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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Peringatan 25 tahun Penyebaran Dafa 

(14 Mei 2017, Li Hongzhi) 

 (Shifu berjalan menuju podium di tengah tepuk tangan meriah sepuluh ribuan pengikut.) 

Salam untuk anda sekalian! Kalian telah berjerih payah! (Para pengikut: Salam untuk Shifu!) 

Setiap tahun jumlah peserta konferensi Fa terus bertambah, Wah, ini hari tempat duduknya 

sudah penuh. Sebagai pengikut Dafa, lakukanlah tiga hal dengan baik, ini adalah hal yang paling 

besar. Pertama-tama mengultivasi diri sendiri dengan baik, anda baru dapat menunaikan misi sejarah 

anda, oleh sebab itu di dalam seluruh proses menyelamatkan makhluk hidup dan membuktikan 

kebenaran Fa, tidak boleh mengabaikan Xiulian diri sendiri, anda di tengah Xiulian haruslah sungguh-

sungguh, itu adalah jaminan paling dasar bagi seorang yang menjalani Xiulian. Seandainya Xiulian 

dikesampingkan, coba anda semua pikirkan, itu sama dengan manusia biasa sedang melakukan hal 

baik; namun pengikut Dafa di dalam sejarah justru sedang mengukuhkan kesempatan takdir, 

mengukuhkan fondasi agar anda dapat menjadi seorang pengikut Dafa di hari ini; di dalam sejarah 

kalian pernah menanggung sangat-sangat banyak, dengan demikian barulah dapat menjadi pengikut 

Dafa di hari ini; di samping itu masih terdapat masalah menyangkut asal-usul paling pokok yang tidak 

lazim dari sebuah kehidupan, semua itu tidaklah sederhana. 

Dunia manusia memang adalah sesuatu yang menyesatkan, anda tersesat di tengah manusia 

biasa ini, siapa pun tidak dapat melihat keadaan yang sesungguhnya. Mata manusia melihat dunia 

secara datar, sedangkan mata Dewa melihat dunia secara tiga dimensi, melihat keadaan menyeluruh 

dari setiap bidang tingkat di dunia. Mata manusia hanya mampu melihat permukaan dari dunia ini, 

dan bahkan keseluruhan dari diri sendiri juga tidak dapat terlihat; yang saya maksud bukan organ 

tubuh, yang saya maksud adalah partikel yang berlapis-lapis yang membentuk diri anda ini, bentuk 

dan sosok perwujudannya semua itu tidak terlihat oleh anda; anda hanya mampu melihat permukaan 

anda, dengan kata lain, tingkat pembatasannya sangat besar. Dengan tidak dapat melihat keadaan 

yang sesungguhnya, maka bagi manusia telah diciptakan sebuah misteri yang paling besar. Dengan 

demikian di tengah kesesatan ini baru bisa menyinggung perihal Xiulian, maka pada ruang dimensi 

lain, dalam lingkungan lainnya, tidak menyinggung perihal Xiulian, juga tidak ada Xiulian. 

Umpamanya Dewa, anda sekalian tahu, mereka tidak dapat berkultivasi. Mengapa tidak dapat? Dia 

telah mampu melihat segalanya apakah masih dapat disebut sebagai kultivasi? Maka tidak dapat 

disebut sebagai kultivasi. Yang tidak mampu melihat barulah dapat disebut sebagai kultivasi. Di 

tengah kesesatan, di tengah godaan dari berbagai macam kepentingan di dunia ini, anda masih dapat 

menelusuri jalan Dewa dengan mengikuti kriteria orang Xiulian, itu memang tidaklah sederhana. 

Khususnya di dalam lingkungan masyarakat seperti sekarang ini, pengikut Dafa sedang 

menahan tekanan yang begitu besar, asalkan anda melepaskan Xiulian, kejahatan segera 

memberikan anda sebuah kehidupan yang normal untuk dijalani; jika anda tidak melepaskan Xiulian, 

maka anda harus menanggung penganiayaan, bahkan penganiayaan yang lebih kejam. Kalian dapat 

melangkah ke depan, dapat menahan segalanya ini, dapat melangkah hingga hari ini, benar-benar 

luar biasa, karena saat awal ketika Dewa menetapkan peristiwa ini, siapa yang berani datang ke 

dunia manusia ini, semua itu bukanlah hal yang sederhana. Orang yang berani datang niscaya luar 

biasa, bahkan Dewa semua juga menganggap kehidupan tersebut luar biasa, dia adalah pemberani, 

ini berarti dia berani membuktikan kebenaran Fa, membuktikan diri sendiri, merintis sebuah jalan baru 

untuk menyelamatkan makhluk hidup di titik pusat berkumpulnya kekuatan lama dari segenap alam 

semesta. Ini juga adalah sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya, begitulah gerangan peristiwa 

ini, tidak pernah ada semenjak terciptanya langit dan bumi. Dahulu alam semesta di tengah hukum 
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“terbentuk-bertahan-rusak-musnah”, saat tercerai-berai maka ia tercerai-berai, kemudian diciptakan 

kembali. Anda sekalian tahu bahwa menciptakan kembali adalah sangat mudah sekali, mudahnya 

tak terpikirkan oleh anda, tak dapat anda bayangkan. Dewa bila ingin mengubah sesuatu, sekali 

dipikir langsung sudah terwujud, segalanya ada dalam realitas, ingin apa saja akan terpenuhi. Lalu 

bagaimana dengan Dewa yang lebih besar? Dengan Sang Pencipta yang terakhir dari alam semesta? 

Dia memiliki seutuhnya kekuatan dari segala tingkatan alam semesta, sekilas pikirannya akan 

memerankan fungsi pada setiap tingkatan, untuk membentuk sebuah alam semesta yang meliputi 

segala tingkatan, yang merangkum segala-galanya, bahkan Dewa dengan jumlah tak terhitung 

berada di dalamnya. Dengan sekilas pikiran saja sudah tercipta. Anda sekalian tahu Sakyamuni juga 

pernah membicarakan masalah ini, yaitu Dewa dengan sekilas pikiran telah menciptakan dunia. 

Namun “terbentuk-bertahan-rusak-musnah” adalah prinsip hukum dalam alam semesta di 

masa lampau, alam semesta yang paling besar akan tercerai-berai di tengah proses “terbentuk-

bertahan-rusak-musnah”, hal ini niscaya terlampau menakutkan. Dalam kurun waktu yang amat 

panjang, makhluk kehidupan dalam alam semesta, termasuk para Dewa yang tak terhitung, bahkan 

Dewa yang paling tinggi juga tidak ingin melepaskan kesempatan, ingin menyelamatkan diri sendiri 

dan makhluk hidup; dalam proses alam semesta yang amat panjang ini, makhluk hidup telah 

menghasilkan banyak sekali hal-hal yang mereka semua anggap sangat berharga di dalam proses 

kehidupannya, semua itu juga ingin dipertahankan. Maka banyak Dewa telah timbul sebuah pikiran, 

ingin menyelamatkan makhluk hidup. Akan tetapi, sebagaimana saya dahulu pernah mengatakan, 

pada setiap tingkat mana pun juga terdapat kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, Dewa yang tak 

terhitung jumlahnya, juga ada banyak penguasa, pada setiap lingkup alam semesta mana pun juga 

ada sang penguasa; namun penguasa tersebut juga tidak tahu di atas yang lebih tinggi apakah masih 

ada alam semesta, semua beranggapan dirinya adalah yang paling besar, oleh sebab itu banyak 

penguasa dan banyak raja telah timbul pikiran semacam ini, ingin turun ke bawah menyelamatkan 

makhluk hidup. Akan tetapi karena mereka adalah raja ataupun penguasa dari bagian lokal, maka 

tidak dapat mengerjakan hal ini. Bagian lokal yang dia kerjakan tentu tidak diakui, maka hal ini 

seyogianya berimplikasi sangat besar sekali, besarnya tak terbayangkan. 

Shifu juga sekadar membicarakannya pada kalian atas dasar prinsip Fa, pelurusan Fa alam 

semesta berlangsung hingga tahap sekarang ini, benar-benar telah mencapai paling akhir, dan juga 

sudah bertransisi menuju Fa meluruskan dunia manusia, maka bila dikenang kembali semua ini 

sungguh tidaklah mudah. Yang terlihat oleh kalian adalah penganiayaan di depan mata, penindasan 

yang tidak rasional terhadap pengikut Dafa, namun di tengah pergolakan yang mendebarkan hati dan 

sukma dalam sejarah, sama juga adalah sangat menakutkan. Sebagai pengikut Dafa, di dalam 

proses sejarah tersebut, semua juga telah mengukuhkan fondasi semacam ini di tengah perjalanan 

reinkarnasi yang pahit getir, barulah mencapai tahap sekarang ini. Kalian yang duduk di sini, tak 

peduli siapakah anda, di dalam perjalanan sejarah yang panjang, anda juga adalah melangkah 

hingga hari ini melalui siklus demi siklus kehidupan, pada setiap siklus kehidupan, tak peduli anda 

adalah pengikut Dafa maupun seorang manusia biasa, asalkan anda ingin memperoleh 

penyelamatan di kemudian hari, anda juga harus mengurangi karma dosa anda, serta menanggung 

penderitaan di tengah kurun waktu yang amat panjang, di tengah penderitaan, di tengah pergolakan, 

terus melangkah hingga hari ini. Baik yang anda ketahui, maupun yang tidak diketahui, sebagai 

kehidupan berkategori umat manusia, semua juga adalah melangkah kemari secara demikian. Maka 

manusia di saat hidup aman sentosa, terasa masih lumayan baik; di tengah pergolakan yang pahit 

getir, di tengah penanggungan yang mendebarkan hati dan sukma, derita apa pun dapat dialami, ini 

adalah yang terwujud dalam lingkungan manusia sini. Di tengah proses menapak turun dari segenap 

alam semesta, walaupun lingkungan tingkat atas alam semesta tidak seperti dunia manusia begitu 
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menderita, juga tidak begitu menyesatkan seperti pada manusia, tetapi dari tingkat atas melangkah 

turun ke tingkat bawah juga adalah sangat menderita. 

Tadi sudah saya katakan, Dewa melihat dunia secara tiga dimensi, dengan sekali lihat dia 

sudah dapat melihat keseluruhan tubuh anda yang terbentuk oleh partikel manusia yang bertingkat-

tingkat. Permukaan anda terbentuk oleh molekul, sesungguhnya walaupun molekul juga tak terlihat 

oleh mata anda, yang anda lihat hanyalah sel anda yang terbentuk oleh molekul, mata anda terbentuk 

oleh sel, anda hanya dapat melihat lapisan sel ini; sel juga harus dilihat dengan menggunakan 

mikroskop, mata anda hanya dapat melihat permukaan yang terbentuk oleh sel, begitulah anda 

tersesat hingga taraf yang demikian. Sedangkan partikel yang berlapis-lapis yang membentuk tubuh 

manusia, semuanya berada pada ruang dimensi yang bertingkat-tingkat, itu adalah tubuh kesatuan 

dari anda, namun banyaknya bukan main; partikel yang membentuk segenap triloka ada berapa 

banyak lapis, tubuh manusia juga ada sekian banyak lapis, begitu banyaklah kiranya. Ada begitu 

banyak lapis dari tubuh anda yang tak dapat anda lihat semuanya, tetapi Dewa dengan sekilas 

pandang sudah melihatnya. Dewa melihat keseluruhan tubuh dari manusia. 

Di antara kita ada yang berpikir, kita ada sepatah kata yang disebut “memikirkan dan 

mempertimbangkan secara matang”. Sesungguhnya banyak orang di saat mengerjakan sesuatu, 

begitu akalnya bergerak ia langsung kerjakan, dengan pikirannya sekali berpikir ia langsung kerjakan, 

tetapi pikirannya itu masih belum mempertimbangkan secara matang, belum melewati pemikiran 

yang teliti, namun hasilnya sangat baik. Mengapa demikian? Ini juga merupakan masalah yang 

sedang dipikirkan oleh orang-orang, para ilmuwan juga sedang memikirkan masalah tersebut, bahwa 

pikiran yang begitu matang dihasilkan tanpa melewati pertimbangan yang teliti, pemikiran yang teliti 

dan persiapan di muka, dengan sekejap sudah terpikir dan dikerjakan, mengapa demikian? Tidak 

dapat dikatakan dengan jelas. Sesungguhnya tubuh manusia bukan hanya sekelumit yang ada di 

permukaan, pada tingkat demi tingkat juga terdapat tubuh anda, terdapat pikiran anda, terdapat sel 

anda, semua itu merupakan kesatuan dari tubuh anda; perilaku di permukaan saat melakukan suatu 

hal, ketika sedang melakukan suatu hal, segenap sel juga sedang bergerak dan berpikir, lagi pula 

tidak berada pada satu ruang dimensi yang sama. Makin mikroskopis waktunya jadi makin cepat, 

kemampuannya makin besar. Anda di sini merasa hanya melewati pemikiran yang sekelumit, namun 

di sana boleh jadi sudah memikirkannya selama beberapa tahun, karena dia tidak berada pada satu 

ruang dimensi yang sama. 

Dewa memandang masalah secara menyeluruh, memandangnya secara tiga dimensi, 

manusia hanya memandang di permukaan. Ada kalanya pengikut Dafa di samping saya, setiap 

gerak-gerik pikiran anda, penampilan anda, saya sama sekali tidak memandang permukaan anda 

dan perilaku anda, yang saya pandang adalah motif anda yang sesungguhnya itu, saya memandang 

pikiran anda yang sesungguhnya, secara pokok apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang 

dilakukan. Di dalam proses tersebut, apa yang ditampilkan di permukaan, walaupun itu adalah 

perilaku anda, anda harus bertanggung jawab padanya, akan tetapi, yang saya pandang tetap adalah 

pokok anda. 

