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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Internasional di Great New York 
Tahun 2009 

Li Hongzhi 

7 Juni 2009 

Salam untuk anda sekalian! (Segenap pengikut: Salam untuk Shifu!) 

Anda sekalian telah berjerih payah! (Segenap pengikut: Shifu berjerih payah!) 

Saya senang bertemu dengan anda sekalian, sudah satu tahun lebih tidak 
bertemu. (Tepuk tangan meriah) Saya juga sengaja tidak terlalu banyak berbicara, 
karena saya sangat jelas, bila pembicaraan saya makin menyentuh inti masalah, maka 
tingkat kesulitan yang timbul di tengah Xiulian kalian jadi makin besar, unsur kekuatan 
lama akan mengacau dengan lebih hebat lagi. Fa sudah diajarkan, Shifu memberi tahu 
kalian bahwa Fa ini, asalkan anda berkultivasi dengan berpegang padanya, maka apa 
pun dapat diperoleh, itu adalah pasti. Oleh sebab itu asalkan anda sekalian belajar 
dengan sungguh-sungguh, sama dengan anda mendengar pembicaraan saya. Maka 
saya berpikir lebih lanjut, sebaiknya sedikit berbicara, dengan demikian memberi 
kesempatan yang lebih banyak bagi anda sekalian untuk meningkatkan diri sendiri dan 
menyadarinya, kesempatan lebih banyak menempuh jalan sendiri. Tetapi dengan saya 
tidak sering berceramah Fa, satu masalah yang paling dikhawatirkan ialah, di tengah 
Xiulian, anda semua tahu bahwa menanggung penderitaan adalah amat sulit, 
sesungguhnya menanggung penderitaan masih bukan yang paling sulit. Perihal 
penderitaan, sekalipun lebih menderita, setelah dilewatinya juga jadi mengerti, namun 
berkultivasi diam-diam di tengah kesepian yang tanpa harapan, tidak tampak suatu 
harapan, itu adalah yang paling sulit. Xiulian macam apa pun juga akan mengalami 
cobaan yang demikian, akan melewati perjalanan yang demikian. Jika dapat bertahan 
secara konsisten, gigih maju dengan tiada henti, itu barulah benar-benar gigih maju. 
Perkataan ini walau disampaikan secara demikian, untuk menjalaninya betul-betul 
terlampau sulit, dari itu dikatakan Xiulian-lah seperti pada saat awalnya, pasti akan 
menghasilkan buah sejati. 

Khususnya di tengah masyarakat sekarang ini, anda sekalian telah melihat, hal-
hal yang negatif terlalu banyak, mendorong manusia timbul keterikatan, menggerakkan 
hati dan sukma manusia, dengan tiada hentinya menyeret manusia dunia merosot ke 
bawah, ini sangatlah menakutkan. Pengikut Dafa adalah orang Xiulian, bukan Dewa 
yang sedang Xiulian, adalah manusia yang berada di tengah Xiulian, maka sedikit 
banyak juga akan terganggu. Jika tidak dapat menguasai diri, maka sama dengan 
manusia biasa, penampilannya di tengah gangguan tiada bedanya dengan manusia 
biasa. Ada sebagian praktisi tidak mengalami suatu cobaan atau penderitaan, lambat 
laun jadi tidak gigih maju lagi, sesungguhnya dikarenakan timbul keterikatan terhadap 
berbagai macam godaan dari masyarakat umum, telah diseret ke bawah oleh daya 
tarik di tengah masyarakat. Tentu saja, orang yang berbeda dalam menjalani Xiulian 
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punya pemikiran manusia yang berbeda, bawaan dasarnya berbeda, maka sikapnya 
dalam menghadapi Xiulian tentu juga berbeda. Yang paling terpuji ialah dalam 
lingkungan yang demikian sulit, di bawah tekanan, dalam keadaan yang tidak tampak 
suatu harapan, ia dapat gigih maju dengan tanpa henti, itu barulah yang paling 
berharga, paling menakjubkan. 

Banyak praktisi dalam satu periode waktu di mana tidak dapat bertemu dengan 
saya, saya mendapati mereka jadi sedikit lebih mengendurkan diri, tuntutannya 
terhadap diri sendiri tidak begitu ketat. Xiulian benar-benar adalah sangat serius. Sejak 
terciptanya alam semesta sudah mengalami dua planet bumi, sejarah miliaran tahun ini, 
yang dinanti-nantikan adalah saat-saat terakhir sekarang ini. Waktu sesaat ini 
sesungguhnya adalah hal dengan sekejap mata, dalam pandangan Dewa adalah hal 
dalam waktu kibasan tangan, namun pada ruang umat manusia ini membutuhkan 
sebuah proses waktu. Sekalipun waktu pada ruang manusia ini lebih lama lagi, dalam 
pandangan Dewa hanyalah hal dengan sekejap mata. Di tempat manusia ini perlu 
melewati banyak tahun, begitu waktunya lama maka mudah menyebabkan sebagian 
praktisi tidak gigih maju, mengendurkan diri sendiri. Dalam hal ini kalian harus sadar 
jernih, saya pikir selanjutnya anda sekalian selayaknya memerhatikan hal ini. 
Dibicarakan dari sudut pandang lain, jalan yang telah kalian lewati, segala sesuatu 
yang kalian hadapi, yang kalian alami, penyebaran Dafa secara luas, perwujudan orang 
Xiulian, semua ini bukanlah secara kebetulan. Segala sesuatu yang kalian alami itu, 
juga bukanlah hal-hal yang dapat ditemui oleh manusia biasa secara umum. 
Masyarakat umat manusia mutlak tidak akan secara kebetulan muncul sebuah 
peristiwa sebesar ini. Sesungguhnya coba pikirkanlah, ini betul-betul bukanlah hal yang 
lazim. Seyogianya sudah melewati sekian banyak tahun, mengapa tidak dapat 
melangkah dengan baik pada jalan yang terakhir ini? Sesungguhnya Xiulian bukanlah 
demikian sederhana yang hanya berkaitan dengan tidak gigih maju, begitu diri sendiri 
mengendur maka akan terbawa oleh hati manusia biasa, akan berjalan menyimpang, 
koordinasi antarkalian di dalam membuktikan kebenaran Fa dan klarifikasi fakta juga 
menurun. 

Berbagai pekerjaan klarifikasi fakta dan penyelamatan manusia dari pengikut Dafa, 
semuanya adalah diorganisasi dengan sukarela oleh pengikut Dafa sendiri untuk 
membuktikan kebenaran Fa, secara realita kalian juga telah melihat hasil kalian. Media 
dan situsweb yang dikelola pengikut Dafa, segala sesuatu yang kalian lakukan itu 
membuat unsur kejahatan amat ketakutan. PKT telah mengerahkan segenap mesin di 
seluruh negeri, tidak sebatas mesin propaganda, semua perangkat diplomatik di luar 
negeri juga tersendat, telah menjadi sesuatu yang eksis demi menganiaya Falun Gong. 
Pengikut Dafa di dalam klarifikasi fakta benar-benar adalah satu orang menandingi 
seratus orang, bahkan seribu orang, secara ampuh telah mengekspos musibah yang 
diciptakan oleh kejahatan terhadap pengikut Dafa. Partai jahat PKT selama beberapa 
puluh tahun demi legitimasi dari kekuasaan partai jahatnya dapat diakui oleh dunia, dia 
senantiasa bersolek wajah, menjelmakan suasana damai palsu. Dilihat dari keadaan 
sekarang, kejahatan pada ruang dimensi lain sudah dicerai-beraikan dalam jumlah 
besar, kekuatannya untuk mengendalikan manusia sudah tidak bisa diandalkan, situasi 
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secara keseluruhan bagi pengikut Dafa seyogianya makin hari makin longgar, tetapi 
makin longgar tekanannya jadi berkurang, dengan berkurangnya tekanan akan mudah 
timbul semacam dambaan terhadap kenyamanan, ingin lebih enak sedikit, ingin 
mengendurkan diri sedikit, ingin bersantai-santai. Sesungguhnya hidup pengikut Dafa 
sudah erat menyatu dengan Xiulian, bagaikan mata rantai yang kait-mengait, 
pengenduran anda terhadap diri sendiri, sesungguhnya adalah pengenduran terhadap 
Xiulian. 

