dalam pandangan Dewa ini adalah hal yang 
paling serius. Kehidupan jahat yang menganiaya pengikut Dafa adalah diatur oleh 
kekuatan lama, mereka dikendalikan, biar bagaimanapun mereka bergembar-gembor 
dan bertindak jahat di permukaan, itu semua memang diatur agar mereka berbuat 
demikian. Apabila praktisi sendiri tidak berbuat dengan baik, bukan hanya kekuatan 
lama, semua Dewa dalam alam semesta juga tidak akan memaafkannya. Waktu 
adalah mendesak bagi anda, bagi kehidupan yang tak terhingga dalam alam semesta, 
barangkali perkataan Shifu diucapkan dengan keras, tetapi praktisi yang pikirannya 
karut1 dalam jangka panjang, anda benar-benar harus memikirkan dengan baik jalan 
mana yang mau ditempuh. Semoga di bawah ketukan palu berat anda dapat sadar 
dengan terkejut, ini adalah demi anda, bukan demi saya sebagai Shifu, terlebih bukan 
                                                           
1 Karut – Kusut; kacau tak keruan. 



demi sesama praktisi yang membuat anda tidak puas. Gigih majulah! itu adalah 
sumpah janji anda, itu adalah kewajiban anda, itu adalah jalan anda menuju 
kesempurnaan! 

Akhir kata sekali lagi saya ucapkan selamat agar pengikut Dafa yang menghadiri 
konferensi Fa memperoleh hasil yang melimpah! 
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