Sebagai pengikut Dafa di tengah penganiayaan ini, sama juga demikian. Di tengah Xiulian 

yang berkultivasi adalah manusia, oleh karena manusia yang sedang berkultivasi, maka akan ada 

banyak sekali penampilan sifat hati manusia. Sekali sifat tersebut tampil ke luar, kemungkinan besar 

jadi tidak sesuai dengan kriteria Fa, bukankah demikian? Di tengah penganiayaan kemungkinan 

besar berbuat kesalahan karena menggunakan pikiran manusia. Perihal Xiulian, di tengah Xiulian 

tentu memperkenankan anda berbuat kesalahan, karena anda tidak mungkin setiap hal dilakukan 

dengan baik, tetapi pada akhirnya anda harus melakukannya dengan baik. Sebagaimana anda dapat 

berbuat kesalahan, mungkin juga anda berbuat kesalahan besar. Hal ini sejak dini sudah dipikirkan, 
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hal-hal tersebut sejak dini sudah diketahui, anda mungkin juga telah melakukan kesalahan yang 

sangat besar. Yang ingin saya beri tahu kepada kalian adalah, anda sebagai orang Xiulian, anda 

melangkah di atas jalan Dewa, tidak masalah anda berbuat kesalahan, anda harus tahu kesalahan 

tersebut, anda harus melakukan dengan baik apa yang harus anda lakukan sebelum selesai Xiulian 

anda, terus melakukan dengan baik apa yang harus anda lakukan, inilah yang disebut Xiulian. Ada 

sebagian praktisi juga demikian, terlihat perbuatannya sangat mengecewakan, bahkan bergabung 

dengan kejahatan menganiaya pengikut Dafa lainnya, tetapi saya tahu, di tengah penganiayaan yang 

kejam oleh kejahatan, kondisi Xiulian setiap orang tidaklah sama, daya tahan tubuh manusia juga 

terbatas. Sudah saya katakan, yang sedang berkultivasi semua adalah manusia, bukan Dewa yang 

berkultivasi. Manusia sedang berkultivasi tentu ada pikiran manusia, dengan adanya pikiran manusia 

mungkin saja berbuat kesalahan, kesalahan yang dilakukan itu bisa saja berupa kesalahan kecil 

maupun besar, maka saya katakan sebelum berakhirnya peristiwa ini masih harus berikan dia 

kesempatan, bila dia ingin berkultivasi masih harus memandangnya sebagai sesama rekan praktisi. 

Perihal Xiulian, sejak dini saya sudah melihat adalah demikian, untuk setiap orang dapat melangkah 

dengan baik, semuanya melangkah dengan begitu lurus, itu juga tidak mungkin, saya juga tahu akan 

hal ini. 

Saat awal saya mengajarkan Fa pernah mengucapkan sepatah kata, bahwa saya telah 

mengajarkan Fa yang begitu besar, ini tidak pernah ada sejak terciptanya langit dan bumi. Sekalipun 

hanya satu orang yang saya selamatkan, pada akhirnya ada satu orang yang berhasil dalam kultivasi, 

saya juga tidak sia-sia mengerjakan hal ini. Saya telah meletakkan patokannya hingga begitu rendah. 

Tetapi dilihat dari keadaan sekarang ini, tadi begitu saya masuk kemari lalu mengatakan, jumlah 

peserta konferensi Fa setiap tahun terus bertambah, sekarang sudah memenuhi semua tempat 

duduk; setidaknya kalian dari penganiayaan yang kejam ini telah melangkah hingga hari ini, dan hadir 

di sini; tentu saja masih ada banyak pengikut Dafa yang tidak dapat hadir karena tidak memiliki 

persyaratan, saya tahu, pengikut Dafa yang tidak dapat hadir masih sangat banyak, masih sangat 

banyak. Perihal Xiulian, itu bukanlah urusan manusia, itu adalah fondasi yang dikukuhkan dari hakiki 

kehidupan. Perihal penganiayaan, itu juga hanyalah penganiayaan terhadap permukaan anda, 

dapatkah dia mengusik hakiki anda? Tidak dapat. Maka kejahatan selalu ingin agar orang Xiulian 

melepaskan Xiuliannya, bagi pengikut Dafa yang benar-benar membawa misi, kejahatan selamanya 

juga tidak akan berhasil menganiaya mereka, tidak mungkin membuat mereka melepaskan 

Xiuliannya, karena itu adalah dikukuhkan dari hakiki kehidupan, penganiayaan juga tidak dapat 

menyentuh sampai ke situ, hanya dapat menyentuh permukaan manusia. Tentu saja permukaan 

manusia juga sangat penting, perilaku seseorang menentukan arah kepergian kehidupan 

bersangkutan; tetapi dalam proses tersebut, Dewa akan melihat motif hakiki dari setiap hal yang anda 

lakukan. Demikianlah gerangan masalahnya. 

Sebagai manusia, sesungguhnya ini juga adil. Mengapa? “Terbentuk-bertahan-rusak-musnah” 

adalah hukum alam semesta, makhluk kehidupan pada setiap masa di saat sudah tidak layak akan 

tercerai-berai. Peradaban dari masa-masa yang berbeda yang dialami dalam sejarah bukan hanya 

sekali dua kali, bukankah demikian? Sudah banyak kali, peradaban prasejarah ada banyak kali telah 

melampaui peradaban masa kini. Sejarah ibarat sebuah skenario, setelah berlalunya peradaban 

manusia pada setiap masa, ia akan direvisi ulang; setelah direvisi skenario tersebut akan 

diketengahkan untuk dipertunjukkan kembali, akhirnya baru ditetapkan. Terdapat masa-masa di 

mana teknologi manusia sangat canggih, sama seutuhnya seperti alien,1 setelah berlalu sejarah 

tersebut dikatakan tidak layak, kondisi manusia semacam itu tidak layak, tidak sesuai dengan kriteria 

terakhir bagi manusia untuk memperoleh Fa, tidak menghendaki manusia memiliki teknologi yang 

                                                           
1 Alien – Makhluk luar angkasa. 
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begitu canggih; ada masanya penampilan umat manusia sangat terbelakang, itu juga tidak layak. 

Tidak hanya dalam hal teknologi, namun dalam hal perilaku, pikiran, kebudayaan, bahkan wujud 

permukaan manusia, jika tidak memenuhi tuntutan juga tidak dibenarkan. 

Sampai hari ini, perihal wujud permukaan yang tadi saya katakan, sesungguhnya dalam 

sejarah umat manusia di masa awal, wujud permukaan manusia pada masa-masa yang berbeda, 

ada yang terlihat aneh-aneh oleh manusia masa kini, perbedaannya sangat besar dengan manusia 

masa kini. Sudah banyak kali ras manusia yang tidak layak disingkirkan, sekarang pada masa terakhir 

ini yang disisakan hanya lima ras besar manusia, yaitu manusia ras kulit kuning, ras kulit putih, ras 

kulit hitam, ras kulit merah, ada lagi manusia ras kulit coklat. Manusia ras kulit merah pada masa 

belakangan ini tidak terlihat lagi, dikarenakan faktor darah campuran. Teknologi manusia sudah 

berkembang, sehingga telah menjebol sekat antarwilayah, membuat sebagian ras manusia menjadi 

sirna. Manusia ras kulit putih yang sesungguhnya, yang murni juga tidak terlihat lagi; manusia ras 

kulit kuning, yang paling kompleks adalah orang Tionghoa. Sejarah umat manusia yang 

sesungguhnya saya tahu semuanya, oleh karena hal ini menyangkut masalah persengketaan bangsa, 

saya tidak banyak membicarakan. Tak peduli bagaimanapun, pokoknya sejarah umat manusia 

semuanya juga berada pada saya ini, saya tahu proses keseluruhannya dari awal hingga akhir. 

Sejarah umat manusia setibanya pada tahap sekarang ini, para Dewa semua merasa cocok untuk 

digunakan pada terakhir di masa pelurusan Fa. 

Sesungguhnya manusia di kala masih berada pada dasawarsa 1950 dan 1960-an, manusia 

masih lebih polos, lebih bajik. Kekuatan lama melihat kondisi manusia yang demikian akan sangat 

mudah untuk memperoleh Fa, pikiran baik di masyarakat terlampau dominan, maka diciptakanlah 

banyak kesadaran modern, kesenian dan ideologi dari aliran modern, di setiap bidang telah dipenuhi 

hal-hal modern yang negatif, akhirnya membuat unsur negatif ini menduduki seluruh dunia, sekarang 

memang beginilah lingkungannya. Hal-hal yang positif, hal yang baik pada keadaan umumnya tidak 

ada orang yang berani membicarakannya secara terbuka, takut dikritik orang, takut ditertawai orang, 

takut mengalami diskriminasi oleh orang lain. Secara keseluruhan diduduki oleh unsur-unsur negatif, 

ia dapat dipromosikan di dalam gedung yang megah, di hadapan pengunjung yang luas. Anda 

sekalian tahu tentang grup kesenian Shen Yun. Shen Yun tampil sepenuhnya dengan unsur-unsur 

paling positif yang baik dan indah seutuhnya, baik dan indah sesungguhnya. Di tengah dunia yang 

sepenuhnya berunsur negatif ini, tiba-tiba muncul sebuah grup kesenian yang begitu murni dan lurus, 

benar-benar membuat orang-orang di dunia sangat tertegun. Namun yang ditampilkan juga adalah 

kemujuran yang dihantarkan bagi semua orang, tak peduli anda bersifat positif maupun negatif, 

kemujuran diciptakan bagi semua orang, maka semua orang mengatakannya bagus. Sesungguhnya 

dia memang datang untuk menyelamatkan manusia. 

Dalam suatu bentuk masyarakat yang sepenuhnya bersifat negatif, anda ingin menempuh 

sebuah jalan Dewa, anda ingin melangkah menuju jalan lurus, betapa sulitnya, saya tahu benar akan 

hal ini. Sekolah yang membina tenaga ahli untuk Shen Yun, para siswa dari akademi Fei Tian, kalian 

tahu bahwa mereka sudah mematut diri dengan sangat baik, tetapi saya masih sangat khawatir, 

karena kesenian masyarakat sekarang pengaruhnya benar-benar terlampau besar terhadap mereka, 

segala sesuatu dalam masyarakat sedang memikat mereka. Moralitas masyarakat manusia biasa 

secara demikianlah terseret ke bawah, berubah secara halus dan tak terasa. Dia tidak akan 

mengatakan: “Saya adalah iblis, saya memang harus membuat manusia tergelincir ke bawah”, dia 

tidak akan berkata begitu. Dia secara halus dan tak terasa menuntun anda, menggunakan berbagai 

benda yang tidak lurus, anda tidak dapat mengenalinya; terwujud dalam kesenian, terwujud dalam 

perilaku, terwujud dalam aneka ragam produk, terwujud dalam segala hal yang memikat anda pada 

berbagai aspek, dengan demikian anda ditarik ke bawah, di tengah rangsangan terhadap kecanduan 

anda membuat anda tertarik ke bawah. Sekali unsur negatif telah menduduki kesadaran manusia dan 
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bentuk sosial, manusia sudah sulit sekali untuk diselamatkan, karena rasio manusia dikendalikan 

oleh unsur-unsur negatif, di saat melakukan suatu hal dia sendiri tidak dapat membedakan dengan 

jelas apakah pikiran yang berperan itu adalah pikiran sendiri. 

Tadi telah saya katakan, mata manusia hanya dapat melihat permukaan manusia yang 

terbentuk oleh sel, pikiran manusia yang bertingkat-tingkat, tubuh manusia yang berlapis-lapis, dan 

segala sesuatu yang bertingkat-tingkat, semua itu tidak terlihat oleh diri sendiri, juga tidak tahu. Maka 

bagian permukaan ini yang mengalami pendidikan dari masyarakat yang bersifat negatif, telah 

menjadi sebuah konsep yang sangat kuat dengan pemikiran metamorfosis modern. Konsep yang 

terbentuk pasca lahir ini, berupa unsur yang bersifat negatif, dia bukanlah sebuah unsur yang 

sederhana, di balik dia ada roh jahat, baik itu setan ataupun roh jahat dari partai jahat komunis, dia 

sedang menguasai dunia, dia sedang memanfaatkan kehidupan-kehidupan jahat miliknya untuk 

mengendalikan manusia. Manusia masa kini tidak dapat membedakan dengan jelas ketika 

menampilkan suatu perilaku, itu berasal dari pikiran sendiri atau dikendalikan oleh unsur negatif. 

Dilihat secara permukaan segala perilaku anda sangat wajar, anda bahkan merasa sumber pikiran 

anda juga sangat wajar, anda tidak dapat membedakan dengan jelas mana yang benar-benar adalah 

hasil pikiran anda sendiri, mana yang dikendalikan oleh unsur eksternal, dia sedang mengarahkan 

nafsu keinginan anda, memikat berbagai kecanduan anda, tak peduli apa yang anda gemari. Xiulian 

di dalam sebuah lingkungan seperti ini, betapa sulitnya. Terlampau sulit, benar-benar sangat sulit! 

Bahkan agama Kristen maupun agama Buddha, dan banyak agama lainnya, mereka juga merasakan, 

tekanan masyarakat semacam ini membuat unsur positif dari penganut mereka makin lama makin 

berkurang, masyarakat makin lama makin merosot; mereka semua tahu, namun tidak ada cara apa 

pun untuk mengatasinya, karena unsur-unsur negatif telah menduduki dunia. 

Maka anda ingin melangkah balik kembali, berbalik pulang, Shen Yun memang telah 

menempuh jalan seperti ini, jalan ini harus ditempuh oleh orang Xiulian, maka orang-orang Xiulian ini 

harus memiliki dasar Xiulian, jadi di dalam proses pembinaan mereka niscaya bukan main sulitnya, 

bukan main sulitnya. Dalam lingkungan lainnya juga sama. Sebagai pengikut Dafa, termasuk semua 

pengikut Dafa di seluruh dunia, tempuhlah jalur sendiri dengan lurus, bersamaan juga 

menyelamatkan makhluk hidup, namun banyak pengikut Dafa bahkan sanak keluarga dan anak anda 

sendiri, malah dibiarkan, tak sanggup diurusi, bahkan tak berdaya. Masyarakat ini memang begitu 

kuat daya tariknya, unsur-unsur negatif ini memang begitu kuat. 

Sebagai orang Xiulian tahu, di atas dunia ini siapa yang masih menempuh jalan lurus? Siapa 

yang masih berani menempuh jalan lurus? Betapa sulitnya. Saya tadi mengatakan, yang berani 

datang ke tempat manusia ini dia adalah pemberani, Dewa memang demikian memandangnya. 