Ada sejumlah pengikut Dafa sibuk dengan pekerjaan penyelamatan manusia, 
bekerja dengan sangat sibuk dan sangat susah payah, semua ini saya tahu, ada 
pengikut Dafa yang waktu istirahatnya sangat sedikit, beraneka ragam pekerjaan yang 
dihadapinya juga sangat banyak. Tapi tak peduli bagaimanapun, yang kita nanti-
nantikan bukankah saat sekarang ini? Di dalam sejarah apakah anda pernah 
mengikrarkan janji, ataupun datang demi peristiwa ini, saat sekarang ini adalah saat di 
mana pengikut Dafa harus mengerjakan sesuatu, adalah saat yang dinanti-nantikan 
oleh pengikut Dafa. Walaupun sedang menyelamatkan manusia, namun diri sendiri 
juga berada di tengah Xiulian, maka penampilannya di lingkungan manusia ini tidak 
akan sepenuhnya seperti Dewa. Seandainya manusia di dunia telah melihat 
penampilan kalian sama seperti Dewa, melihat keajaiban dari perbuatan kalian, maka 
kesesatan dari lingkungan manusia biasa ini akan terjebol, dengan demikian Xiulian 
pengikut Dafa sudah tidak eksis lagi, pekerjaan penyelamatan manusia ini juga tidak 
ada lagi, kesulitan dan penderitaan niscaya sudah tidak ada lagi, Xiulian kalian juga 
tidak dapat menjadi begitu sakral, maka kondisi yang kalian tampilkan semuanya sama 
seperti kondisi manusia biasa. Tetapi tidak hanya sebatas itu, tadi sudah saya katakan, 
di tengah lingkungan Xiulian semacam ini yang tidak dapat melihat hari depan, di 
tengah kesepian yang berkepanjangan, adalah paling sulit untuk dilewati, paling mudah 
membuat seseorang menjadi kendur, ini merupakan sebuah ujian terbesar yang eksis 
di tengah Xiulian. 

Tentu saja, di lingkungan daratan Tiongkok ini unsur kejahatan pada bagian lokal 
masih sangat beringas. Meskipun mayoritas unsur-unsur buruk sudah diberantas, 
tetapi pada daerah lokal dan lingkungan lokal ia dapat mengendalikan orang-orang 
jahat, perwujudannya masih sangat jahat, maka ada sebagian praktisi di saat benar-
benar melakukan suatu hal akan merasakan tekanannya sangat besar. Di tingkat 
internasional juga demikian, praktisi yang benar-benar berjalan di depan melakukan 
pekerjaan juga akan merasakan tekanan seperti ini. Tak peduli bagaimanapun, walau 
di bawah lingkungan yang bagaimanapun, pengikut Dafa juga harus melakukan 
dengan baik. 

Kemarin saya telah berbicara dengan pengikut Dafa dari stasiun televisi NTDTV 
mengenai keadaan dewasa ini. Sebuah masalah lain yang eksis dewasa ini ialah, anda 
semua tahu, ada sebagian praktisi yang tidak gigih maju, dalam jangka panjang tidak 
melangkah ke luar, yaitu yang tidak berbuat semestinya, seiring dengan perubahan 
situasi, tiada hentinya ada pula praktisi yang melangkah ke luar. Di antara pengikut 
Dafa di daratan Tiongkok, pada daerah yang mengalami penganiayaan serius dan 
tekanan berat, juga ada tidak sedikit yang dalam jangka panjang tidak melangkah ke 
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luar kini telah melangkah ke luar. Masih ada praktisi yang dari daratan Tiongkok datang 
ke luar negeri, dalam hal koordinasi dengan pengikut Dafa di luar negeri, mereka bisa 
timbul sedikit konflik. Dengan demikian membuat pengikut Dafa di masyarakat 
internasional sekarang merasa lingkungannya menjadi agak rumit, penyebab utama 
tidak hanya dikarenakan kondisi Xiulian. 

Konsep orang-orang di daratan Tiongkok terbentuk di bawah pengaruh 
kebudayaan partai jahat PKT. Pikiran, konsep, gaya hidup, tingkah laku dalam 
kehidupan, semuanya terbentuk dalam suatu kondisi semacam itu. Orang-orang di 
masyarakat Barat maupun di masyarakat yang bukan dikuasai partai jahat komunis, 
semuanya berada dalam kondisi manusia yang wajar, di antara mereka hanya berbeda 
kebudayaan. Masyarakat wajar seperti ini, semua orang berada dalam kondisi hidup 
normal yang mempunyai satu kebersamaan pada kedamaian, kebaikan, pandangan 
yang leluasa, jarang sekali merasa waswas pada orang lain, ini adalah normal, orang 
Tionghoa 1  dahulu sebelum ada partai jahat juga adalah demikian. Tetapi dalam 
masyarakat Tiongkok sekarang ini, partai jahat PKT sejak seorang lahir hingga masa 
proses pertumbuhannya, senantiasa mendidiknya dengan kebohongan, kebencian dan 
pertempuran, senantiasa mendidik orang dengan prinsip semu, senantiasa mendidik 
orang atas dasar kebutuhan partai jahat, tingkah laku dalam kehidupan dibuatnya 
makin rendah malah makin cocok dengan yang ia kehendaki. Ada sebagian orang di 
daratan Tiongkok masih mengetengahkan tradisi kuno di masa lampau, minoritas 
orang masih punya konsep tradisional, maka baru bisa timbul “Revolusi Besar 
Kebudayaan”, baru ada gerakan yang begini dan begitu, semua itu tiada hentinya 
menggempur dan merusak tradisi kuno semacam ini dari orang Tionghoa. Terutama 
generasi muda sekarang ini, seutuhnya tumbuh besar di tengah kebudayaan partai dan 
kebohongan. Konsep, tingkah laku dan cara mengerjakan sesuatu yang terbentuk di 
tengah kebohongan, perbedaannya besar sekali dengan orang-orang di masyarakat 
internasional sekarang. Di masyarakat internasional, dua orang bertemu muka, hal-hal 
dalam lubuk hati apa pun dapat diutarakan secara terbuka, sekalipun tidak kenal juga 
boleh berbicara dengan wawasan pemikiran yang terbuka, ini mutlak tidak mungkin 
terjadi pada orang-orang di daratan Tiongkok, maka praktisi yang keluar dari daratan 
Tiongkok dalam hal komunikasi dan cara melakukan pekerjaan tidak sama dengan 
praktisi luar negeri. Praktisi luar negeri tidak memahami praktisi yang keluar dari 
daratan Tiongkok, apa yang mereka katakan dan lakukan tidak dapat dipahami, 
melakukan pekerjaan mengapa dengan cara begini? Orang ini mengapa tampak aneh? 
Sesungguhnya karena dalam berbagai gerakan, partai jahat menyuruh orang-orang 
saling bertempur, saling menyingkap, orang-orang Tionghoa yang telah mengalami 
penganiayaan semacam ini, sudah terbiasa menutup diri, khususnya dalam 
penganiayaan terhadap pengikut Dafa. Pengikut Dafa harus saling memahami. 
Sesungguhnya konsep semacam ini yang terbentuk di daratan Tiongkok, saat 
memandang orang-orang di masyarakat internasional juga tidak dimengerti, terlihat 
orang-orang di luar negeri mengapa semuanya begitu bodoh? Memandang orang 
Tionghoa yang sudah lama menetap di luar negeri juga tidak dipahami, mengapa 

                                                 
1 Orang Tionghoa – Yang dimaksud adalah orang Tionghoa di negara Tiongkok. 



5 
 

melakukan suatu hal secara demikian? Memang benar, sebagai manusia 
sesungguhnya harus menganggapnya normal. Dalam aspek ini harus saling 
memahami, harus saling berkoordinasi dengan baik. 

Dikarenakan perbedaan konsep, koordinasi antarkalian jadi tidak baik, cara 
memikirkan persoalan juga tidak sesuai, selalu berpelintir, praktisi daratan Tiongkok 
bahkan menutup diri, maka menyebabkan sebagian pengikut Dafa di luar negeri 
merasa praktisi yang keluar dari daratan Tiongkok apakah mata-mata? Dikarenakan 
hal ini, membuat berbagai daerah dari kalian terganggu jadi sangat tidak tenteram. 
Saya pikir, anda sekalian tahu perkataan yang pernah saya ucapkan, saya katakan 
sekalipun mata-mata juga saya selamatkan. Pada masa kehidupan sekarang dia 
adalah mata-mata, pada beberapa masa kehidupan lampau dia pernah berperan luar 
biasa, juga datang demi Fa ini, jadi mengapa kita hanya memandang satu masa 
kehidupannya sekarang ini? Lalu tidak menyelamatkan dia? Dia hanya sekadar 
berbeda profesi. Tentu saja, profesi dia benar-benar bisa memerankan fungsi yang 
sangat buruk, berbuat dosa terhadap Dafa. Namun saya kira, Fa yang besar, 
sebagaimana adalah Dafa alam semesta, dapat meluluhkan segalanya, asalkan 
dengan wawasan pemikiran yang terbuka, asalkan dapat bertoleransi, saya kira apa 
pun bisa berubah. Saya pada tahun-tahun itu ketika mengajarkan Fa di daratan 
Tiongkok, ada berapa banyak anggota partai jahat, kader senior tentara merah, 
sekretaris komite partai, ada berapa banyak praktisi dari anggota keamanan negara 
dan kepolisian, juga ada berapa banyak praktisi dari tentara, bahkan praktisi dari staf 
umum lembaga intelijen sektor tiga dan sektor dua. Mereka bukan benar-benar 
melangkah ke sisi berlawanan karena berada di tengah penganiayaan, melainkan ada 
rasa takut, di hadapan tekanan jadi linglung. Bagaimanapun dia adalah manusia, di 
hadapan tekanan mungkin jadi begini atau begitu, sekali dia mengerti kembali, pasti 
akan melangkah balik, hanya berupa masalah waktu panjang atau pendek. 

Menyelamatkan manusia memang adalah menyelamatkan manusia, dengan 
memilih-milih bukanlah belas kasih. Terutama masyarakat manusia sudah melangkah 
sampai tahap ini, semuanya sudah tidak benar, hanya memandang apa yang 
diinginkan oleh manusia sendiri. Kemarin saya masih membicarakan masalah ini, 
bahwa manusia pada periode mana pun dalam sejarah tidak ada yang rusak sampai 
taraf demikian, tidak ada yang seperti sekarang ini. Terutama orang-orang di daratan 
Tiongkok, telah mencapai taraf kebobrokan moral secara total yang tak pernah ada 
sebelumnya, melangkah di jalan mengamati benak manusia tidak ada beberapa yang 
memikirkan hal baik, banyak orang setiap saat sedang memikirkan hal buruk, hal yang 
dilakukan kebanyakan adalah hal buruk. Seluruh masyarakat sedang membangkitkan 
hal-hal tersebut, partai jahat menyeret orang-orang jatuh ke bawah. Maka bagi pengikut 
Dafa, walaupun bagaimana penganiayaan ini, telah mengalami penderitaan fisik atau 
siksaan mental yang bagaimanapun, penganiayaan lebih parah lagi, semua itu akan 
menghapus karma, semuanya akan melangkah menuju kesempurnaan, yang menanti 
pengikut Dafa semua adalah yang terbaik, bukankah itu merupakan tujuan Xiulian 
kalian? Namun kekuatan lama di dalam pengaturan jahatnya, yang disebut demi 
pengikut Dafa dapat mencapai kesempurnaan, partai jahat yang diciptakan oleh 
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kekuatan lama ini, penganiayaan dia terhadap orang-orang di dunia, terutama terhadap 
orang Tionghoa adalah paling serius, dia membuat manusia menjadi bobrok, membuat 
manusia berbuat dosa terhadap Dafa, bukankah ini mendorong orang Tionghoa 
menuju kemusnahan? Walaupun kekuatan lama telah mengatur penganiayaan yang 
jahat ini, tapi bagaimanapun juga orang Tionghoa dikarenakan pengikut Dafa sehingga 
sarat mengalami penghinaan, mengalami begitu banyak penderitaan. Dibicarakan dari 
perspektif ini, apakah kalian tidak seharusnya menyelamatkan mereka? Pengikut Dafa 
apakah tidak seharusnya berlapang dada? Selain pentolan kejahatan, sesungguhnya 
termasuk si penganiaya sendiri, bukankah juga adalah objek yang dianiaya? 

Dari itu saya katakan, khususnya pada dewasa ini, berbagai bidang pekerjaan 
semuanya juga kekurangan tenaga, sejumlah pengikut Dafa yang keluar dari daratan 
Tiongkok malah tidak dapat digunakan. Sesungguhnya saya katakan, kalian jangan 
peduli apakah dia sudah pernah “diubah pendirian” atau belum, asalkan dia sudah 
keluar dari lingkungan yang jahat, maka dia akan mengerti, dia akan menyesal, 
walaupun itu berupa keaiban, juga harus beri pada mereka kesempatan untuk 
melangkah kembali. Sebagai orang Xiulian, bagaimanapun ada hati manusia barulah 
dapat Xiulian, bagian luka dari orang-orang kategori ini rentan bila disakiti dan disentuh, 
kadang kala akan berdalih membela diri untuk kelemahannya, itu karena takut dirinya 
dipandang rendah. Oleh sebab itu tak peduli bagaimanapun, dia telah keluar, dia masih 
mau melangkah masuk ke dalam lingkungan pengikut Dafa ini, kalian tidak boleh 
mendorong mereka keluar, harus mendekati mereka, harus memberi mereka 
kehangatan secukupnya. Tak peduli bagaimana mereka berpikir dan berbuat, konsep 
mereka berbeda sedemikian rupa dengan kalian, perlahan-lahan mereka akan 
mengerti, perlahan-lahan mereka akan tahu bagaimana kondisi hidup orang-orang di 
masyarakat internasional. Cobalah lebih berlapang dada, semua ini adalah sesama 
rekan kultivasi kalian, semua adalah pengikut Dafa Shifu, harus merangkum mereka. 
Seandainya benar-benar merasa khawatir untuk menempatkan mereka pada suatu 
bidang pekerjaan atau melakukan sesuatu secara konkret, maka kalian mencari tahu 
sejenak tentang keadaan pribadinya kepada pengikut Dafa setempat di daratan 
Tiongkok. Asalkan dia pada mulanya adalah pengikut Dafa, saya kira niscaya tidak ada 
masalah. Dafa dapat melebur berlian, apakah kita tidak dapat melebur seseorang? 
Lingkungan yang bagaimanapun juga tidak dapat menandingi lingkungan pengikut 
Dafa. Asalkan pikiran lurus anda sekalian sedikit lebih kuat, koordinasi antarpengikut 
Dafa lebih baik sedikit, konflik berkurang sedikit, maka daya penyelamatan manusia 
jadi makin besar. 

Sejumlah pekerjaan yang kalian lakukan dewasa ini semua sangat sulit. Terutama 
ada sebagian pekerjaan media, untuk media membutuhkan lebih banyak tenaga. Ingin 
agar media benar-benar dapat memerankan fungsi penyelamatan makhluk hidup, 
benar-benar dapat mengembangkan keunggulan media, maka kalian harus berpijak 
pada masyarakat umum. Perihal berpijak pada masyarakat umum bukan sekadar 
diucapkan saja, harus betul-betul dengan realistis dilakukan secara demikian, itu baru 
benar. Ingin berpijak pada masyarakat umum, maka kalian harus mengelolanya 
dengan baik. Perusahaan apa pun di masyarakat umum, tujuan terakhir dan titik 
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tolaknya adalah demi mengelola usaha dan meraih profit. Titik tolak kalian walaupun 
adalah demi menyelamatkan manusia, tetapi juga harus berpijak pada masyarakat 
umum, supaya dapat membuatnya bersirkulasi sehat, semaksimal mungkin 
menyesuaikan cara pengelolaan di tengah masyarakat. Seandainya hal-hal tersebut 
tidak sesuai dengan masyarakat manusia, maka tidak mungkin digunakan secara 
umum di masyarakat manusia. Cara tersebut digunakan oleh semua orang dalam 
mengelola usaha, ini menandakan ia sesuai dengan kebutuhan manusia, menandakan 
Dewa juga mengizinkan corak masyarakat semacam ini. Khususnya selama seratus 
atau dua ratus tahun belakangan ini, bentuk perusahaan semacam ini dalam 
pengoperasiannya terbukti memang efektif, ini juga terhitung sebagai pengalaman 
manusia, jadi mengapa kita tidak dapat mengikutinya melakukan secara demikian? 

Pengikut Dafa semua punya satu pemikiran seperti ini, pokoknya menerjang ke 
garis depan, sekalipun lebih menderita, lebih lelah, begadang, tidak tidur, apa pun kita 
lakukan dan mampu lakukan, tetapi begitu menyinggung perihal mengelola usaha jadi 
tidak bersemangat. Bukankah anda sekalian melakukan apa saja juga mampu? 
(Tersenyum) Bukankah anda sekalian dari tidak bisa melakukan kemudian menjadi 
bisa? Lalu mengapa anda sekalian justru tidak dapat melakukan pekerjaan ini dengan 
baik? Media dikerjakan dengan baik, ia baru dapat memerankan fungsinya dengan 
lebih ampuh dan efektif. Sekarang ada berapa banyak waktu dihabiskan dalam upaya 
mempertahankan pengoperasiannya, mencari dana ke mana-mana untuk 
mempertahankannya, betapa sulitnya? Jika anda sekalian mau mencurahkan upaya 
dan mengerahkan tenaga pada bidang ini, saya katakan pekerjaan ini akan dapat 
dilakukan dengan baik. Biarpun anda bertugas mencari sponsor, menawarkan iklan, 
segala upaya yang dilakukan untuk menghimpun dana bagi media sama dengan apa 
yang dilakukan pada posisi depan, keagungan De-nya niscaya sama. Tidak mungkin 
dikarenakan dia adalah penulis, dia adalah redaksi, dia adalah penerjemah, dia sering 
menampilkan wajah di media, atau karena pekerjaannya khusus, keagungan De-nya 
jadi besar. Semua pengikut Dafa yang terlibat dalam media ini, biarpun anda 
menangani bidang apa pun, semuanya sama. 