Lingkungannya begitu rumit, anda berani datang maka anda adalah pemberani; anda dapat 

melangkah masuk ke dalam pelurusan Fa, anda dapat melangkah masuk ke dalam barisan 

penyelamatan manusia, bahkan dapat menjadi seorang praktisi Xiulian, Dewa memandang anda 

niscaya sudah luar biasa, sangat luar biasa! Anda bahkan dapat melakukan agak baik di tengah 

Xiulian, coba kalian pikirkan, lingkungan sedang menciptakan manusia, lingkungan yang tidak baik 

itu dengan sendirinya sudah menonjolkan anda. Jangankan seorang pengikut Dafa, seorang manusia 

dapat mengambil buku Dafa untuk dibaca, begitu saja sudah membuat dia tampil mencolok, dia boleh 

diakui sudah bukan lagi manusia yang lazim. Seandainya lingkungan ini sangat baik, pikiran lurus 

manusia sangat kuat, seutuhnya adalah sebuah dunia yang berunsur positif, penampilan anda yang 

sekelumit itu tak terhitung sebagai apa-apa, siapa pun dapat mewujudkannya, maka anda harus 

melakukannya luar biasa mencolok baiknya, baru dapat diperhitungkan, bukankah demikian? 

Dikarenakan lingkungan yang jahat membuat anda tampil mencolok, hal ini secara relatif benar-benar 

telah mengurangi sejumlah tingkat kesulitan pada aspek tersebut bagi kalian di tengah Xiulian. Dalam 

hal tuntutan terhadap anda sebagai pengikut Dafa, masih harus sedapat mungkin dilakukan dengan 
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baik, menyelesaikan misi sejarah anda, menyelamatkan makhluk hidup adalah sesuatu yang harus 

anda kerjakan. Saya beri tahu anda sekalian, masalah menyelamatkan makhluk hidup ini adalah 

sangat penting, kalian harus mengerjakannya. 

Apa yang disebut sebagai pengikut Dafa? Anda sekalian tahu, dalam sejarah ada banyak 

agama, di tengah kultivasi mereka tidak membawa misi, mereka hanya menghendaki pencapaian 

kesempurnaan bagi diri sendiri -- setelah berhasil kultivasi saya naik ke surga, setelah berhasil 

kultivasi saya menjadi Arhat atau Bodhisattva. Tetapi perkataan “menyelamatkan makhluk hidup” 

mudah diucapkan, siapa yang berani mengerjakannya? Anda berkultivasi pribadi saja sudah begitu 

sulitnya, apalagi ingin membimbing orang lain berkultivasi. Dengan anda membimbing satu orang 

berkultivasi, itu berarti segala sesuatu dari orang itu harus anda yang bertanggung jawab, sama 

seperti diri anda, anda harus mengultivasikan dia dengan baik. Sedangkan anda sendiri tidak 

berkultivasi dengan baik, berkultivasi dengan sangat sulit, bagaimana anda mengultivasikan dia 

dengan baik? Lagi pula anda menyelamatkan makhluk hidup bukan hanya menyelamatkan satu 

orang, yang ingin anda selamatkan adalah banyak orang, bagaimana anda bertanggung jawab bagi 

mereka? Oleh sebab itu ada sejumlah orang mengatakan “saya ingin menyelamatkan makhluk hidup”, 

saya sungguh menertawakan mereka dari lubuk hati. Perihal menyelamatkan makhluk hidup, siapa 

yang berani menyelamatkan makhluk hidup? Anda ingin coba? Jangankan menyelamatkan makhluk 

hidup, satu bagian karma penyakit dari tubuhnya ditambahkan ke tubuh anda niscaya akan membuat 

anda meninggal, belum sempat anda menyelamatkan dia, anda sudah meninggal. 

Dengan keampuhan dari Fa ini, fondasi yang dikukuhkan dalam sejarah oleh pengikut Dafa, 

dan besarnya kewajiban yang kalian emban itu, barulah anda mampu mengerjakan hal ini. Ini 

bukanlah sesuatu yang dapat dikerjakan oleh manusia pada umumnya, juga merupakan hal yang 

belum pernah ada sejak terciptanya langit dan bumi. Dafa alam semesta sedang memupuk 

keberhasilan pengikut Dafa. Kehidupan apa yang pantas berkultivasi Dafa alam semesta? Dahulu 

tidak pernah ada. Sakyamuni juga bukan mencapai keberhasilan kultivasi dengan berkultivasi Dafa 

alam semesta, bukankah demikian? Semua tahu dia mencapai keberhasilan kultivasi melalui 

pencerahan sejati yang diri sendiri hasilkan dari Fa yang sesuai dengan tingkat tersebut dalam alam 

semesta. Menggunakan Dafa alam semesta secara langsung menyelamatkan manusia, pernahkah 

anda pikirkan, sebagai suatu kehidupan, bagaimana seharusnya anda berbuat? Apa kewajiban anda? 

Tentu saja sebagai pengikut Dafa, telah melewati hujan badai selama sekian banyak tahun, saya 

senantiasa mengatakan, yang dapat melangkah kemari semenjak “20 Juli” tahun 1999, itu sudah luar 

biasa, Dewa sudah sangat menyayangi kalian; maka diri sendiri sebagai pengikut, juga harus 

menyayangi diri sendiri, menyayangi jalan yang pernah dilalui oleh diri sendiri, buang ampasnya. Itu 

adalah jalan yang anda hasilkan melalui pencerahan sejati di kemudian hari, itu adalah benda dan 

keagungan De yang anda hasilkan, ia juga menentukan tingkat keberadaan setiap orang. 

Saya tadi mengatakan pelurusan Fa alam semesta sudah berada dalam kondisi penyelesaian 

secara dasar di masa akhir, sedang bertransisi menuju Fa meluruskan dunia manusia, maka pada 

masa tersebut anda sekalian lebih harus melakukan dengan baik; jangan membuat jasa pencapaian 

sebelumnya menjadi sia-sia; jangan berbuat kesalahan lagi; juga jangan lagi melakukan hal-hal yang 

kacau karena terbawa oleh sifat hati diri sendiri yang ingin pamer, ingin menciptakan sesuatu yang 

baru dan unik, serta berbagai macam keterikatan. Dengan mengandalkan antusias terhadap Dafa 

masih tidak mencukupi, haruslah secara rasional, di dalam lingkungan yang jahat harus memikirkan 

keselamatan, harus berkultivasi dengan lurus, melangkah dengan lurus, itu barulah dibenarkan. 

Segala yang diubah oleh kekuatan lama, saya juga sedang mengerjakannya dengan memanfaatkan 

taktik lawan untuk menaklukkan lawan, tetapi sebagai pengikut Dafa, kalian harus melangkah dengan 

lurus. Sebagai pengikut Dafa, kalian dapat melangkah hingga hari ini, Shifu sangat menyayangi kalian, 

maka harus melakukan dengan baik. Perkataan yang pernah saya ucapkan dalam sejarah semuanya 
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sedang terealisasi. Saya tidak ada mengatakan ramalan, tetapi saya telah mengatakan segenap 

situasi pelurusan Fa alam semesta yang setahap demi setahap hingga terakhir. Coba kalian lihatlah, 

semuanya sedang terealisasi. 

Saya cukup berbicara sekian. Kalian yang datang dengan menempuh perjalanan sangat jauh, 

masih ada yang datang dari daratan Tiongkok, seyogianya membawa sejumlah pertanyaan yang 

anda rasa perlu diajukan, anda boleh menyerahkannya ke pengurus konferensi, saya akan 

menjawabnya bagi anda. (Para pengikut bertepuk tangan meriah.) 

(Shifu mengubah posisi berdiri ke posisi duduk, para pengikut bertepuk tangan meriah.) 

Pengikut: Pengikut Dafa seluruh dunia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Shifu! 

Shifu: Yang ini saya tidak baca lebih lanjut. (Para pengikut bertepuk tangan meriah) 

Pengikut: Pengikut memahami, sekarang sudah sampai masa terakhir pelurusan Fa, Fa meluruskan 

dunia manusia sudah di ambang pintu, seiring dengan perkembangan proses pelurusan Fa, sekarang 

fokus utama klarifikasi fakta kita apakah ada perubahan? Apakah harus lebih lugas2 beri tahu kepada 

orang-orang di dunia? 

Shifu: Tidak ada perubahan, semula bagaimana dilakukan masih dilakukan seperti itu, tidak ada 

perubahan apa pun; jika ada perubahan, saya akan beri tahu kalian di situs web Minghui. Untuk dapat 

menyelamatkan orang di dalam klarifikasi fakta, tidak boleh berbicara tinggi-tinggi, jika berbicara 

tinggi malah berefek negatif, hal ini sudah ada banyak pelajaran. 

Pengikut: Kejahatan menganiaya pengikut Dafa di daratan Tiongkok, perbuatan dosa pengambilan 

organ secara hidup-hidup makin lama makin mendapat perhatian dari manusia biasa, ada cukup 

banyak praktisi sangat menekankan untuk mengungkap pengambilan organ, saat klarifikasi fakta 

begitu mulai langsung membicarakan perihal pengambilan organ. Apakah pembicaraan kita masih 

harus ditujukan pada latar belakang klarifikasi fakta, jelaskan dulu apa itu Falun Dafa, utarakan fakta 

dasarnya, misalnya kebohongan peristiwa bakar diri, rekayasa kasus kematian 1.400 orang dan 

lainnya, kemudian klarifikasi dengan melihat daya penerimaan pihak lawan. 

Shifu: Betul. Saya kira klarifikasi secara demikian sangat rasional. Manusia memang adalah manusia, 

anda memikirkannya terlampau tinggi. Anda merasa tingkat kesulitannya makin besar untuk 

menyelamatkan dia, itu dikarenakan dia terlampau rendah, bukan karena dia terlampau tinggi; maka 

di saat mengalami tingkat kesulitan yang makin besar anda harus membicarakannya makin rendah, 

dia baru dapat menerima, sekiranya dia benar-benar memiliki kebijakan maka dia tidak akan seperti 

itu. Maka sebaiknya bicarakan dari yang paling dasar, terutama di daratan Tiongkok, bagaimana PKT 

mengarang desas-desus, hal-hal tersebut anda jebollah untuknya, utarakan keadaan sebenarnya, 

kemudian ungkapkan lagi betapa jahatnya PKT di dalam penganiayaan ini, dengan demikian dia baru 

bisa menaruh simpati pada anda. Jika anda hanya membicarakan bagaimana partai jahat melakukan 

penganiayaan, pikiran dia yang diarahkan serong oleh kebohongan akan berpikir bahwa anda juga 

tidak baik, maka di saat klarifikasi fakta anda harus menjebol kebohongan-kebohongan tersebut, itu 

baru efektif. 

Pengikut: Pimpinan pelaksana Hongkong di bawah komando kejahatan telah merusak permohonan 

gedung pertunjukan untuk Shen Yun, juga membiarkan oknum kelompok jahat menyerang Dafa di 

wilayah Hongkong dan berbagai tempat wisata, semua ini telah melanggar hukum Hongkong. Apakah 

                                                           
2 Lugas – 1). Mengenai yang pokok. 2). Bersifat seperti apa adanya. 3). Tidak berbelit-belit. 4). Tidak bersifat pribadi; 
objektif. (Sumber: KBBI) 
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Himpunan Dafa setempat boleh mengoordinasikan, agar praktisi yang memiliki persyaratan 

mengajukan tuntutan hukum, untuk menciptakan sebuah lingkungan yang legal? 

Shifu: Orang-orang jahat itu tidak lama kemudian tak ada satu pun yang dapat melarikan diri, 

semuanya ada yang membenahi. Kalian praktisi dan Himpunan Dafa Hongkong lakukan dan 

pertimbangkan sendiri. Shifu di sini tidak dapat menjelaskannya hanya dengan dua tiga patah kata, 

juga tidak dapat memberi tahu anda bagaimana melakukannya menyangkut berbagai aspek 

permasalahan, jika demikian maka saya telah merebut jalan Xiulian kalian, karena bagaimana kalian 

melakukan, bagaimana melakukannya dengan baik, itu adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. 

Jika apa pun saya utarakan kepada kalian, apa pun saya beri tahu kepada kalian, bahkan setiap 

langkah kalian bagaimana ditempuh, jika demikian anda yang sedang berkultivasi ataukah saya? 

Atau saya yang menuntun anda berkultivasi? Maka itu sudah tidak diperhitungkan, bukankah 

demikian prinsipnya? Oleh sebab itu ada sebagian hal masih harus kalian sendiri yang 

mempertimbangkan untuk dilakukan dengan baik. Lingkungan berhasil diciptakan berkat klarifikasi 

fakta pengikut Dafa. 

Pengikut: Sekarang pengikut menghadapi suatu fenomena, yaitu kadang kala ada orang yang tak 

dikenal menghantarkan sejumlah buku Dafa ke tempat belajar Fa, buku-buku Dafa tersebut ada yang 

versi lama yang belum diubah hurufnya, juga ada yang baru, namun sebagian besar buku kertasnya 

sudah kotor, atau lembarannya jadi sangat kaku, sangat usang, pengikut tidak tahu bagaimana 

menangani buku-buku tersebut. 

Shifu: Penganiayaan begitu serius, para praktisi telah menyembunyikan buku-buku Dafa, mungkin 

penyimpanannya kurang baik. Bagi mereka yang tidak punya buku, buku-buku tersebut masih sangat 

berharga. Yang belum diubah huruf boleh ubah hurufnya. Perihal kotor tidak jadi masalah, sama juga 

bisa dipelajari, bisa dipakai. Yang benar-benar rusak tidak bisa dipakai, kalian boleh membakarnya, 

karena anda adalah pengikut Dafa, Dewa tahu hal-hal yang anda lakukan. 

Pengikut: Semenjak pemerintah baru Taiwan memegang kekuasaan pada Mei tahun lalu, turis 

daratan Tiongkok yang datang ke tempat wisata Taiwan berkurang secara nyata, apakah ini 

merupakan refleksi dari kondisi Xiulian pengikut Dafa Taiwan? Sebaliknya turis yang datang ke 

Taiwan dari Korea, Jepang dan negara lainnya di Asia Tenggara bertambah secara nyata, apakah 

sasaran klarifikasi fakta di tempat wisata Taiwan harus diperluas? 