Menghadapi masalah yang sekian lama mengganggu kalian, bukan berusaha 
maju walau tahu itu sulit, melainkan mundur karena tahu itu sulit, sudah tidak ingin 
melakukannya. Saya di sini juga beri tahu anda sekalian, sebagai Shifu, saya 
mendukung kalian mengelola media dengan baik. Berkaitan dengan aspek tersebut 
saya juga pernah mengatakan kepada penanggung jawab dari beberapa media, bahwa 
harus mencurahkan upaya. Tetapi lebih banyak orang masih tidak begitu jelas, 
semuanya menganut pemikiran jangka pendek, pelurusan Fa menghendaki kita 
melakukan sesuatu, kita sudah melakukannya, setelah selesai ya sudah beres. Bukan 
demikian masalahnya, apa yang dilakukan oleh pengikut Dafa bukan untuk satu hal 
semata-mata. Kalian melakukan sesuatu di samping memikirkan saat kini, juga 
memikirkan masa mendatang; di samping memikirkan masalah itu sendiri, juga 
memikirkan faktor-faktor yang terkait. Sekarang menggunakannya untuk 
menyelamatkan manusia, untuk membuktikan kebenaran Fa, lalu bentuk kebudayaan 
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yang eksis semacam ini bukankah juga akan ditinggalkan hingga masa mendatang? 
Bukankah juga sebagai referensi untuk manusia masa mendatang? 

Satu hal lagi yaitu kalian dalam menyelenggarakan media, juga terdapat satu 
masalah lain di bidang manajemen. Kalian semua merasa apa yang ingin saya 
kerjakan maka saya kerjakan, tetapi barang siapa ingin campur tangan, saya tidak 
terima. Bagaimana itu dapat dibenarkan? Anda adalah pengikut Dafa, bekerja di 
perusahaan manusia biasa, bagaimana majikan mengatur anda, anda juga 
menurutinya. Untuk pekerjaan Dafa, untuk hal-hal Dafa, mengapa orang lain memberi 
masukan, campur tangan sedikit, mengatur suatu hal, lalu anda tidak menurutinya? 
Coba pikirkan apakah ini layak? Seyogianya ingin berpijak pada masyarakat umum 
agar media ini dapat mengembangkan fungsinya secara lebih ampuh, maka kalian 
harus mengikuti cara manusia biasa untuk menanganinya. Ini adalah pembicaraan 
saya dengan stasiun televisi, stasiun radio, koran Dajiyuan dan media lainnya, sayalah 
yang memberi tahu mereka. Jika kalian ingin menggunakan cara semacam ini untuk 
mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan manusia, maka harus dilakukan secara 
demikian. Bagaimana manusia biasa melakukan, bagaimana sebuah perusahaan 
dikelola, maka kalian mengelolanya secara demikian, hanya saja titik tolak kalian 
adalah demi menyelamatkan manusia, inilah perbedaannya. 

Realita membuktikan, cara pengelolaan manusia memang sangat efektif, lalu 
mengapa anda sekalian tidak melakukannya? Untuk mengatasi kesulitan pada aspek 
ini. Mungkin saja bentuk semacam ini adalah yang ditinggalkan untuk masa mendatang, 
jadi menurut anda, dalam manajemen siapa pun tidak mau patuh kepada yang lainnya, 
hal demikian ditinggalkan untuk masa mendatang apakah boleh? Tidak boleh. Ada 
orang bila anda mengaturnya melakukan sesuatu, dia justru tidak mau melakukannya, 
dia hanya suka melakukan apa yang dia ingin lakukan, masing-masing bertindak 
sendiri, bagaimana itu dapat dibenarkan? Ibarat kepalan tangan ini dijulurkan, semua 
menggenggam jadi satu baru ada tenaga. (Memperagakan gaya kepalan tangan) Jika 
yang satu ingin melakukan ini, yang satu ingin melakukan itu, yang satu ingin 
melakukan lainnya, (memperagakan gaya lima jari tangan berpisahan, sambil 
menunjuk pada setiap jari tangan) ini tentu tidak punya tenaga, sekali dijulurkan akan 
gagal, bukankah demikian? Kalian harus punya sebuah rancangan, harus punya 
sebuah pengaturan, berkoordinasi dengan baik, antarpraktisi bekerja sama dengan 
baik.  

Ada yang berpikir, mengapa saya harus menuruti dia? Saya merasa kultivasi saya 
lebih baik daripada dia. Tidak bisa dikatakan demikian, dengan kultivasi anda yang baik, 
anda baru dapat mematuhi pengaturan dia, ini justru menandakan kultivasi anda tidak 
baik. Sudah saya katakan, media yang kalian kelola bukan sesuatu milik Dafa, 
melakukan suatu bagian pekerjaan tidak mewakili tingkatan Xiulian. Kalian adalah 
pengikut Dafa, yang secara spontan berorganisasi untuk menyelamatkan makhluk 
hidup dan membuktikan kebenaran Fa, lalu membentuk sebuah proyek yang sifatnya 
menyelamatkan manusia dan membuktikan kebenaran Fa, demikianlah hubungan yang 
ada. Sebagaimana bukan bagian dari Dafa, maka harus berpijak pada masyarakat 
umum, merupakan sesuatu dari manusia biasa. Sesuatu dari manusia biasa mengapa 
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tidak dapat ditangani dengan cara manusia biasa? Suatu jabatan apa dari manusia 
biasa tidak mewakili seseorang dahulu seberapa tinggi di atas langit, tidak mewakili 
taraf kondisi orang Xiulian seberapa tinggi sekarang, kultivasinya baik atau tidak. Anda 
sekalian sekiranya mengerti prinsip ini, tidak berarti dia telah mengatur saya jadi 
kultivasinya lebih tinggi daripada saya. Berkaitan hal ini apakah masih ada perasaan 
bisa terima atau tidak, iri hati atau tidak di dalamnya? Sudah diatur ya terima saja, 
adalah demi Dafa. Bukankah pengikut Dafa dapat menyesuaikan keadaan untuk 
mengalah atau bangkit? Lagi pula dipenjara dalam keadaan dianiaya sangat serius, 
dalam keadaan dipukul dan dicaci-maki oleh orang jahat, dikendalikan sedemikian rupa, 
pada waktu itu apakah ada perasaan tidak terima? Tetapi dalam keadaan seperti ini, 
dalam hal yang begitu sakral, mengapa tidak berhasil dilaksanakan, tidak dapat 
diwujudkan? 

Hari ini saya di hadapan pengikut Dafa yang begitu banyak, saya mengutarakan 
hal ini dengan jelas, media yang kalian kelola sangat baik, telah memerankan fungsi 
yang sangat besar dalam penyelamatan makhluk hidup, maka harus dikelola dengan 
baik, ini adalah harapan Shifu, kalian membuatnya berpijak pada masyarakat umum, 
mengelolanya menjadi sebuah perusahaan substansial yang bersirkulasi sehat, yang 
dapat mengembangkan fungsinya lebih besar, yang dapat berperan lebih besar dalam 
penyelamatan makhluk hidup. Ini adalah yang ingin saya sampaikan. Dalam hal 
manajemen, ada bagian, ada tingkat manajemen, ada yang menjalankan tugas secara 
konkret. Pembagian pekerjaan tidak sama, tetapi semua bertujuan satu, adalah demi 
membuktikan kebenaran Fa. Yang menangani manajemen dan anda yang 
menjalankan tugas secara konkret, keagungan De-nya adalah sama, yang kalian 
angkat adalah bentuk media ini, menggunakannya untuk menyelamatkan makhluk 
hidup, fungsi yang diperankan adalah sama. 

Perkataan yang ingin saya utarakan juga banyak, berbicara mengenai topik apa 
pun juga ada sedikit penekanan. Saya tidak bicara banyak lagi. Saya hanya secara 
umum membicarakan keadaan sekarang ini. Sebentar lagi anda sekalian bila ada 
masalah yang khusus ingin ditanyakan, yang segera ingin diselesaikan, kalian boleh 
menyerahkan lembaran pertanyaan, saya menjawabnya untuk anda. (Tepuk tangan) 

Pada hakikatnya, ditinjau dari situasi sekarang ini, anda sekalian juga telah 
melihat, unsur-unsur kejahatan sudah habis, roh jahat PKT itu sudah dimusnahkan. 
Yang tertinggal hanya sejumlah informasi, misalnya buku-buku dan gambar yang 
dahulu dari mereka, masih terdapat sejumlah unsur kejahatan, sedangkan unsur-unsur 
kejahatan itu sendiri kebanyakan juga sudah dimusnahkan. Roh hina dan setan busuk 
yang kacau-balau dari tingkat paling rendah yang berada dalam lingkungan tingkat 
rendah, yang tersentuh di tengah pelurusan Fa, merekalah yang sedang melakukan 
hal-hal yang merusak pengikut Dafa, lagi pula dikendalikan langsung oleh unsur 
kejahatan, unsur-unsur lama yang buruk, yang berada pada posisi lebih tinggi memang 
ikut berperan secara tingkat demi tingkat. Sedangkan di Tiongkok, roh jahat PKT sejak 
dini sudah musnah. Anda sekalian tahu di belakang partai jahat terdapat unsur roh 
jahat, dahulu siapa berani mengatakan partai jahat tidak baik? Menutup pintu di dalam 
rumah sendiri juga tidak berani mengatakannya, bahkan sekali terpikir juga takut, 
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rasanya ada sesuatu yang sedang mengintai manusia. Namun sekarang, siapa pun 
berani mencacinya secara terbuka, dari pusat pimpinan partai jahat sampai rakyat 
jelata, orang-orang saat duduk bersama langsung mencaci partai jahat PKT. Ini 
menandakan sudah tidak ada unsur kejahatan yang mengendalikan manusia, sudah 
habis. Lalu mengapa kekuasaannya masih eksis di sana? Tepat adalah segerombol 
berandal, yang ingin menekan dan sewenang-wenang terhadap rakyat, yang ingin 
menggenggam kekuasaan di tangannya, segerombol benda yang moralnya sangat 
bejat ini sedang mempertahankan kekuasaan itu. Secara kebetulan unsur jahat dari 
alam semesta lama memanfaatkan sifat-sifat buruk tersebut, mempertahankannya bagi 
pengikut Dafa, bagi mereka yang belum melangkah ke luar, yang belum berkultivasi 
dengan baik, menciptakan tekanan ini, mempertahankan lingkungan yang jahat. 
Dewasa ini masyarakat di sana sudah busuk sampai ke akar-akarnya. 

Jika sekarang saya mengakhiri peristiwa ini, kehidupan masa mendatang yang 
dimusnahkan akan terlalu banyak. Orang yang turun ke bawah memperoleh Fa, orang 
yang datang demi Fa, akan datang dengan sia-sia. Pada awalnya kehidupan tersebut, 
tak peduli apa yang dia lakukan sekarang, mereka adalah Dewa, melihat tempat ini di 
dalamnya begitu menakutkan, lalu berani langsung masuk ke dalam, berani datang, 
mengapa? Karena mereka menaruh harapan pada pelurusan Fa dan Dafa, dengan 
keyakinan yang sangat teguh lalu datang. Tak peduli penampilan dia sekarang 
bagaimana, juga harus memandang awalnya, juga harus memandang sejarah, juga 
harus memandang masa lampau kehidupan ini bagaimana, sedapat mungkin 
menyelamatkan mereka. Bagaimanapun adalah Dafa alam semesta, bagi makhluk 
hidup yang tak terhitung jumlahnya, kesempatan sulit diperoleh, hanya satu kali ini, 
bisa dipertahankan ya dipertahankan, tak bisa dipertahankan akan sirna selamanya, 
maka saya rasa kita masih harus melakukan, masih harus menolong. Seandainya hari 
ini yang memperoleh Fa bukan kalian melainkan orang lain, kalian di tengah lingkungan 
tersebut, kalian di tengah manusia biasa, coba pikirkan, apakah tidak mengibakan? 
Lagi pula orang Tionghoa yang mengalami penganiayaan paling serius, itu berupa 
gangguan kekuatan lama terhadap kalian, sehingga mereka dianiaya sampai taraf yang 
demikian, maka lebih-lebih harus menyelamatkan mereka. Dewasa ini anda sekalian 
harus melakukan tiga hal dengan baik, mengultivasi diri sendiri dengan baik, itu sudah 
semestinya. Pikiran lurus dikuatkan, mengultivasi diri sendiri dengan baik pikiran lurus 
pasti akan kuat. Oleh sebab itu bagi anda sekalian, menyelamatkan makhluk hidup 
adalah kewajiban dan misi sejarah kalian, ini sangat penting, juga sangat sulit. 

Anda sekalian tahu, kita menyelamatkan seseorang tidaklah sulit, kesulitannya 
terletak pada gangguan dan tekanan kejahatan. Bagi orang bersangkutan, ia dapat 
mengerti fakta sebenarnya, dapat terselamatkan, pada hakikatnya begitu orang 
tersebut telah terselamatkan, kehidupan dari sistem kosmos di balik dia yang dia wakili 
semuanya telah terselamatkan. Makhluk hidup yang tak terhitung dan tak terhingga, 
sebuah sistem yang mahabesar, sedemikian banyak kehidupan semuanya telah 
terselamatkan, bagi orang tersebut, dia dapat mendengar fakta sebenarnya, di 
hadapan fakta dapat mengerti, tingkat kesulitannya disebabkan oleh faktor yang begitu 
besar. Dalam klarifikasi fakta yang tampak adalah berbagai unsur kejahatan sedang 
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mengganggu, pada hakikatnya terdapat faktor yang demikian besar di balik itu. Tadi 
saya mengatakan kewajiban yang dirangkap oleh pengikut Dafa sangat besar, misi 
sejarah ini juga bukan sembarang siapa saja dapat menanggungnya, hanya pengikut 
Dafa barulah pantas melakukannya. Luar biasa, sungguh luar biasa. 

Secara sambil lalu saya masih ingin menyampaikan sepatah kata, dahulu belum 
pernah diutarakan kepada kalian, pada pertemuan kemarin saya telah menyampaikan 
sepotang kata yang demikian, hari ini saya harus mengulanginya, jika tidak akan 
tersebar secara keliru. Dahulu dalam sejarah, dalam rangka pelurusan Fa, karena 
Dewa pada setiap tingkat semua telah mengatur masalah mengenai langkah apa yang 
akan diambil terhadap manusia pasca pelurusan Fa, ada setingkat Dewa membuat 
pengaturan untuk diadakan persidangan besar pada saat terakhir. Mengenai hal ini 
dalam legenda Barat juga ada disinggung, bahwa manusia akan menghadapi 
persidangan besar. Tidak hanya manusia, makhluk hidup dalam segenap Triloka juga 
akan menghadapi masalah ini, bahkan orang yang sudah meninggal juga harus hidup 
kembali, harus menghadapi persidangan. Persidangan berupa sebuah final sejak dunia 
diciptakan hingga saat terakhir, termasuk berakhirnya penyebaran Dafa dan 
penyelamatan makhluk hidup, khususnya penampilan kehidupan pada periode terakhir 
semasa pelurusan Fa seluruhnya diperlihatkan. Dahulu makhluk hidup yang saya 
katakan bermakna luas, semuanya termasuk, segala sesuatu dalam alam semesta, tak 
peduli ilmu pengetahuan manusia mengatakan sesuatu itu organik atau anorganik, 
sesungguhnya segala sesuatu juga memiliki jiwa, kehidupan pada setiap ruang dimensi, 
segala makhluk hidup, semuanya datang demi Dafa ini, lingkungan bagi eksistensi 
semua makhluk hidup juga diciptakan demi Dafa ini, dari itu saya katakan, 
sesampainya saat terakhir, semua juga harus menghadapi persidangan ini. Dahulu 
dalam ceramah Fa saya tidak mengutarakan hal ini, dikarenakan pengaturan setingkat 
itu sudah tidak berlaku, pada akhirnya sayalah yang menentukan bagaimana mestinya. 
Tetapi persidangan terakhir yang mereka atur tidak hanya mengadili orang-orang yang 
berperan oposisi, yang berperan negatif dan yang telah melakukan hal buruk, mereka 
yang berperan positif juga akan menghadapi masalah ini. Bagaimana menghadapinya? 
Misalnya di tengah pelurusan Fa anda yang berperan positif apakah sudah 
menunaikan tugas dan kewajiban? Ada lagi misalnya yang datang menjadi pengikut 
Dafa, sumpah apa yang anda ikrarkan? Apakah anda telah merealisasi sumpah diri 
sendiri? Apa yang menjadi tuntutan Sang Pencipta Alam? Apakah anda sudah berbuat 
sesuai tuntutan Sang Pencipta Alam? Bila sumpah anda di waktu awal belum 
direalisasi, anda belum berbuat sesuai tuntutan Sang Pencipta Alam, maka anda belum 
menyelesaikan apa yang seharusnya anda kerjakan, anda telah menipu Sang Pencipta, 
karena anda telah menyebabkan kerugian terhadap lingkungan lokal di waktu itu, 
terhadap proses maju pelurusan Fa dan makhluk hidup yang belum terselamatkan, 
membuat tingkat berbeda alam semesta mengalami kerusakan, ini harus bertanggung 
jawab. Kemarin saya telah mengutarakan perkataan ini, hari ini saya harus mengulangi 
sekali lagi kepada kalian, jika tidak, akan mudah tersebar secara keliru. Dahulu saya 
tidak mengatakan secara demikian, tidak ingin mengutarakannya, karena saya tahu 
anda semua bekerja dengan jerih payah. Biarpun akhirnya bagaimana dalam 
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menghadapi pelurusan Fa, menghadapi diri sendiri, bila tidak melakukan dengan baik, 
betul-betul harus bertanggung jawab. 