Shifu: Ini tidak ada sesuatu yang spesifik. Keadaan ekonomi di daratan Tiongkok akhir-akhir ini tidak 

seperti beberapa tahun silam, para turis berkurang juga adalah sangat wajar. Perihal klarifikasi fakta, 

tak peduli siapa pun, kalian juga harus mengklarifikasinya, titik utamanya diletakkan pada turis 

daratan Tiongkok, bagi Taiwan klarifikasi fakta boleh saja ditujukan kepada khalayak dari negara 

lainnya, khususnya khalayak di negara wilayah Asia Selatan, mereka juga teracuni sangat dalam 

akibat penganiayaan Falun Gong, semuanya boleh diklarifikasi. 

Pengikut: Rekan praktisi Hongkong mengatakan bahwa rekan-rekan praktisi dari Dajiyuan semua 

terjun ke bisnis penjualan barang, hal ini membuatnya tidak dapat memahami. Ada praktisi baru pergi 

ke pusat Himpunan belajar Fa malah dirintangi, tidak ada suasana belajar Fa, membuat orang yang 

masuk bergabung juga tidak paham terhadap Dafa. 

Shifu: Apakah ada gejala semacam ini? Terjadi di Hongkong. Pokoknya menyangkut kondisi Xiulian, 

sebagai penanggungjawab tentu punya kewajiban. Tetapi sebagai praktisi yang menulis lembaran 

kertas ini jika tidak begitu memahami keadaan, itu juga tidak dibenarkan. 
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Pengikut: Pengikut daratan Tiongkok kirim salam kepada Shifu, setahun lebih belakangan ini banyak 

tempat di propinsi kami muncul peristiwa penculikan skala besar terhadap pengikut Dafa. Pertanyaan 

saya adalah, pelurusan Fa sudah mendekati tahap akhir, sekarang muncul gangguan semacam ini, 

apakah ada kebocoran dalam tubuh kesatuan Xiulian? Ataukah.... 

Shifu: Semuanya juga bukan. Semata-mata karena ada yang belum berkultivasi dengan baik, 

kekuatan lama akan mengujinya dalam kultivasi, dia memang ingin berbuat demikian. Dengan 

perkataan kekuatan lama, tempat di daratan Tiongkok itu ibarat tungku pengolah “Dan” Laojun,3 

apinya harus tetap membara, baru dapat berhasil mengolah emas murni. Saya sudah katakan, bukan 

berarti situasi telah menjadi baik maka segala kejahatan juga berubah menjadi baik; kejahatan tidak 

akan menjadi baik, hanya dapat diberantas, sebelum diberantas dia tentu akan bermanifestasi, 

khususnya rontaan menjelang kematiannya di saat-saat terakhir. Dia niscaya akan berbuat demikian. 

Sama seperti racun, anda tidak menghendaki dia meracuni, apakah dia sanggup tidak meracuni? Dia 

memang adalah racun. 

Pengikut: Media dalam memberitakan Shen Yun, hingga kini masih tidak dapat memerhatikan hal-

hal rinci, misalnya dalam tulisan artikel memanggil orang yang diwawancarai dengan sebutan Bapak, 

Ibu, atau berulang kali menyebut titel orang bersangkutan, ini tidak sesuai dengan kelaziman 

pembuatan berita. Mohon tanya Guru terhormat, media hingga kini tidak dapat seperti Shen Yun 

begitu teliti, apakah akan memengaruhi kekuatan media dalam menyelamatkan manusia? 

Shifu: Ini merupakan masalah kecil, yaitu media dalam pemberitaan harus sedikit lebih sopan, cukup 

begitu saja. Praktisi Falun Gong niscaya sedang menempuh jalan tradisional di dalam perilaku, maka 

harus dilakukan sedikit lebih baik. 

Pengikut: Dua rekan praktisi berupa suami isteri, dikarenakan tidak berkultivasi dengan sungguh-

sungguh, saat menemui masalah tidak dapat mencari ke dalam sehingga mereka bercerai, tetapi niat 

berkultivasi Dafa tidak berubah. Perceraian akan menimbulkan akibat apa terhadap Xiulian mereka? 

Apakah mereka masih ada kesempatan untuk berkultivasi mencapai kesempurnaan? 

Shifu: Pada prinsipnya kultivasi mereka baik atau tidak di tengah Xiulian, ini adalah perwujudan 

kondisi mereka di tengah Xiulian. Perceraian itu sendiri dipandang sebagai hal yang agak besar oleh 

manusia, pada hakikatnya Xiulian barulah hal yang nomor satu bagi mereka. Jika kultivasinya baik 

tidak ada pengaruh, tetapi anda menerapkan bentuk apa untuk berkultivasi, anda ingin bagaimana 

berkultivasi, itu tetap adalah masalah anda sendiri. Jika perceraian disebabkan oleh keterikatan atau 

sifat hati manusia, itu tentu sudah merupakan perbuatan yang tidak benar. 

Pengikut: Anak-anak sekarang semuanya bermain game elektronik. Apakah ini hasil ciptaan alien?4 

Bagaimana kita seharusnya berbuat? 

Shifu: Memang, game elektronik sekarang semua adalah hasil perbuatan manusia yang dikendalikan 

oleh alien. Manusia merasa mereka sendiri yang menghasilkan, tadi sudah saya katakan tentang 

pikiran manusia, anda ingin menciptakan sesuatu, sumber pikiran itu berada di mana, anda tidak tahu; 

bagaimana pikiran anda yang bertingkat-tingkat itu bergerak, bagaimana pikiran eksternal 

mengindoktrinasi anda, proses tersebut anda sama sekali tidak tahu; yang anda ketahui hanya hal-

hal yang terefleksi di permukaan. Maka benda-benda tersebut bagi umat manusia semua berperan 

meracuni, dia menggiring manusia menuju kondisi yang tidak layak sebagai manusia. 

                                                           
3 Laojun (Tai Shang Lao Jun) – Dewa dari aliran Tao. 
4 Alien – Makhluk luar angkasa. 
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Mengapa alien berbuat demikian? Karena mereka ingin menduduki tubuh manusia, struktur 

otak manusia bagi mereka sudah diidam-idamkan hingga air liurnya menetes. Alien adalah kehidupan 

yang tumbuh dari tumpukan sampah buruk pada alam semesta tingkat paling rendah, menurut 

pandangan kehidupan alam semesta, mereka semua adalah aneh dan jelek tiada taranya. Pikiran 

manusia memang luar biasa, umat manusia melewati kira-kira 4.000 hingga 5.000 tahun akan 

dimusnahkan sekali, jika tidak dimusnahkan, manusia membawa otak dengan struktur pikiran yang 

serupa Dewa, apa pun bisa diciptakan, mereka akan jauh lebih hebat daripada alien. Bukankah sudah 

saya katakan, bahwa bulan adalah diciptakan oleh manusia masa awal. Oleh sebab itu, alien ingin 

mendapatkan tubuh manusia, dia tiada hentinya menghasilkan benda-benda tersebut, tentu saja 

masih ada faktor-faktor lainnya, saya dalam ceramah Fa yang lalu pernah membicarakan masalah 

ini. 

Pengikut: Praktisi yang berkecimpung di bidang media jarang memancarkan pikiran lurus, sebagian 

praktisi khususnya yang berusia muda, jarang sekali belajar Fa dan berlatih Gong, pikirannya mirip 

sekali dengan manusia biasa, bagaimana mengubah kondisi semacam ini? 

Shifu: Hal ini sudah saya ketahui sejak dini, saya senantiasa sedang mengamati masalah ini. 

Sebagai pengikut Dafa, terutama pengikut Dafa daratan Tiongkok, anak sendiri sewaktu kecil 

dibimbing ikut Xiulian, begitu beranjak dewasa sudah tidak sanggup diurusi lagi, dia terseret oleh hal-

hal dari masyarakat manusia biasa; setelah lulus dari sekolah, lalu mempelajari sedikit ilmu, kemudian 

terjun ke masyarakat, ada juga yang pergi ke luar negeri, ada pula yang bergabung dalam media 

Dajiyuan maupun NTDTV. Jika dalam jangka lama tidak belajar Fa, dalam jangka lama terus 

membawa kondisi pemikiran dan perilaku pikiran dari kebudayaan partai, kalian tidak menyadari, 

perilaku semacam itu bagi orang-orang di luar daratan, mereka benar-benar sangat muak. Saya 

menyinggung masalah ini, yang tidak kalian sadari. Anda datang ke lingkungan yang baru, pikiran 

dan perilaku anda harus diubah. Semua adalah pengikut Dafa, bagaimana bisa tidak belajar Fa? Jika 

tidak belajar Fa apakah anda masih terhitung sebagai pengikut Dafa? 

Pengikut: Banyak makhluk hidup masih belum memperoleh penyelamatan, Shifu pernah 

mengatakan manfaatkan taktik lawan untuk menaklukkan lawan, pengikut Dafa dewasa ini apakah 

ada kemungkinan dipertahankan hingga masa Fa meluruskan dunia manusia untuk menyelesaikan 

misi mereka? 

Shifu: Urusan masa mendatang Shifu masih tidak boleh mengutarakannya, apa pun yang diutarakan 

akan menjadi keterikatan. Bagi anda yang belum berkultivasi dengan baik hanya ada satu jalan, 

berkultivasilah dengan baik, tidak ada cara lain. Anda mengatakan anda sekarang bersantai-santai, 

masih ada waktu, bersenang-senang dulu nanti baru berkultivasi lagi. Niat pikiran anda apa pun juga 

akan terlihat oleh Dewa. 

Pengikut: Ada praktisi dikarenakan berbeda pendapat, sudah sejak lama terbentuk perselisihan yang 

sangat besar, sekat makin mendalam, ketika satu pihak mencoba ingin bekerja sama dengan pihak 

lainnya, malah dijadikan objek penolakan dan sasaran pelampiasan. 

Shifu: Masalahnya terdapat pada kedua belah pihak, semuanya menganut hati manusia yang sangat 

kuat. Pengikut Dafa sekiranya dapat bersatu tenaganya benar-benar sangat kuat, di saat 

memancarkan pikiran lurus, bila semuanya dapat memusatkan pikiran, tenaga yang muncul luar 

biasa kuatnya, sungguh bukan main! Setan busuk justru ingin mengganggu kalian, ingin 

memengaruhi kalian, agar hati manusia kalian berperan, menjadi gusar karena merasa tidak adil, 

tidak berkenan memandang seseorang, membuat pikiran manusia kalian begitu kuatnya sehingga 

pikiran lurus sama sekali tidak dapat memerankan fungsinya. 
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Pada tahun-tahun awal ketika penindasan Falun Gong dimulai, di tengah anti penganiayaan 

ada banyak pekerjaan yang ingin kalian lakukan, saat mengadakan rapat kalian saling bercekcok dan 

berselisih, secara serius memengaruhi pekerjaan yang harus kalian lakukan; saya menganggap itu 

adalah suatu proses penggemblengan bagi kalian, sebagai proses Xiulian, di kemudian hari dapat 

dilakukan dengan baik; namun ada sebagian orang pikirannya hingga kini juga tidak berubah, terus 

saja diperalat sedemikian rupa oleh iblis jahat, membuat kekacauan di antara pengikut Dafa. Kalian 

semua adalah sesama teman praktisi, apakah kalian adalah musuh? Kalian demi satu tujuan yang 

sama sedang menyelamatkan manusia di dunia, kalian seharusnya adalah yang paling akrab, saling 

bantu-membantu, apakah anda tidak berkenan memandang seseorang? Wujud permukaan dan 

perilaku dia, itu hanyalah dari sisi manusianya, namun bukankah kalian semua berasal dari Dewa? 

Sisi Dewa itu apakah akan demikian? Maka harus memandangnya dari aspek Xiulian. 

Pengikut: Dalam cerita dongeng dan lagu kuno warisan suku minoritas di wilayah barat daya 

Tiongkok, terdapat banyak substansi mengenai alam semesta, kehidupan, air dan aspek lainnya, 

pada pakaian tradisional dan aksesoris mereka terdapat sejumlah besar simbol-simbol kuno berupa 

, Taiji dan lainnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kebudayaan suku minoritas Tiongkok juga 

adalah sebagian dari kebudayaan tradisional Tiongkok? Kebudayaan kuno mereka apakah masih 

bermakna bagi kebudayaan manusia di masa mendatang? 

Shifu: Bagi kebudayaan masa mendatang belum dapat dikatakan bermakna. Saya boleh beri tahu 

anda, suku minoritas di wilayah barat daya Tiongkok mengapa begitu banyak? Lagi pula seolah ada 

sekatnya dengan kebudayaan Tiongkok selama 5.000 tahun belakangan ini? Sesungguhnya mereka 

adalah ras manusia yang tersisa sebelum peradaban 5.000 tahun. Pernah sekali ketika saya 

membawa kendaraan pergi ke kota Yunnan, sepanjang jalan para Dewa bertutur pada saya bahwa 

suku-suku minoritas tersebut semua adalah fosil hidup, bersejarah sangat kuno. 

Pengikut: Pada satu periode waktu sebelumnya di Beijing, dalam tubuh kesatuan muncul 

perselisihan antarsesama rekan praktisi, bagaimana sesungguhnya kita berbuat barulah paling tulus 

murni, dan berperan lebih baik terhadap tubuh kesatuan? Apakah terdapat masalah sifat iri hati yang 

dalam jangka panjang memengaruhi kerja sama tubuh kesatuan? 

Shifu: Sifat iri hati ini harus anda singkirkan, benda ini luar biasa, dia akan membuat segenap Xiulian 

anda menjadi kendur, dan memusnahkan anda. Tidak boleh mendekap sifat iri hati. 

Pengikut: Tanda tangan petisi makin lama makin umum di kalangan publik daratan Tiongkok, 

bagaimana seharusnya menyikapi antara hal ini dengan tiga pemunduran secara langsung untuk 

menyelamatkan manusia? Apa saja yang harus diperhatikan? 