Selanjutnya, anda sekalian boleh menyerahkan lembaran pertanyaan, saya 
menjawabnya untuk anda. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Mohon tanya Shifu, apa fungsi dan makna pertunjukan Shen Yun di 
tengah pelurusan Fa pada masa sejarah periode ini? 

Shifu: Anda sekalian telah melihat, pada setiap kali pertunjukan Grup Kesenian 
Shen Yun sedikitnya ada beberapa ratus penonton, rata-rata juga seribu lebih, bahkan 
dua ribu, tiga ribu orang, selagi banyak bisa lima ribu orang lebih dalam sekali 
pertunjukan, tergantung besar-kecilnya ruang pertunjukan. Namun orang-orang yang 
telah selesai menyaksikan Shen Yun, 90% lebih sikapnya terhadap Dafa telah berubah, 
mereka telah mempunyai pengenalan yang jelas terhadap kejahatan, orang tersebut 
seutuhnya sudah berpandangan positif. Hal ini sungguh sulit sekali diwujudkan melalui 
klarifikasi fakta dari kalian, yang dengan seketika telah membuat begitu banyak orang 
terjadi perubahan, harus ada berapa banyak pengikut Dafa bersamaan melakukan 
klarifikasi fakta baru dapat mencapai hasil tersebut? Tentu saja fungsi yang diperankan 
oleh media lainnya juga sangat besar, tetapi dengan segera sudah terlihat hasil yang 
demikian besar, dewasa ini hanya pertunjukan Shen Yun yang mampu mewujudkan hal 
tersebut. 

Terhadap pertunjukan Shen Yun, perasaan setiap orang berbeda. Orang 
Tionghoa memahaminya atas dasar rasio. Hasil pentas yang baik seutuhnya dan indah 
seutuhnya, dari segi penglihatan dan perasaan sangat menggetarkan hati, terutama 
berpijak atas dasar kebudayaan tradisional warisan Dewa, tanpa ada sedikit pun 
kebudayaan partai, itu berupa benda manusia dan sejarah manusia yang asli, di dalam 
pertunjukan telah menampilkan jiwa pengikut Dafa yang maha Shan dan maha Ren, 
khususnya setelah kebohongan partai jahat PKT terungkap, bagi orang Tionghoa betul-
betul sangat menggetarkan hati. Bagi orang Barat dan orang dari bangsa lainnya, 
perasaan mereka sangat hebat, bahkan ada orang secara samar-samar sungguh telah 
melihat yang berada di atas panggung pentas adalah Dewa, keunggulan taraf pemain 
dan efek langsung di atas panggung, tidak tampak pada pertunjukan lainnya selain 
Shen Yun, banyak orang usai menyaksikan pertunjukan berkata, ini datang dari atas 
langit, ini mendapat bantuan Dewa, ini adalah harapan masa mendatang, Shen Yun 
sedang memimpin kebangkitan seni budaya, dan lain sebagainya. Orang yang 
mengucapkan kata-kata tersebut banyak adalah mereka yang lebih mempunyai status, 
bukan diucapkan asal-asalan, bahkan ada orang di saat mengucapkan kata sambil 
mengusap air mata, sangat terharu, ini menandakan di tengah pertunjukan benar-benar 
telah membawa efek yang demikian. Kita tahu pertunjukan Shen Yun betul-betul dapat 
memerankan hasil penyelamatan manusia. Bagi pengikut Dafa, satu kali pertunjukan 
keliling Shen Yun sudah membuat beberapa ratus ribu orang memperoleh 
penyelamatan, pekerjaan ini patut kita lakukan, mengapa tidak dilakukan? 

Pertanyaan ini cukup dijawab sekian. 



13 
 

Pengikut: Pengikut Dafa berbagai negara di dunia yang datang mengikuti 
konferensi Fa New York kirim salam kepada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Dapatkah Shen Yun pergi ke India mengadakan pertunjukan? Di India 
ada banyak orang, terutama murid sekolah, sedang memperoleh Fa dengan cepat dan 
mulai berlatih Gong. Tetapi karena materi Dafa tidak mencukupi, kami tidak dapat 
menjamin mereka setelah memperoleh Fa dapat terus gigih maju berlatih Gong dan 
memahami Fa. Harus bagaimana membantu para praktisi baru tersebut? Selain itu, 
sekarang apakah boleh mulai mengerjakan Dajiyuan2 berbahasa Inggris di India? 

Shifu: Pertunjukan Shen Yun tidak ada masalah. Dajiyuan berbahasa Inggris 
boleh dikerjakan jika syarat memungkinkan, perihal media, ini tidak ada pembatasan. 
Bila syarat memungkinkan kelak di daratan Tiongkok juga akan ada. 

Sebagai praktisi baru haruslah banyak belajar Fa, tidak ada jalan pintas lain yang 
dapat ditempuh. Ditinjau dari keadaan Xiulian secara keseluruhan dari pengikut Dafa, 
pengalaman yang didapatkan melalui perjalanan selama ini juga telah membuktikan 
pentingnya banyak belajar Fa. Manusia persis seperti sebuah wadah, setelah banyak 
diisi dengan Fa, khususnya ini adalah Dafa alam semesta, Ia akan membuat manusia 
memiliki pikiran lurus, membuat manusia berperan positif, pasti adalah demikian. Maka 
hanya ada satu cara, yaitu banyak belajar Fa. Jangan terbawa dalam formalitas berlatih 
Gong, harus membimbing semua orang banyak belajar Fa, khususnya di India murid 
sekolah lebih banyak, harus menyuruh para murid mengorganisasi belajar Fa pada 
lingkungan yang berbeda, ini adalah yang terbaik. 

Pengikut: Ketika mempromosikan Shen Yun, jika sampai satu dua hari terakhir 
masih sisa banyak tiket yang belum terjual, saat demikian sesama teman praktisi acap 
kali ada dua macam pendapat, satu pendapat ialah menurunkan harga tiket, jangan 
biarkan tempat duduk kosong. Satu pendapat lainnya adalah tidak boleh menurunkan 
harga, untuk menciptakan merek produk unggul bagi Shen Yun. 

Shifu: Bicara sampai di sini, saya ingin mengatakan demikian, anda sekalian tahu 
di masyarakat internasional ada banyak barang dagangan adalah barang dengan 
merek ternama, acap kali barang dagangan dengan merek ternama tidak mudah 
mengalami terpaan ekonomi masyarakat, pada keadaan umumnya di saat ekonomi 
terpuruk ia juga tidak terpengaruh. Mengapa? Karena keterpurukan ekonomi acap kali 
hanya berpengaruh pada masyarakat tingkat rendah, yang tingkat tinggi mereka punya 
tabungan, maka pengaruhnya terhadap mereka tidak besar. Dibicarakan dari satu 
sudut pandang lainnya, masyarakat manusia memang betul adalah demikian, orang 
yang tingkat sosialnya tinggi berkahnya besar, bawaan dasarnya tinggi. Ini bukan 
mutlak, namun adalah kebanyakan, karena tanpa ia memiliki berkah tersebut maka ia 
tidak dapat memperoleh semua itu, tidak seperti seperangkat teori semu dari partai 
jahat PKT itu. Kita tidak membedakan miskin atau kaya, makhluk hidup yang dihadapi 

                                                 
2 Koran Dajiyuan berbahasa Inggris – “Epoch Times”. 
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semuanya diselamatkan, tidak memikirkan dia dari tingkat mana, masyarakat tingkat 
tinggi tidak dipedulikan juga tidak benar. 

Masih ada satu masalah yaitu masalah tiket, hasil pertunjukan Shen Yun sudah 
merupakan yang terunggul di dunia, adalah yang terbaik. (Tepuk tangan) Tidak hanya 
pada sekarang, saya juga sudah memeriksa keunggulan kualitas dari pertunjukan pada 
masa-masa berbeda dalam sejarah, Shen Yun juga adalah yang terbaik, ini yang 
dimaksud adalah hasil pertunjukan pentas, di antaranya termasuk bentuk kesenian dan 
teknik kesenian yang ditampilkan, sesungguhnya pertunjukan manusia biasa memang 
tidak bisa menandingi, ini adalah sekelompok orang Xiulian, titik tolaknya adalah 
menyelamatkan makhluk hidup, seluruh arena panggung penuh dengan Dewa yang 
sedang membantu, pertunjukan manusia biasa bagaimana dapat mewujudkannya? 
Tidak dapat. 