Shifu: Saya ingat ada seseorang pernah bertanya pada saya, bahwa mengundurkan diri dari PKT 

mencapai angka berapa akan membuat PKT runtuh? Saya lalu menjulurkan lima jari tangan, saya 

tidak memberi tahu dia berapa. (Hadirin tertawa) Tetapi tak peduli bagaimanapun, proses 

pemunduran diri ini adalah proses menyelamatkan manusia, karena orang-orang tersebut telah 

diculik oleh partai jahat PKT, semuanya telah dibubuhi cap iblis naga merah, semuanya telah 

bersumpah di hadapan bendera merah darah untuk mempersembahkan jiwanya pada PKT, jika anda 

tidak menyuruh dia mengundurkan diri apakah anda dapat menyelamatkan dia? Karena partai jahat 

PKT telah berperan sebagai iblis bagi pelurusan Fa, bukankah dia harus dimusnahkan? Bukankah 

sekarang tepat adalah dalam proses memusnahkan dia? Tentu saja bila dalam waktu singkat telah 

dimusnahkan, bagi pengikut Dafa yang belum berhasil kultivasi bagaimana jadinya? Di dalam proses 

pemusnahan masih harus memikirkan mereka yang belum berhasil kultivasi, masih harus 

diperkenankan melanjutkan kultivasi, supaya kejahatan yang belum dimusnahkan secara tuntas 
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masih bisa memerankan fungsinya, jadi masih harus memandang masalah ini secara rasional. 

Sesungguhnya ada banyak hal dahulu sudah saya utarakan dengan sangat jelas. 

Pengikut: Mengapa tanda tangan petisi online melalui gedung putih untuk menghentikan 

pengambilan organ tubuh secara hidup-hidup oleh PKT adalah urusan pengikut Dafa Amerika Serikat? 

Sudah disiarkan melalui televisi, koran juga sudah memuatnya, dengar kabar kalau tanda tangan 

tidak mencapai seratus ribu akan berakibat sangat negatif. Saya pribadi merasa pengikut Dafa adalah 

satu tubuh kesatuan, melakukan pekerjaan harus saling bekerja sama. Pengikut Dafa yang 

mendengar berita ini harus mendukungnya atas nama pribadi. 

Shifu: Tidak demikian kiranya, saya tidak pernah mengatakan angka tersebut. Kasus pengambilan 

organ tubuh secara hidup-hidup, di Tiongkok terjadi secara umum di banyak rumah sakit, itu adalah 

perintah yang diturunkan langsung oleh kejahatan, akan tetapi sekarang kita tidak dapat menguasai 

angka konkretnya. Anda tidak dapat memiliki begitu banyak bukti, maka anda tidak punya kekuatan 

untuk meyakinkan orang, anda bilang ada sekian banyak, coba anda perlihatkan riwayat medisnya. 

Seumpama Mr. Zhang, Mr. Li, apa profesinya, kapan diambil organ tubuhnya secara hidup-hidup, 

sejak kapan dia Xiulian, apakah anda dapat menyiapkan semua itu? Di masyarakat Barat 

mengutamakan bukti yang nyata, harus memperlihatkan bukti; jika tanpa bukti berarti anda sendiri 

yang mereka-reka, mereka akan beranggapan itu adalah imajinasi anda, tidak bisa dipercaya, bahkan 

menganggap anda sedang membesar-besarkan, anda sedang berbohong. Itulah persepsi mereka, 

maka kalian sendiri tidak boleh menggunakan perasaan untuk menggantikan kenyataan. 

Saya senantiasa mengatakan, kasus pengambilan organ tubuh secara hidup-hidup ini sangat 

serius, di Tiongkok umum terjadi. Pengikut Dafa dianiaya dengan sangat serius, ini adalah kejahatan 

yang belum pernah ada dalam sejarah, tetapi di saat anda belum mendapatkan begitu banyak contoh 

kasus nyata, anda jangan menyebut angkanya. Saya berkali-kali menekankan, jangan menyebut 

angkanya, namun ada sebagian orang justru tidak mau menuruti. Anda cukup beri tahu orang-orang 

keberadaan kasus ini, luar biasa jahatnya, dan sangat umum, mereka niscaya akan memahami; anda 

masih dapat mengangkat sejumlah contoh kasus nyata yang anda ketahui, maka orang-orang 

niscaya akan tahu, betapa seriusnya penganiayaan kejahatan ini. Angka yang anda sebutkan bisa 

saja lebih kecil daripada kenyataan, anda merasa cukup besar, namun anda malah tidak dapat 

mengeluarkan bukti-bukti nyata, dengan demikian akan membuat keseluruhan kasus ini jadi tidak 

dipercaya orang. 

Pengikut: Pengikut Dafa tidak boleh berbisnis MLM,5 tetapi kadang sulit membedakan dengan jelas 

sejumlah produk apakah termasuk MLM. Ada produk yang disebarkan melalui We Chat.... 

Shifu: Selayaknya dikatakan demikian, masyarakat sekarang ini memang sangat rumit; pengikut 

Dafa adalah menempuh sebuah jalan yang sangat lurus, anda gunakanlah kriteria anda sebagai 

orang Xiulian untuk menilai apakah dia itu suatu bisnis yang layak atau tidak layak, apakah ada aksi 

penipuan di dalamnya. Saya pikir bila anda benar-benar menggunakan kriteria pengikut Dafa 

menilainya sejenak, maka anda akan tahu. Ada orang mengerti, namun dia sengaja berlagak bodoh, 

sedang menutupi, karena ingin mendapat keuntungan. Sesungguhnya masalah tersebut bukankah 

sudah sangat jelas? Ada atau tidak unsur penipuan di dalamnya, dengan sekali pandang sudah akan 

tahu. 

                                                           
5 MLM – Multi Level Marketing. 
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Pengikut: Saya dan calon suami berhubung faktor pekerjaan pindah ke Maroko, di tempat tersebut 

hanya ada kami berdua pengikut Dafa, bagaimana kami melakukan klarifikasi fakta kepada negara 

ini? 

Shifu: Klarifikasi fakta dan menyebarkan Dafa, ini adalah wajib dilakukan oleh setiap pengikut Dafa. 

Perihal bagaimana melakukannya, hanya dapat dilakukan berdasarkan keadaan lokal yang anda 

ketahui, harus kalian sendiri yang mempraktikkannya. 

Selayaknya dikatakan demikian, ada sebagian hal-hal konkret kalian tidak boleh tanyakan 

pada saya, jika saya menjawabnya bagi anda berarti saya telah merombak jalan yang seharusnya 

anda tempuh di tengah Xiulian. Hal tersebut baik yang saya ketahui, maupun yang tidak saya ketahui, 

bila saya utarakan maka akan terealisasi, namun itu bukan hasil kerja anda, melainkan hasil kerja 

saya. Untuk apa saya mengerjakannya? Saya datang untuk menyelamatkan kalian, saya menyuruh 

kalian menempuh jalan tersebut, untuk apa anda menyuruh saya yang menjalaninya? (Hadirin 

tertawa) 

Pengikut: Saya adalah pengikut Dafa kota Changchun, melewati hujan badai selama 18 tahun, ada 

kegembiraan ada pula penyesalan. Selanjutnya tak peduli masih ada berapa lama waktunya, kami 

selalu akan memikul kewajiban sebagai pengikut Dafa, gigih maju dengan gagah perkasa, 

menempuh jalan terakhir dengan baik dan lurus. Mohon Shifu melegakan hati. 

Shifu: Saya lega di hati, saya tahu. (Hadirin tepuk tangan meriah) Pengikut Dafa di kampung halaman 

Shifu mengalami penganiayaan yang paling berat, tetapi mereka juga adalah yang melakukan paling 

baik. (Hadirin tepuk tangan meriah) 

Pengikut: Sepuluh ribu lebih pengikut datang ke New York menghadiri konferensi Fa, mengikuti 

kegiatan, menyelamatkan manusia, namun langit turun hujan, apakah ini pengacauan dari kekuatan 

lama? Ataukah para pengikut ada suatu kebocoran? 

Shifu: (Shifu tersenyum) Langit ingin turun hujan biarlah turun. (Hadirin tertawa) Hal apa pun juga 

bukanlah secara kebetulan, terdapat faktor dari dua aspek, kalau bukan datang untuk menguji anda, 

maka adalah untuk membantu anda, pokoknya dari dua aspek, coba anda pikirkanlah, tidak ada yang 

kebetulan. (Hadirin bertepuk tangan) 

Pengikut: Roh jahat komunis mencoba menguasai masyarakat Barat, bagaimana kita menghadapi 

situasi ini? 

Shifu: Padahal sejak dini sudah dikuasai. Tadi saya mengatakan unsur-unsur negatif telah 

menduduki dunia, (Shifu tersenyum) kalian tidak dapat memahaminya begitu dalam. Perbedaan pada 

bentuk permukaan yang terlihat oleh manusia, itu hanyalah ditujukan terhadap benturan yang 

disebabkan oleh kelainan antara persepsi manusia dan bentuk masyarakat, unsur-unsur negatif 

seluruhnya dihasilkan oleh iblis merah. Hal ini biarlah kelak dibicarakan lebih lanjut, karena 

menyangkut hal-hal permukaan manusia di saat Fa meluruskan dunia manusia nanti. 

Pengikut: Sebagian kolega di sekitar saya karena terpengaruh oleh paham ateis yang berurat 

berakar, mereka memandang tidak perlu mengundurkan diri dari PKT, juga merasa ada risiko dan 

kerepotan tertentu. Sekarang nilai moral manusia masih tersendat pada tingkat yang memedulikan 

diri sendiri, tapi mereka bersimpati pada Dafa, juga tidak melakukan hal yang menganiaya Dafa. Jika 

tidak dapat menjebol pikiran mereka yang ateis, maka tidak dapat menasihatinya untuk mundur dari 

PKT, mohon tanya Guru terhormat bagaimana menghadapi orang yang kondisinya demikian? 
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Shifu: Sesungguhnya bukan demikian keadaannya. Dia percaya atau tidak pada Tuhan tidak ada 

hubungannya dengan mundur dari partai, bukan berarti dia percaya pada Tuhan maka dapat 

mengundurkan diri dari PKT, yang kita maksud adalah agar orang-orang di dunia mengenali dengan 

jelas kejahatan dari partai jahat PKT, terutama sejak lahirnya sejarah PKT, sejak berdirinya komune 

Paris, segerombol berandal telah menghancurkan bangunan-bangunan yang cantiknya seperti dunia 

Dewa di seluruh kota Paris, mereka menimbulkan kekacauan di masyarakat. Sejak berdiri dia 

memang adalah barang semacam ini, setelah membangun kekuasaan lalu membunuh orang, tak 

hentinya membunuh orang. Coba anda periksalah sejarah partai jahat PKT, tepat adalah sejarah 

pembunuhan manusia. Hal-hal tersebut biar mereka tahu, apa yang telah dilakukan oleh partai jahat 

PKT, terutama di Tiongkok, apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Tiongkok? Apakah anda 

masih mau bergabung dengannya? Dibicarakan dari segi tersebut, orang akan mengerti. Perihal ateis 

atau teis, sesungguhnya itu bukan rintangan terbesar. Seandainya dia dapat membaca buku Dafa, 

maka dengan sendirinya rintangan akan terhapus. 

Pengikut: Dalam artikel baru “Menciptakan Kembali” ada disinggung “Melangkah kembali ke tradisi, 

itu adalah jalur menuju ke langit”. 

Shifu: Betul, anda sekalian tahu segenap kebudayaan manusia adalah Dewa yang mengaturnya, 

jalur ini terhubung erat dengan Dewa. Bila ingin melangkah pulang ke surga, bagaimana anda 

melangkah jika tidak melalui jalur ini? Paham dari aliran modernis, bentuknya aneh-aneh, bentuk 

rambut yang sedemikian rupa, di telinga bergantung sebuah anting besar, di hidung juga dipasangkan 

sebuah anting, sambil menghisap narkoba, dia ingin pergi ke tempat Dewa, apakah mungkin? Anda 

sekalian tahu itu tidak mungkin. Maka hanya jalur tradisional itu yang paling berdekatan dengan Dewa, 

karena jalur itu adalah Dewa yang mengaturnya. 

Pengikut: Hubungan antara membangkitkan kembali tradisi Tiongkok dan membantu Shifu 

meluruskan Fa. 

Shifu: Tadi sudah saya katakan, membangkitkan kembali tradisi bukanlah kalian sebagai pengikut 

Dafa yang ingin lakukan sekarang, itu dilakukan oleh grup kesenian Shen Yun, karena hal itu sendiri 

adalah kesenian, dilakukan dengan kesenian tradisional. Sebagai pengikut Dafa, anda lakukanlah 

tiga hal dengan baik. 

Pengikut: Bagaimana menemukan fakta kebenaran di dalam sejarah Tiongkok selama 5.000 tahun? 

Bagaimana membedakan sesuatu adalah yang telah diutak-atik oleh kekuatan lama dan yang benar-

benar ingin diwariskan kepada manusia? 

Shifu: Hal ini tidak usah dipedulikan. Kebudayaan Tiongkok selama 5.000 tahun seutuhnya adalah 

ciptaan Dewa, semata-mata pasca munculnya PKT, barulah ia mengalami pengrusakan. 

Pengikut: Rekan praktisi di Tiongkok saat memprogram ulang komputer perlu menghapus file-file 

yang ada semula, dalam file semula itu terdapat ceramah Shifu. Ada rekan yang mengatakan 

penghapusan tersebut tidak hormat, sama seperti merobek buku. 

Shifu: Tidak dapat dipahami secara demikian, bila ingin dihapus maka hapuslah, tidak jadi masalah, 

karena komputer tidak dapat menghapus hakikinya. Komputer itu sendiri juga demikian, asalkan anda 

telah memasukkan sesuatu, selamanya juga tidak bisa dihapus. Ujung akhirnya berada pada alien 

yang sedang mengendalikan, semuanya beralih ke sana. 

Pengikut: Manusia modern digerakkan oleh internet dan telepon genggam, telah kehilangan gaya 

hidup ortodoks manusia yang semula. Media online dengan berbagai cara menarik pemirsa, 
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meningkatkan lalu lintas jaringan internet untuk menambah penghasilan, ia juga sedang berperan 

mendorong arus. 

Shifu: Tidak dapat dipahami secara demikian. Masyarakat sekarang memang sudah demikian. Yang 

ada di masyarakat semuanya sudah demikian, jika anda tidak demikian anda bahkan tidak dapat 

bertahan hidup, anda bahkan tidak dapat mengetahui keadaan masyarakat, lalu bagaimana? Maka 

anda juga harus menggunakannya. Ini bersifat pasif, namun secara bersamaan dapat juga digunakan 

untuk mengklarifikasi fakta menyelamatkan manusia, dapat juga digunakan untuk mendirikan 

perusahaan internet yang handal demi menyelamatkan manusia. Saya sejak dulu mengatakan, 

misalnya sektor internet dari Dajiyuan dan NTDTV, bukankah itu merupakan perusahaan internet? 

Benar. Fungsi apa yang ia perankan? Mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan manusia. Oleh sebab 

itu dapat dikatakan, hal-hal yang dikelola oleh pengikut Dafa semuanya atas dasar sebuah tujuan 

yang lurus. 

Pengikut: Penanggungjawab Dajiyuan dengan dalih membantu Dajiyuan, apa yang diucapkan, 

dilakukan dan dipikirkan tidak selaras dalam perilaku, sesungguhnya adalah terobsesi dalam 

melakukan bisnis pribadi, dengan menggunakan sumber daya Dafa. Kami tidak ingin melihat proyek 

Dafa mengalami kerugian. 

Shifu: Dajiyuan secara keseluruhan sedang berkembang secara sehat, walau terdapat beberapa hal-

hal manusia yang tidak seharusnya dianut oleh orang Xiulian. Saya tahu di tengah Xiulian sifat hati 

manusia tidak dapat dihindari, saya sejak dini sudah tahu dan melihatnya, tetapi kalian yang benar-

benar sudah tahu keadaannya boleh menyampaikan hal ini kepada Himpunan Dafa. Jika bersifat 

gunjingan atau kesimpulan dari apa yang anda dengar tanpa melalui pembuktian, itu juga tidak benar, 

jika anda sendiri ada suatu pemikiran yang tidak berkenan di hati, jangan memanfaatkan mulut Shifu 

untuk diutarakan, jika demikian anda sendiri harus bertanggung jawab padanya. Akan tetapi, 

sekiranya benar masalah mereka sangat besar, walau saya tidak menangani Dewa juga akan 

menanganinya. Sesungguhnya saya memberi kelonggaran yang sangat besar, karena saya tahu 

mereka adalah orang Xiulian, Dewa juga sedang menangani. 

Pengikut: Sebagian praktisi Inggris tidak menuruti Himpunan Dafa atau koordinator, mereka 

mengatakan berpedoman pada Fa sebagai guru, bahkan menyebarkan desas-desus. 

Shifu: Memang benar, Himpunan Dafa adalah Himpunan Dafa, membimbing anda sekalian 

berkultivasi dan belajar Fa. Tidak berarti dia merangkum Xiulian anda, hanya berperan 

mengoordinasikan dengan baik secara menyeluruh di saat ada kegiatan kolektif mengklarifikasi fakta 

menyelamatkan manusia. Jika anda sama sekali berada dalam kondisi yang bertentangan dengan 

Himpunan Dafa, itu memang terdapat masalah. Saya pikir keadaan di Inggris seharusnya akan 

berubah baik, karena saya telah menemui mereka, (hadirin bertepuk tangan) juga telah 

mengemukakan sejumlah prinsip. Jangan selalu mendekap konsep lama dalam memandang 

masalah. Saya sedang mengamati dan menunggu kabar baik dari Inggris. (Hadirin bertepuk tangan 

meriah) 

Pengikut: Di samping saya ada beberapa orang Tionghoa setelah menyaksikan Shen Yun masih 

tidak memahami dan mendukung Dafa. Mohon tanya Shifu apakah setelah menyaksikan Shen Yun 

juga belum tentu dapat terselamatkan? Belakangan ini kejahatan tiba-tiba seolah memberingas, tidak 

sedikit surat kabar secara terbuka menyerang Dafa, bahkan media sosial, termasuk Facebook dan 

We Chat juga tersembunyi sejumlah unsur yang tidak aman. Apakah kejahatan sudah sampai tahap 

puncak keberingasan menjelang ajal? 
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Shifu: Tidak sampai begitu serius. Sesungguhnya kejahatan sejak awal hingga akhir juga tidak 

pernah mengendur, hanya saja kalian adakalanya terlalu optimis, merasa seolah-olah kejahatan telah 

berubah. Saya senantiasa mengatakan kejahatan tidak akan berubah. Karena dia tidak akan berubah, 

tentu saja di saat membutuhkan, dia akan banyak menangkap orang, kadang kala sedikit menangkap 

orang. Anda jangan lihat dia banyak atau sedikit menangkap orang lalu mengatakan dia sedang 

berubah. Kejahatan itu sendiri tidak akan berubah, yang kalian selamatkan adalah diri orang itu. 

Asalkan seseorang diperalat oleh kejahatan dan belum diselamatkan, maka dia tentu akan berbuat 

demikian. Tentu saja dilihat dari situasi keseluruhan, jumlah kejahatan yang dimusnahkan makin lama 

makin banyak, benda buruk makin lama makin sedikit, ini adalah pasti. Situasi besar, lingkungan 

besar sedang berubah, ini adalah pasti. 

Pengikut: Akhir-akhir ini karma pikiran sangat serius, membaca buku Dafa seolah ada selapis sekat, 

tidak dapat setiap kalimat meresap di hati. Rekan sesama praktisi juga ada gejala serupa, 

mengatakan besarnya gangguan bahkan sudah melebihi kesadaran utama, memancarkan pikiran 

lurus tidak lagi begitu besar keampuhannya seperti dulu. 

Shifu: Kondisi Xiulian setiap orang berbeda. Xiulian di dalam Dafa, saya sudah katakan pada anda 

sekalian mengenai bentuknya ini, anda Xiulian dalam lingkungan yang rumit ini, dijamin anda akan 

berhasil kultivasi, ini bukanlah suatu hal yang sederhana. Anda sekalian tahu, jika tidak menaruh 

perhatian maka bagian yang berhasil dikultivasi setiap saat akan jatuh lagi. Justru agar anda sekalian 

dapat berhasil kultivasi, maka sisi yang telah anda kultivasikan dengan baik begitu berhasil langsung 

dipisahkan, sedetikpun tidak boleh ditunda, setelah berhasil dikultivasi langsung dipisahkan, setelah 

berhasil dikultivasi langsung dipisahkan, sisi anda yang berhasil dikultivasi makin lama makin banyak, 

akan tetapi, sisi anda yang belum dikultivasi dengan baik selamanya tidak dapat merasakan, maka 

di tengah Xiulian anda selalu berada dalam kondisi semacam itu. Namun dia ada suatu perubahan 

yang ringan, perubahan apa? Yaitu terdapat satu periode waktu, di mana anda mendekati 

keberhasilan kultivasi, kemampuan anda sangat kuat, saat memancarkan pikiran lurus anda merasa 

kekuatannya juga sangat besar, begitu seutuhnya dikultivasi dengan baik, seketika dipisahkan, anda 

tiba-tiba merasa tidak memiliki kekuatan lagi, seolah-olah berkultivasi dari awal lagi. Memang anda 

harus berkultivasi lebih lanjut, dia akan ada suatu perubahan yang ringan seperti ini, dari awal hingga 

akhir selalu ada, bukan berarti baru muncul sekarang ini. 

Pengikut: Rekan praktisi di sekitar saya cukup banyak muncul gejala telapak tangan terkulai namun 

yang bersangkutan tidak tahu, ada sebagian rekan praktisi sambung-menyambung timbul keadaan 

karma penyakit. 

Shifu: Perihal Xiulian, ada sepatah kata demikian yang disebut “Xiulian seperti awal mula, anda pasti 

berhasil”, betulkan? (Para pengikut bertepuk tangan meriah) Di saat memperoleh Fa mulai Xiulian, 

bagaimana perasaan hati anda? Ketika anda sekalian tahu apa gerangan Fa ini, wah, perasaan hati 

ini sungguh terharu tak terbendung, dengan membulatkan tekad, harus berkultivasi dengan baik! Niat 

hati di masa awal semacam ini, jika anda dapat terus mempertahankannya di dalam proses Xiulian 

anda hingga terakhir, sekiranya anda tidak berhasil, langit dan bumi pun tidak dapat menoleransinya. 

(Shifu tersenyum) (Hadirin bertepuk tangan) 

Akan tetapi, Xiulian kalian pasti dijalankan di tengah manusia biasa, berbagai macam hal, 

berbagai kesibukan dalam pekerjaan, berbagai macam gangguan terhadap anda, termasuk unsur-

unsur yang kompleks di masyarakat, masih ada tekanan dari penganiayaan itu sendiri, membuat 

tekad anda yang sangat gigih dan teguh itu, benar-benar sangat sulit dipertahankan dari awal hingga 

akhir, dari itu saya juga telah mengatakan, di dalam proses Xiulian memang mudah berbuat 

kesalahan, karena sebelum hati manusia tersingkirkan maka akan berbuat kesalahan. Tetapi asalkan 
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anda telah mengerti, lanjutkan lagi kultivasi anda dengan mengerahkan segenap upaya, itu hanya 

terhitung sebagai suatu kondisi yang normal di tengah anda menjalani Xiulian. Tidak dapat dikatakan 

dengan pasti bahwa anda telah berbuat kesalahan maka anda tidak dapat berkultivasi lagi, anda telah 

berbuat salah pada suatu hal maka anda sudah bukan orang Xiulian lagi, bukan demikian 

memandang masalah, itu hanyalah sebuah refleksi di dalam proses Xiulian. Sama seperti seorang 

murid yang sedang belajar, kali ini anda mendapatkan nilai 100, lain kali anda tidak lulus ujian, apakah 

anda sudah bukan seorang murid lagi? Anda tetap adalah seorang murid, anda lanjutkan lagi pelajari 

dengan baik. Maka di tengah Xiulian jika dapat senantiasa berpikiran lurus sangat kuat dari awal 

hingga akhir, orang seperti ini, saya melihat anda, saya pun salut bukan main kepada anda. (Hadirin 

bertepuk tangan) 

Pengikut: Makin mengarah ke posisi tinggi makin sedikit berbicara. Di tengah lingkungan koordinasi, 

pengikut yang menjalani Xiulian sering kali tidak sekadar butuh bicara untuk menggerakkan 

pertukaran pendapat dan lainnya, mohon tanya Shifu bagaimana menangani masalah ini? 

Shifu: Kondisi Xiulian setiap orang tidaklah sama. Memang ada orang yang makin berkultivasi 

menemukan kondisi diri sendiri sedang berubah, ini juga adalah wajar. Tidak apa-apa, jika sedikit 

berbicara maka pembicaraan digunakan pada hal-hal yang perlu dibicarakan. (Shifu tersenyum) 

Tidak ada pengaruh apa-apa. 

Pengikut: Setiap gerak-gerik pikiran pengikut Dafa akan terlihat oleh para Dewa dengan sangat jelas, 

tetapi selama beberapa tahun ini pikiran yang saya gerakkan sering kali masuk ke dalam medan 

sesama rekan praktisi atau manusia biasa, saya merasa bingung, mohon tanya Shifu bagaimana 

menghadapinya. 

Shifu: Tak sebatas orang Xiulian, manusia di dunia sekarang ini kebanyakan juga datang dari atas 

langit, datang untuk memperoleh Fa, akan tetapi, ada yang terbenam sangat dalam oleh konsep 

pasca lahir, ada yang konsepnya sedikit maka terbenamnya sangat dangkal, saya seyogianya 

mengumpamakan seperti ini, yang terbenamnya dangkal akan menampakkan sejumlah kemampuan. 

Mengapa di antara manusia biasa ada sebagian punya kemampuan? Dia tidak Xiulian juga punya 

kemampuan Gong? Manusia sekarang bukan lagi manusia seperti dulu, kebanyakan berasal dari 

Dewa, maka mereka punya kemampuan, hanya saja kemampuannya tertutup atau terkunci secara 

erat maupun tidak erat, yang terkunci tidak erat dia akan bermanifestasi. Anda mengatakan dapat 

merasakan pikiran orang lain, dapat masuk ke dalam pikiran orang lain, apa yang dipikirkan orang 

lain dapat anda ketahui, hal-hal tersebut sedapat mungkin anggap saja sesuatu yang normal, asalkan 

tidak membiarkan dia mengganggu Xiulian diri sendiri sudah cukup; jangan menganggapnya sebagai 

beban atau hal yang buruk. Biasanya sebagai orang Xiulian, di kalangan Xiulian, dahulu mereka 

sekali timbul suatu kemampuan Gong, semuanya dipandang sebagai suatu hal yang patut 

digembirakan, dahulu di dalam kultivasi Tao, mereka menganggapnya sebagai kenaikan tingkatan. 

Anda juga anggap saja sebagai hal yang demikian. 

Pengikut: Anda memberi petunjuk pada kami bahwa media harus beroperasi seperti perusahaan 

manusia biasa, berguru pada Shen Yun, tetapi koordinator mengatakan kita sebaiknya menggunakan 

sumber daya yang paling minim dalam menangani media. Kita harus menyayangi sumber daya, tetapi 

jika tidak dapat terbentuk pola pengelolaan yang baik dan tidak dapat menemukan praktisi yang 

berbakat, ia juga tidak dapat dikelola dengan baik. 

Shifu: Betul. Perihal Shen Yun, selayaknya dikatakan, saya hanya menciptakan sebuah pola yang 

serba baru dalam pengoperasiannya. Bentuk grup kesenian ini berbeda dengan bentuk grup 

kesenian manusia biasa, ia bersirkulasi sehat, dalam kondisi ekonomi apa pun juga tidak akan 
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mengalami gempuran, selalu dapat mempertahankan diri. Sedangkan banyak grup kesenian 

sekarang, saat kondisi ekonomi tidak baik dia akan roboh, karena dia bukan beroperasi sehat secara 

normal, dia mengandalkan minta-minta. Disebut minta-minta tidak enak didengar, katakanlah 

mengandalkan sedekah, uang dari sponsor. Menggunakan pertunjukan itu sendiri, menggunakan 

kemampuan diri sendiri untuk menghasilkan upah, bagi mereka sudah tidak penting lagi, maka dia 

bukan sebuah sirkulasi yang sehat, tentu saja dia akan roboh. Dewa sedang mengendalikan 

masyarakat manusia, Dewa juga tidak akan membiarkan dia bertahan lama, begitulah gerangan 

masalahnya. Saya memandangnya demikian. Maka ada sebagian orang masuk ke dalam grup kita 

ini merasa tidak terbiasa, jauh sekali bedanya dengan manusia biasa. Memang betul, ini adalah suatu 

pola yang serba baru, saya ingin melakukannya untuk diperlihatkan kepada manusia biasa. Sekarang 

ada banyak grup kesenian di masyarakat sedang meneliti bagaimana Shen Yun beroperasi, sedang 

mempelajari bagaimana ia dapat berpijak di masyarakat. 