Dibicarakan dari sudut harga tiket, anda sekalian tahu, dalam masyarakat Barat 
orang-orang punya tingkatan sosial, tak peduli orang-orang bagaimana merasa tidak 
puas terhadap tingkatan sosial, namun ia eksis secara nyata. Orang dari tingkatan 
sosial berbeda akan pergi ke toko maupun tempat perbelanjaan yang berbeda untuk 
berbelanja, itu adalah pasti. Ini merupakan sesuatu yang sama sekali tidak dipahami 
oleh orang-orang Tionghoa dalam lingkungan partai jahat. Orang dengan tingkatan 
sosial tinggi disuruh ke tingkat bawah melibatkan diri dalam sejumlah urusan, dia 
mutlak tidak akan mau hadir. Semua orang terdapat mentalitas takut kehilangan muka, 
ingin menonjolkan diri, maka banyak orang ingin pula mendesak masuk ke dalam 
masyarakat tingkat tinggi. Dalam mengadakan pertunjukan harus cari gedung teater 
yang bagus, walau dari tingkat tinggi maupun tingkat rendah semuanya mau datang 
menyaksikan; jika anda mencarinya di daerah tingkat rendah, atau mencari sebuah 
gedung teater yang digunakan untuk pertunjukan tingkat rendah, maka orang dari 
tingkat menengah dan tinggi mutlak tidak akan hadir. Tak peduli bagaimana orang-
orang berpikir, namun ini adalah realita masyarakat. Kita ingin menolong manusia, kita 
harus menolongnya dengan melihat keadaan, bukan berpikir atas dasar anggapan saja. 

Jadi mengenai keadaan penjualan tiket Shen Yun saya berpikir demikian, kalian 
semua membicarakan bagaimana mengatasi tiket yang tersisa sebelum pertunjukan, 
saya membicarakannya dari sudut pandang orang Xiulian, sesungguhnya keadaan 
penjualan tiket di berbagai tempat, tepat adalah manifestasi sesungguhnya, manifestasi 
konkret dari keadaan Xiulian dan keadaan kerja sama para praktisi di berbagai tempat. 
(Tepuk tangan) Bukan karena Shifu menganggap Shen Yun penting lalu berkata 
demikian, bukan, ini benar-benar adalah manifestasi dari kondisi Xiulian. Ada daerah 
tertentu penanggung jawabnya berpandangan picik, praktisi kelompok ini saya percaya, 
mari kita kerjakan, tidak menghendaki mereka yang dipandang remeh ikut serta, 
menyingkirkan yang lainnya. Ada daerah tertentu di antara praktisi memang ada yang 
hati manusianya dominan, tidak meletakkan koordinasi yang baik pada urutan pertama, 
antarpraktisi saling berdebat tak berkesudahan, sehingga memengaruhi hal 
pembuktian kebenaran Fa, memengaruhi hal penjualan tiket. Ada sebagian daerah 
terjadi tarik-menarik pengikut di antara praktisi, si A melakukan begini, si B melakukan 
begitu, sama sekali tidak bekerja sama. Ada daerah tertentu memang benar ada orang 
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yang bermotif tidak baik mengacau di intern. Masih ada lagi di sebagian daerah, 
khawatir hal yang dikerjakan diketahui oleh mata-mata, lalu dibungkam, ditutupinya, 
membuat para praktisi bahkan tidak tahu apa gerangan masalahnya, bagaimana suruh 
orang bekerja sama? (Tepuk tangan) Sembunyi-sembunyi seperti melakukan suatu hal 
yang takut diketahui orang, padahal ini adalah hal yang terbuka dan terus terang. Saya 
sudah mengatakan berkali-kali, anda jangan dikelabui matanya oleh formalitas dan 
unsur kejahatan, sejarah pada masa ini diperuntukkan bagi pengikut Dafa untuk 
membuktikan kebenaran Fa, bila anda telah menempuh jalan ini dengan lurus, apa pun 
tidak dapat menghalangi, tergantung anda jalannya lurus atau tidak. Dengan 
pandangan yang begitu picik, bagaimana untuk melakukan sesuatu? Tidak dapat. 
Tentu saja, pengaturan pertunjukan Shen Yun itu sendiri adalah dilakukan atas 
kemauan sendiri dari praktisi di berbagai daerah, kalian ingin melakukan maka 
lakukanlah, kalian tidak ingin melakukan Shifu tidak akan memaksa kalian harus 
melakukannya, karena itu dilakukan pengikut Dafa secara sukarela demi membuktikan 
kebenaran Fa. Tetapi saya juga telah melihat sebuah keadaan nyata, bahwa 
pertunjukan Shen Yun membawa perubahan sangat besar bagi keadaan setempat, ada 
begitu banyak orang dengan seketika telah mengerti Dafa, dengan seketika berpaling 
ke arah positif, hal ini sulit sekali dilakukan oleh kalian pada saat biasa. Melalui 
pertunjukan Shen Yun ada sebagian orang mulai bersinggungan dengan Dafa dan 
berkultivasi Dafa, ini juga banyak terjadi. 

Jadi berbicara mengenai nilai tiket, ini adalah kesenian panggung yang terbaik di 
dunia, Dewa yang sedang berpentas, manusia di saat menyaksikan pertunjukan 
penyakitnya bahkan sudah sembuh; menghadapi pergolakan ekonomi, tak peduli 
betapa besarnya tekanan mental, tatkala menyaksikan pertunjukan dengan seketika 
semua tekanan telah sirna, terasa ringan, setelah keluar dari ruang pertunjukan 
mungkin kesulitan benar-benar telah berubah, bagaikan habis gelap terbitlah terang, 
(tersenyum) secara individu maupun ekonomi seakan-akan juga telah terjadi 
perubahan, (tepuk tangan) itu karena di tengah pertunjukan ini setelah manusia punya 
pilihan yang tepat karmanya telah terhapus, bertransformasi menjadi berkah. Ada juga 
banyak orang usai menyaksikan pertunjukan penyakitnya sembuh. Dari itu coba anda 
sekalian pikirkan, nilai ini sebanding dengan nilai apa? Ditinjau semata-mata dari mutu 
pertunjukan itu sendiri secara permukaan, banyak penonton juga mengatakan, 
pertunjukan ini senilai 500 dolar untuk selembar tiket, 500 dolar Amerika. (Tepuk 
tangan) Biarpun di Eropa, di Amerika Serikat dan tempat lainnya, banyak penonton 
juga mengatakan, tiket ini senilai 500 dolar Amerika. 

Tentu saja, ada sisa tiket yang tak terjual, masih terdapat satu sebab lainnya, 
tidak hanya masalah yang menyangkut kerja sama pengikut Dafa sendiri, yaitu ada 
banyak daerah di sana tidak tahu tentang Shen Yun. Tak peduli bagaimana baiknya 
pertunjukan Shen Yun, yang dihadapi Shen Yun adalah orang di seluruh dunia 
berjumlah tujuh miliar lebih, beberapa ratus ribu orang yang menyaksikan pertunjukan 
juga hanya nol koma sekian persen. Sedangkan dalam masyarakat Barat, grup 
kesenian tertentu, grup tarian balet mereka sudah bersejarah ratusan tahun, orang-
orang semasa kanak-kanak sudah diajak oleh orang tua mereka menontonnya, terus 
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hingga usia lanjut mereka juga menyaksikan pertunjukan itu. Perihal taraf pertunjukan 
dari grup tarian balet tersebut, siapa pemainnya, riwayat pemainnya, keadaan 
konkretnya mereka tahu semua, maka sekali grup tarian balet itu datang, dalam iklan 
hanya mencantumkan grup tarian balet apa, tanggal berapa dan bulan berapa 
diadakan pertunjukan, selesailah sudah, dengan sangat sederhana sudah cukup, para 
penonton lalu berdatangan. Kalian mengusahakan iklan itu dengan lebih baik lagi juga 
terasa masih kurang, kalian bahkan ingin mengusahakan agar iklan tersebut sekaligus 
merefleksikan malam pertunjukan ini secara utuh, dengan demikian barulah baik. Itu 
tidak mungkin. Sekalipun iklan diusahakan dengan lebih baik lagi mereka juga belum 
tentu datang menyaksikan. Dua tahun lalu di daerah Great New York, puluhan juta 
orang, hampir setiap orang telah melihat iklan Shen Yun sebanyak lima kali, sekalipun 
dilakukan sampai taraf demikian, namun mereka tetap tidak datang. Mengapa? Orang-
orang berpikir: Saya tahu anda telah datang, tetapi saya tidak tahu yang anda 
pertunjukkan itu apakah cocok dengan selera saya, mutu pertunjukan anda bagaimana? 
Mengenai hal-hal tersebut para penonton tidak tahu, dengan kata lain tidak punya 
tingkat ketenaran semacam itu. Maka masalahnya bukan pada iklan, bukan daya 
kerjanya kurang, melainkan ada faktor ketidakpahaman. 