Tetapi sebagai media, kalian juga boleh saja menempuh jalan sendiri; Shen Yun juga sekadar 

membuat sebuah contoh, kalian ingin menirunya juga boleh. Saya sudah bicarakan dengan 

penanggungjawab media bagaimana membina tenaga ahli, bagaimana beroperasi secara efektif. 

Pengikut: Ada rekan praktisi bantu mencarikan nama bagi makhluk hidup untuk melakukan tiga 

pemunduran, namun nama-nama itu tidak dapat secara tepat waktu didaftarkan ke situs web tiga 

pemunduran Dajiyuan, setahun lebih telah menumpuk sebanyak beberapa ribu nama. 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, kalian jangan sampai memandang ringan masalah mundur dari 

partai ini. Sangat krusial! Ini berhubungan dengan penyelamatan makhluk hidup, berhubungan 

dengan penyelamatan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, yang berada di belakang orang itu. 

Kalian harus memperlakukan hal ini dengan sungguh-sungguh, lagi pula jumlah peserta yang mundur 

dari partai, Dewa juga sedang menghitung, jangan memandang remeh. 

Pengikut: …. Juga tidak ingat lagi kapan melakukan pemunduran. Pemunduran semacam ini yang 

tidak dinyatakan secara terbuka, apakah terhitung sudah melakukan tiga pemunduran dan 

terselamatkan? 

Shifu: Di tempat Dewa ini mungkin terhitung, namun justru kalian sendiri yang tidak melakukan 

dengan baik, karena itu merupakan jalur Xiulian anda yang dijalani dengan baik atau tidak, maka 

masalah ini harus anda sikapi dengan sungguh-sungguh. 

Pengikut: Sebagian pengikut menyelenggarakan pertunjukan Shen Yun di sebuah kota di Amerika 

selatan, sangat baik hasilnya, akan tetapi karena pekerjaannya terlampau banyak, tidak dapat diatasi, 

apakah boleh mengajak perusahaan manusia biasa menanggung sebagian pekerjaan promosi, 

penjualan tiket dan logistik, namun dipimpin oleh para pengikut? 

Shifu: Tidak boleh mengajak perusahaan manusia biasa, jangan sekali-kali mengajak perusahaan 

manusia biasa. Saya tidak mengatakan kita ada sesuatu rahasia, karena bagaimanapun masih berada 

pada masa spesifik, penganiayaan oleh PKT sedang berlangsung, perusahaan manusia biasa dapat 

disogok dengan uang, perasaan manusia dapat membuatnya bergejolak, desas-desus kejahatan 

dapat membuatnya tidak mampu membedakan secara jelas baik dan buruk. Kita sudah berkali-kali 

punya pengalaman seperti itu, begitu manusia biasa ikut serta dalam proyek pengikut Dafa, anda 

segera dibuat kacau, tidak akan berhasil dilakukan. Sudah banyak sekali pengalaman dan pelajaran 

seperti ini, oleh sebab itu hal-hal tersebut kalian harus perhatikan. 

Pengikut: Saya adalah seorang insinyur perangkat lunak, ingin meluangkan sedikit waktu untuk 

mempelajari beberapa teknik inteligensi buatan berkaitan komputer, namun dalam benak saya ada 
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banyak pertanyaan, bolehkah mohon Shifu menjelaskan hubungan secara normal antara manusia 

dan komputer? 

Shifu: Masyarakat telah berkembang hingga tahap ini, semua perusahaan komputer tampaknya ingin 

menguasai data setiap orang. Semua orang beroperasi melalui internet, semua sedang melakukan 

demikian, saya juga ingin agar pengikut Dafa yang memiliki kepandaian ini, mendirikan sebuah 

perusahaan komputer seperti itu yang dapat membuat moral manusia tidak dirusak, tentu saja anda 

harus memahaminya, maka anda niscaya harus menguasainya. Dengan kata lain, bentuk masyarakat 

sekarang adalah sedemikian rupa, pada prinsipnya sebagai pengikut Dafa, apa pun yang anda 

kerjakan selalu anggaplah diri sendiri sebagai orang Xiulian, kerjakan apa yang harus anda kerjakan, 

niscaya tidak ada masalah. 

Pengikut: Karya video yang bagus dapat berfungsi mengklarifikasi fakta, memberantas kejahatan 

dan memurnikan hati manusia. Beberapa tahun belakangan ini, tuntutan masyarakat terhadap mutu 

karya video kian hari kian meningkat, namun film klarifikasi yang dibuat sejumlah rekan praktisi sangat 

rendah di bidang tekniknya, sehingga ditertawai dan dinilai negatif oleh manusia biasa, bahkan telah 

berefek kebalikan terhadap citra Dafa, karya-karya yang dibuat tersebut juga menghabiskan banyak 

sekali sumber daya pengikut Dafa. 

Shifu: Betul, yang terlalu tidak memenuhi standar, kita sungguh jangan menayangkannya di televisi. 

Anda menayangkannya di lingkungan lain, jika telah ditayangkan ya sudahlah. Namun karya yang 

ditayangkan di televisi harus memenuhi standar. 

Pengikut: Apakah boleh menerbitkan buku “Zhuan Falun” yang diberi huruf ejaan “Zhuyin” 6 

bersamaan juga ada “Pinyin”?7 Ini sangat besar manfaatnya bagi rekan praktisi luar daratan yang 

belajar bahasa Tionghoa. 

Shifu: Masalah tersebut semua sudah ada ketentuan jauh sebelumnya. Baik “Zhuyin” maupun “Pinyin” 

saya tidak menentang. Hal ini tanyakan pada Himpunan Dafa sudah bisa diketahui. 

Pengikut: Berhubung rekan praktisi di bidang teknik situs web perlu mengumpulkan data, maka harus 

melihat informasi manusia biasa dalam jumlah besar, apakah bisa menambah karma bagi dia atau 

terkontaminasi. 

Shifu: Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena pekerjaan anda adalah hendak menyelamatkan 

manusia, Dewa sedang mengurusi anda, membantu anda, maka tidak bisa menambah karma atau 

terkontaminasi. Akan tetapi bagi orang Xiulian lainnya, melihat hal-hal manusia biasa itu, dan 

senantiasa melihatnya, itu tidak benar. Bagi praktisi yang mengerjakan media, yang khusus 

mengerjakan di bidang ini, niscaya tidak ada masalah. 

Pengikut: Seorang koordinator di daerah saya, ketika melakukan klarifikasi fakta bersikeras hanya 

mengungkap masalah pengambilan organ hidup pengikut Dafa, terhadap keindahan Dafa hampir 

sama sekali tidak disinggung, dan juga bersikeras bahwa manusia biasa jika menanda-tangani petisi 

anti penganiayaan, itu membuktikan mereka telah terselamatkan. Menurut apa yang saya ketahui, 

orang yang telah memberi tanda tangan, masih tidak dapat dikatakan mereka benar-benar telah 

memahami fakta kebenaran, selain itu, di kalangan intern praktisi Falun Gong Eropa tersebar sebuah 

pendapat, yaitu fakta kebenaran Falun Gong dikatakan sebagai fakta kebenaran pengambilan organ 

hidup praktisi Falun Gong. 

                                                           
6 Zhuyin - Mandarin phonetic symbols, yg digunakan di Taiwan. 
7 Pinyin - Huruf ejaan Latin yang digunakan di RRT. 
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Shifu: Apakah ada persoalan seperti itu? Perasaan takut menyebabkan pembuktian kebenaran Fa 

tidak ingin dilakukan secara terbuka dan penuh martabat, sehingga bisa terjadi cara perbuatan yang 

berkemampuan sangat rendah seperti ini. Mereka yang berkesadaran sesat kebanyakan diakibatkan 

oleh rasa takut. 

Pengikut: Shifu mengatur setiap tahun makhluk hidup yang menyaksikan Shen Yun berbeda-beda, 

tempat duduk di teater pertunjukan sudah ditentukan, apakah kami tidak patut dengan penuh upaya 

menjual tiket lagi kepada makhluk hidup yang pernah menyaksikan Shen Yun memperoleh 

penyelamatan? 

Shifu: Yang menyaksikan pertunjukan grup kesenian Shen Yun 80 persen ke atas adalah penonton 

baru, tak peduli bagaimana dipertunjukkan, selalu penonton baru lebih banyak, namun penonton lama 

ada 10 persen lebih hingga 20 persen boleh dikatakan lumayan, di sebagian daerah bisa mencapai 

20 persen. Karena pada keadaan umumnya adalah tahun ini si A yang menyaksikan, tahun depan si 

B yang menyaksikan, tiada hentinya sedang menyelamatkan manusia, lalu mengapa masih ada 

penonton lama yang datang menyaksikan? Kekuatan lama merasa dengan begini barulah normal, 

jika yang datang semuanya penonton baru, bukankah ini sangat luar biasa? Maka harus ada sedikit 

penonton lama yang datang. Jika demikian penonton lama tiap tahun datang tiap tahun memperoleh 

manfaat, bukankah dia makin diangkat makin tinggi? Tidak demikian. Ketika ditentukan siapa yang 

datang sebagai penonton lama, maka sekali dia datang dihapus sedikit benda buruk baginya. (Tepuk 

tangan) 

Pengikut: Di tempat kami itu ada seseorang yang timbul gangguan iblis oleh pikiran sendiri, mengaku 

dirinya dapat menghapus karma bagi praktisi, tidak sedikit praktisi pergi ke tempat dia belajar Fa, 

mengatakan medan di tempat dia itu bagus, orang tersebut juga sambilan menjilid buku Dafa, 

harganya lebih tinggi dari modal penjilidan yang wajar. Dia meminta para praktisi menyerahkan buku 

Dafa dan foto Shifu yang dulu, biar dia yang memusnahkannya secara pribadi, mengatakan bahwa 

benda-benda itu adalah Fa alam semesta lama, dia menghendaki praktisi mengundang Fa alam 

semesta baru dari tempat dia sini. Tidak sedikit praktisi berbuat menuruti dia. Saya sudah banyak kali 

mengirim naskah ke situs web Minghui, ingin membangunkan rekan praktisi setempat, namun tidak 

pernah dipublikasikan, tidak tahu apa sebabnya. Mohon tanya buku Dafa hasil jilidan orang tersebut 

bolehkah dibeli oleh para praktisi? 

Shifu: Perihal Xiulian, yang dihadapi memang adalah kelompok manusia yang rumit ini. Orang 

dengan beraneka ragam tingkatan, taraf kondisi, pikiran dan perilaku semuanya ada, maka sulit untuk 

menyelamatkan manusia. Setiap muncul gejala aneh semacam ini di lingkungan pengikut Dafa, selalu 

karena di daerah tersebut ada orang yang berketerikatan pada aspek bersangkutan, jika di daerah 

tersebut tidak ada orang yang berketerikatan seperti itu, dia tidak akan muncul. Maka selama tahun-

tahun ini, kalian lihatlah dan kenang kembali, di daratan Tiongkok di mana-mana selalu muncul 

berbagai macam hal aneh, apa tujuannya? Biar sifat-sifat hati manusia dan keterikatan hati yang 

belum disingkirkan dalam kultivasi tampil ke luar, supaya kalian teperdaya, jatuh terjungkir, 

mengalami kerugian uang dan harta, terjungkir hingga kepala kalian luka berdarah akhirnya baru 

sadar. Tujuannya ialah menyingkirkan sifat hati tersebut, tepat inilah tujuannya, maka baru muncul 

kejadian tersebut. Oleh sebab itu saya kira, bagaimanapun juga karena praktisi setempat ada 

masalah dalam Xiuliannya, barulah dibenahi oleh kekuatan lama, setidaknya anda telah memberi 

pangsa pasar kepada hantu pengacau Fa dari aliran jahat. 

Pengikut: Makin menjelang akhir makin gigih maju, namun ada sebagian praktisi gangguan pada 

dirinya sangat besar, timbul karma penyakit dengan taraf berbeda, memengaruhi melakukan tiga hal, 

bagaimana membantu rekan praktisi kelompok tersebut? 
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Shifu: Memang, sejak awal hingga akhir, kekuatan lama selalu tidak memperkenankan di lingkungan 

Xiulian pengikut Dafa tenang-tenang saja. Bila dia menemukan pengikut Dafa di tempat-tempat 

tersebut terdapat suatu keterikatan, dia niscaya akan menimbulkan suatu masalah, kemudian 

diperlihatkan pada kalian, untuk mengultivasi kalian, biar anda lihat apa yang anda refleksikan dalam 

pikiran, apakah berpikir mengarah pada pikiran lurus, ataukah mengarah pada hati manusia, dia terus 

saja berbuat demikian. Ada sebagian praktisi, dalam jangka panjang terdapat keterikatan, diri sendiri 

tidak menyadari, bahkan mungkin karena sibuk dengan klarifikasi fakta dan pekerjaan Dafa, tidak 

memikirkan diri sendiri dengan saksama, tidak pernah memikirkan diri sendiri secara teliti, ketika 

masalah tersebut menjadi serius, dan kekuatan lama tidak mau melepaskan, maka ia mencuat ke 

luar, dari itu kalian harus benar-benar memerhatikan hal-hal tersebut. Tak peduli kejahatan 

bagaimana beringasnya, jika anda tidak ada kesalahan dia tidak berani menyentuh anda. 

Pengikut: Dalam buku "Zhuan Falun" edisi cetak halaman belakang ada sepotong Fa, yang isinya: 

“Zhuan Falun dari penampilan luar artikel tidak indah, bahkan tidak sesuai dengan tata bahasa zaman 

sekarang”, ada sebagian praktisi beranggapan ini tidak termasuk isi dalam "Zhuan Falun", saat 

belajar Fa bersama tidak patut dibaca, ada pula praktisi yang menganggap ini adalah Fa, berada 

dalam buku Dafa, jadi harus dibaca. 

Shifu: Saat belajar Fa bersama boleh tidak usah baca sepotong perkataan itu. Perkataan itu saya 

yang menulisnya, tapi anda boleh tidak membacanya, saat belajar Fa boleh tidak dibaca. Sudah saya 

katakan, tidak jadi masalah. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Mengikuti Shifu turun ke bumi menjadi raja selama 1.000 tahun, apa arti perkataan ini? 

Shifu: 1.000 tahun itu sudah berlalu, anda pernah menjabat sebagai raja dalam sejarah, namun anda 

tidak tahu. Ada orang di dalam sejarah terus menjabat sebagai raja, setelah reinkarnasi masih 

menjadi raja. Pengikut Dafa, saya beri tahu kalian yang hadir di sini, dahulu di dunia pernah muncul 

sepuluh ribu negara, dengan perkataan orang Tionghoa ialah, dunia setelah lama terpisah-pisah pasti 

akan menyatu, begitu pula setelah lama menyatu akan terpisah-pisah. Dengan kata lain ia menyatu 

menjadi negara besar, melewati lagi berapa lama waktu ia berubah lagi menjadi negara kecil, saat 

paling banyak adalah sepuluh ribu negara. Pokoknya raja dari masa-masa tersebut banyak sekali, 

tetapi semuanya dijabat oleh pengikut Dafa, ini adalah pasti. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Pengikut Dafa usia muda bagaimana menyeimbangkan dengan baik hubungan antara 

melakukan pekerjaan Dafa dengan keluarga, dan orang tua? Gangguan dari masyarakat dan konsep 

keluarga menimbulkan tekanan yang sangat besar. Jika tidak mengikuti jalur manusia biasa untuk 

meraih gelar dan profesi, orang tua tidak setuju. 

Shifu: Xiulian di tengah masyarakat manusia biasa, jika kalian tidak melangkah ke sisi ekstrem, 

secara formalitas yang berkaitan dengan manusia biasa mudah ditangani dengan baik. Perihal ingin 

meraih gelar maka anda raih saja. Segala bentuk dari masyarakat manusia biasa adalah lingkungan 

Xiulian anda, pintu ini dibuka dengan begitu besar, bentuk-bentuk di masyarakat ini semua telah 

menjadi lingkungan Xiulian anda. Karena Fa ini besar! Apakah anda merasa ini juga sudah terlampau 

besar? Tidak besar, alam semesta ini lebih besar daripada dia. Umat manusia juga tidak seberapa 

besar, pengikut Dafa dengan jumlah begitu banyak, dan juga semua pernah sebagai raja di langit, 

datang ke tempat ini menjalani Xiulian, tempat ini malah benar-benar jadi kecil. 

Pengikut: Sekarang pengikut Dafa di negeri Tiongkok menggunakan telepon genggam dengan 

rekaman pesan suara telepon menyelamatkan manusia dalam jumlah sangat banyak, tetapi ada 

praktisi hanya mengandalkan telepon genggam, tidak berani klarifikasi fakta secara berhadapan 

muka, ada yang tidak teliti dalam mendengar isi rekaman telepon, ada yang menekan pada satu 
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tombol berulang kali, membuat lawan bicara timbul antipati, membuat kekuatan lama memanfaatkan 

celah kekosongan, sehingga timbul kelangkaan kartu telepon dan harganya naik, ada rekan praktisi 

tidak berhasil membeli kartu telepon, sehingga terhenti penggunaan telepon genggamnya, 

menyebabkan pemborosan pada sumber daya. 

Shifu: Di dalam klarifikasi fakta tak peduli anda melalui cara apa pun, semua itu adalah 

menyelamatkan manusia, tetapi jangan hanya mengandalkan suatu bentuk, atau memang benar 

tidak berani klarifikasi fakta secara berhadapan muka, itu juga adalah suatu perasaan takut, maka 

akan terefleksi beberapa masalah semacam ini. Bagaimana dilakukan? Saya pikir sebagai Shifu juga 

tidak perlu banyak bicara, begitu saya baca pertanyaan ini kalian juga sudah tahu. Cobalah lakukan 

dengan lebih baik sedikit. 

Pengikut: Sasaran promosi Shen Yun adalah khalayak masyarakat arus utama, pengertian seni dan 

budaya dari kelompok orang tersebut secara umum lebih tinggi, merupakan inti kekuatan tradisional 

dan penggerak praktik ortodoks di masyarakat. (Shifu: Benar.) Tetapi dalam promosi Shen Yun tahun 

ini, tidak sedikit kelakuan di berbagai tempat berbeda sekali dengan konsepsi masyarakat arus utama. 

Kami sudah mendengar sejumlah umpan balik yang negatif dari publik orang Barat, ada praktisi di 

sejumlah tempat telah mengubah desain dan tulisan dalam bahan promosi Shen Yun atas dasar 

pemahaman dan seleranya sendiri, sehingga memengaruhi citra merk produk berkualitas tinggi dari 

Shen Yun, ada tulisan yang dipenuhi kesalahan bahasa, jadi bahasa Inggris bercorak Mandarin; ada 

yang demi meningkatkan penjualan, terus-menerus menambah keringanan harga, bahkan memberi 

diskon secara terselubung; ada yang dengan cara gencar menyebarkan materi namun tidak memilih 

lokasi, tempat yang kotor, berantakan dan tidak layak juga didatangi. Cara perbuatan seperti ini 

membuat sebagian orang Barat mengira Shen Yun berasal dari daratan Tiongkok atau daerah 

pecinan. Bahkan praktisi yang mengubah materi promosi masih berpesan kepada orang lain agar hal 

ini jangan sampai diketahui oleh kantor Shen Yun. Apakah kita dapat secara integrasi mengontrol 

mutu desain dan cara promosi?  

Shifu: Kantor Shen Yun itu sebagai apa? Dia mewakili Shen Yun. Dalam rapat Shen Yun sudah saya 

katakan, mengubah materi dengan sesuka hati tidak dibenarkan. Saya beri tahu kalian, materi itu, 

papan besar peraga dan gambar itu adalah saya yang memilihnya, dia dirancang oleh perancang 

Shen Yun, perancang dari kantor Shen Yun, selesai dirancang diperlihatkan lagi kepada saya, jika 

saya tidak setuju direvisi lagi, setelah ditetapkan naskahnya baru dipublikasi. Jika anda mengubah 

materi Shen Yun, dalam masyarakat manusia biasa itu dipandang sebagai pelanggaran hukum. 

Setidaknya anda sebagai orang Xiulian, itu adalah hal yang Shifu tetapkan, anda juga tidak boleh 

sembarang mengubahnya bukan? (Tepuk tangan) Lagi pula perancangan iklan itu dilakukan dengan 

menggunakan konsepsi tradisional, baik warnanya maupun komposisi gambarnya semua bersifat 

tradisional, adalah sesuatu yang tidak dapat dihasilkan oleh manusia modern. Hal-hal yang kalian 

hasilkan itu, selain tidak ada daya nikmat seni juga tanpa pengertian terhadap seni warna tradisional, 

banyak hasil kalian saya lihat sangat bersifat kampungan, dengan demikian akan memengaruhi 

reputasi Shen Yun. Bahkan penggunaan bahasa Inggris di dalamnya juga berupa bahasa Inggris 

bercorak Mandarin, orang-orang tidak mengerti setelah membacanya, juga sering terdapat kesalahan 

dalam penggunaan istilah, ada lagi tulisan huruf di dalamnya bahkan lebih besar dari huruf “Shen 

Yun”, pokoknya aneh-aneh lah. Di samping itu anda sendiri tidak mengerti perihal pembuatan iklan, 

dilakukan menurut anggapan sendiri, itu tidak benar. Masalah ini sudah saya bicarakan, kemarin 

dalam rapat Shen Yun saya secara khusus sudah membicarakan masalah ini, harap diperhatikan. 

Ada lagi yaitu pertunjukan yang Shifu garap ditujukan kepada masyarakat arus utama, 

sedangkan hal-hal yang anda lakukan selalu tidak sejalan dengan apa yang Shifu garap, Shifu ingin 

garap ke timur, anda selalu garap ke barat. Misalkan saya menginginkan Shen Yun mulai digarap 
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dari masyarakat arus utama, yang pertama-tama dibuka adalah masyarakat arus utama, harus 

membukanya sebagai sebuah pintu penyelamatan manusia, baru dapat berpengaruh terhadap 

seluruh masyarakat. Anda selalu tidak melakukan menuruti pemikiran Shifu, anda selalu melakukan 

menurut anggapan diri sendiri. Saya pergi ke mana pun akan mendatangi kawasan terpandang di 

situ untuk melihat-lihat sejenak, sering kali tidak menemukan iklan apa pun; saat pergi ke daerah 

pecinan begitu melihat, seluruh daerah pecinan dipenuhi iklan. Ada kawasan yang dipasangi iklan 

berupa kawasan yang taraf hidupnya sangat rendah, sia-sia mengeluarkan uang seolah dibuang 

percuma. 

Teringat pada masa awal Shen Yun mengadakan pertunjukan di Radio City selama beberapa 

tahun, ada kalanya sekali pertunjukan berlanjut selama setengah bulan, setiap pertunjukan 

penontonnya hampir mencapai 6.000 orang. Tiket yang dijual semua seharga 5 dollar, 10 dollar, 15 

dollar perlembar, harga tiket tertinggi adalah 25 dollar. Selama beberapa tahun juga belum 

menghasilkan pengaruh bagi kota New York. Mereka yang menonton di saat gembira bersiul dan 

berteriak, selesai menonton tertawa sejenak tanpa kesudahan apa pun; ada yang malah berkata 

pertunjukan Tiongkok ini mengapa tidak ada barongsai dan naga? Standar kenikmatan mereka 

memang berada di situ, selesai pertunjukan tidak ada manfaat apa pun. Maka harus menggarap 

masyarakat arus utama barulah efektif. Hal-hal yang anda lakukan selalu tidak dapat mengikuti 

permintaan Shifu, tentu saja sulit untuk menjual tiket. 

Kalian sebagai wartawan media yang meliput juga sama, saya sudah banyak kali 

membicarakan masalah ini. Bahwa saya ingin menggarap masyarakat arus utama, maka anda 

liputlah orang-orang dari masyarakat arus utama. Yang anda siarkan di televisi semua bukan orang 

dari masyarakat arus utama, semua adalah yang hidup di masyarakat tingkat bawah, mereka tidak 

sejalan dengan hal yang kita lakukan. Saya bukan diskriminasi terhadap seseorang, saya ingin 

membuka pintu penyelamatan manusia yang ditujukan kepada masyarakat arus utama, saya ingin 

menyelamatkan semua orang! Hanya dengan membuka pintu masyarakat arus utama, baru dapat 

membuka seluruh masyarakat. Tadi sudah saya katakan, di Radio City selembar tiket dijual 5 dollar, 

pertunjukan berlangsung selama beberapa tahun dengan gedung teater berkapasitas 6.000 orang, 

kadang pertunjukan berlanjut setengah bulan, semua itu tidak membawa efek, bahkan New York juga 

belum terbuka; tetapi setelah mengadakan pertunjukan di Lincoln Center, dengan harga tiket tinggi 

malah banyak penonton, seusai dua kali pertunjukan, seluruh New York seyogianya sudah terbuka, 

orang-orang di kendaraan umum, di kereta bawah tanah juga sedang beropini tentang Shen Yun, 

situasi segera berubah. 

Pengikut: Mengoordinasi praktisi daratan Tiongkok pergi ke luar negeri dan Taiwan menyaksikan 

Shen Yun dan mengikuti konferensi Fa, perbuatan ini apakah layak? Apakah mengganggu jalur 

Xiulian yang Shifu atur bagi praktisi pada masa ini? Pengikut Dafa Beijing kirim salam kepada Shifu! 

Shifu: Saya dengar kabar, ada sebagian orang justru tidak mau mendengar nasihat dan pencegahan, 

dengan bentuk yang sangat terbuka mengajak para praktisi melakukan ini dan itu, sedikit pun tidak 

memerhatikan segi keselamatan, praktisi luar negeri setelah mendengar hal ini akan beranggapan 

orang tersebut pasti adalah mata-mata PKT, yang dengan sengaja mengekspos para praktisi di 

masyarakat, tentu saja, ada pula yang mengoordinasi praktisi pergi mengikuti konferensi Fa, ingin 

menyusup masuk ke sini, ada juga yang demikian. Walaupun saya belum tentu memandang masalah 

secara demikian, tetapi ini adalah masa yang spesifik, sekarang praktisi luar negeri memang demikian 

memandangnya. Anda begitu tidak memerhatikan segi keselamatan, apakah terdapat masalah 

kesadaran yang melenceng dalam Xiulian anda? Apakah terbawa oleh suatu sifat hati yang ingin 

pamer? Sehingga tidak memedulikan keselamatan para praktisi? Praktisi luar negeri akan 

beranggapan orang seperti ini berkesadaran sesat, saya pikir anda tidak berkesadaran sesat bukan? 



25 
 

Pengikut: Sepuluh ribu lebih pengikut Dafa yang datang dari 58 negara dan daerah kirim salam 

kepada Shifu nan agung, terima kasih atas penyelamatan Shifu yang belas kasih! Heshi. (Hadirin 

bertepuk tangan meriah) 

Shifu: Saya kira pertanyaan-pertanyaan ini cukup dijawab sekian banyak, tidak ingin menyita waktu 

anda lebih banyak, karena ini adalah konferensi Fa, anda sekalian saling bertukar pengalaman, saling 

berdiskusi, hal ini masih bermanfaat bagi peningkatan kalian. Anda sekalian juga ingin bertemu 

dengan Shifu, maka Shifu merasa masih perlu datang, sekalian menjawab sejumlah pertanyaan bagi 

anda. Terlalu banyak juga tidak dibenarkan, jika dibicarakan terlalu jelas, terlalu mendalam, terlalu 

konkret, maka kekuatan lama tidak akan membiarkan. Saya tidak ingin menambah tingkat kesulitan 

lagi bagi kalian di dalam jalur Xiulian. Penganiayaan ini bagaimanapun juga adalah serius, maka bila 

saya berbicara makin jelas, tingkat kesulitan kalian makin besar. Saya tidak dapat menggantikan 

kalian dalam menempuh perjalanan, masih harus kalian sendiri yang menjalaninya. Pengikut Dafa 

yang melangkah kemari sejak “20 Juli” tahun 1999, kalian harus menyayangi diri sendiri, kalian benar-

benar luar biasa. Dewa bahkan menyayangi kalian. Harap kalian menempuh jalan selanjutnya 

dengan baik. Terutama mereka yang belum melakukan dengan baik, harus lebih hati-hati, harus 

menyayangi waktu yang masih tersisa. Terima kasih kepada anda sekalian! (Para pengikut bertepuk 

tangan meriah) 