Masih ada satu sebab. Pertunjukan tari dan lagu yang datang dari daratan 
Tiongkok ke Amerika Serikat atau berbagai tempat di dunia, yang dipertunjukkan oleh 
mereka itu apa? Gado-gado paket besar. Misalnya dalam tarian yang mereka 
pertunjukkan ada gerakan balet, ada gerakan tarian Tiongkok klasik, ada yang disebut 
gerakan tarian masa kini, tarian modern, masih ada gerakan tidak standar yang kacau-
balau ditambahkan ke dalamnya, bagaimana mungkin semua itu diterima oleh orang-
orang dalam masyarakat Barat yang terbiasa dengan hal yang regular dan jelas 
klasifikasinya? Orang di daratan Tiongkok tidak mengerti perihal itu, orang-orang 
Tionghoa yang berada dalam lingkaran indoktrinasi kebudayaan partai jahat, termasuk 
mereka yang sebagai sutradara maupun pemain, sudah sama sekali tidak mengerti 
hal-hal tersebut, juga tidak mengerti kondisi mental manusia normal. Roh jahat dari 
partai jahat itu mengerti, tujuan dia memang adalah untuk menganiaya orang Tionghoa, 
merusak kebudayaan Tiongkok, dia justru menyuruh orang Tionghoa berbuat demikian. 
Maka benda yang dipertunjukkan kacau-balau, ide kreasinya juga rendah, oleh sebab 
itu di masyarakat internasional tidak ada orang yang mengatakannya baik, ini juga 
menyebabkan rintangan tertentu bagi pertunjukan Shen Yun, orang-orang sekali 
mendengar pertunjukan Tiongkok maka tidak ada kesan baik. 

Tetapi saya juga telah melihat, mutu Shen Yun yang indah sempurna di tengah 
pertunjukan benar-benar dapat berperan menyelamatkan makhluk hidup dan 
menggetarkan manusia. Seiring dengan pertunjukan Shen Yun yang tiada hentinya, 
pengaruh tersebut makin lama makin besar. Sesungguhnya daya getar dan pengaruh 
pertunjukan Shen Yun terhadap masyarakat, sudah merupakan sesuatu yang tak dapat 
dihasilkan oleh pertunjukan lain apa pun, sudah sangat besar, lagi pula semua itu 
dihasilkan dengan mengandalkan kekuatan Shen Yun sendiri dan upaya keras 
bersama dari pengikut Dafa setempat yang menyelenggarakannya. Orang yang usai 
menyaksikan pertunjukan secara spontan dari lubuk hati menceritakan di masyarakat, 
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menyebarkannya dari orang ke orang, dari mulut ke mulut, dengan cepat akan 
terbentuk sebuah efek yang mengurai, dengan cepat akan membuat terobosan. 
Sampai ketika itu kalian juga cukup dengan menuliskan beberapa kata, bahwa Shen 
Yun telah tiba, tidak perlu lagi membuat terlalu banyak iklan. (Tepuk tangan) 

Jadi tiket yang tersisa sekarang bagaimana? Belum dilakukan dengan baik, 
sehingga tiket masih tersisa. Usulan saya ialah kita tidak menurunkan harga tiket. 
(Tepuk tangan meriah) Lalu sebagaimana dikatakan adalah menyelamatkan makhluk 
hidup, bukankah lebih satu orang yang datang jadi lebih baik? Makin banyak yang 
datang jadi makin baik? Bukan demikian, bukan seperti apa yang anda pikirkan, ada 
sebagian praktisi Tionghoa masih tidak memahami keadaan masyarakat internasional. 
Jika anda benar-benar telah menurunkan harga, anda benar-benar telah berbuat 
demikian, efek susulan yang ditimbulkan sangatlah tidak baik. Misalnya pernah sekali, 
seorang di antara pembeli tiket paling mahal mendengar kabar bahwa orang di 
samping dia mendapatkan tiket yang harganya telah diturunkan dan duduk di situ, dia 
sangat marah, lalu mencari direktur gedung pertunjukan, terjadilah keributan besar. 
Masih ada satu kali sebelum pertunjukan dimulai, praktisi mempersilahkan penonton di 
lantai tiga duduk di lantai satu, namun penonton yang duduk di kursi terbaik pada lantai 
dasar tidak tinggal diam, dia bangkit mencari direktur pertunjukan untuk membatalkan 
tiket seraya berkata: “Mengapa anda mengatur orang-orang yang beli harga tiket 
murah duduk di tempat ini?” Dia sangat marah, dia merasa ini merupakan suatu 
penghinaan bagi dia. Tak peduli pemikiran manusia benar atau salah, kita di sini tidak 
memberi komentar, kita menolong manusia harus dilakukan dengan mengikuti keadaan 
masyarakat realitas, dengan demikian baru akan efektif. Di samping itu, merek produk 
apa pun untuk mendapat nama di pasaran harus melalui satu masa sulit, uang sekian 
sebanding dengan barang mutu sekian, ini adalah yang disebut gengsi pada 
masyarakat Barat. Sekarang orang Tionghoa yang berbisnis di daratan Tiongkok justru 
suka menerapkan strategi cepat, barang sekali masuk harus cepat keluar, untung 
sedikit biarlah sedikit, tidak mengutamakan reputasi, tidak mengutamakan kepercayaan, 
tidak mengutamakan mutu. Akhirnya bagaimana? Semuanya juga habis. Kita tidak 
boleh berbuat secara demikian, kita justru harus menjamin mutu dan reputasi kita di 
masyarakat, ini akan bermanfaat bagi penyelamatan makhluk hidup di waktu 
selanjutnya. Saya kira bukan masalah menurunkan harga atau tidak, melainkan kita 
harus mencurahkan pikiran dalam hal bagaimana berkoordinasi, dengan demikian tiket 
niscaya dapat terjual banyak. 

Pengikut: Belakangan ini saya menemukan bahwa yang menyebabkan 
keterikatan hati sulit disingkirkan adalah kurangnya kemauan dan tekad yang tidak 
teguh, melangkah hingga terakhir masalahnya jadi mencuat. 

Shifu: Selayaknya sudah tahu, itu adalah baik, berarti sudah mulai meningkat. 
Kita dapat mengetahui kekurangan diri sendiri, maka susullah dengan cepat. Sekarang 
ada sebagian orang tidak tahu, tidak berani menghadapi kondisi Xiulian diri sendiri, 
tidak berani melihat kekurangan diri sendiri, lalu apa yang dikultivasikan? 
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Pengikut: Sejumlah koordinator di Jepang agak memaksakan kehendak dalam 
cara melakukan pekerjaan, tidak dapat menampung pendapat orang lain, dengan 
demikian membuat sebagian pengikut timbul pertentangan, banyak pengikut berada 
dalam kondisi pudar semangatnya. Saya beranggapan kita tidak boleh pupus harapan 
terhadap himpunan, terhenti dalam perdebatan permukaan antara benar dan salah. 
Harus melalui tukar pendapat dengan bahasan prinsip Fa, pada akhirnya masalah juga 
dapat diselesaikan. Harus dengan titik tolak yang tulus murni menoleransi kekurangan 
pihak lain. 

Shifu: Xiulian tidak boleh mengultivasi ke luar, apakah pendapat diri sendiri tidak 
diterima lalu anda menjadi pasif? Anda berkultivasi untuk siapa? Kalian tahu di daratan 
Tiongkok bagaimana polisi garang yang didominasi oleh unsur kejahatan menganiaya 
pengikut Dafa? Dianiaya sedemikian rupa juga tidak menjadi pasif, tidak terbenam, 
apakah sedikit hal ini sudah membuat anda menjadi pasif? (Tepuk tangan) Diri sendiri 
dengan inisiatif mengklarifikasi fakta, melangkah di atas jalur sendiri, jangan 
mencurahkan perhatian pada diri penanggung jawab. 

Memang ada beberapa praktisi baru, belajar Fa tidak mendalam, telah 
dipengaruhi, jika demikian maka saya berbalik akan mengomentari penanggung jawab. 
Dalam melakukan pekerjaan, lihat bagaimana Shifu melakukan, kalian coba pelajari. 
Bukalah dada orang Xiulian nan lapang, kalian baru dapat membimbing lebih banyak 
orang, baru dapat menolong manusia. Ada sebagian hal kalian harus mematuhi 
pengaturan Himpunan Dafa, melakukannya dengan aksi terpadu. Ada sebagian hal 
Himpunan Dafa harus melepas tangan suruh para praktisi melakukannya sendiri. 
Tetapi di saat berbagai pendapat tidak dapat dipersatukan, Himpunan Dafa harus beri 
tahu semua praktisi, lakukanlah secara demikian, sekali keputusan telah diambil maka 
anda sekalian lakukanlah secara demikian, semuanya harus bekerja sama. (Tepuk 
tangan) Tidak boleh dikarenakan pendapat tidak menyatu sehingga memengaruhi 
pekerjaan yang dilakukan. Jika benar-benar dapat saling memahami dan juga ada 
peningkatan, itu alangkah baiknya, memang seharusnya demikian. Namun acapkali 
tidak ada begitu banyak waktu menunggu anda sekalian rujuk kembali untuk 
mengerjakannya lagi, maka ada kalanya harus mematuhi keputusan terpadu dari 
Himpunan Dafa. Sudahkah anda mengerti mendengarnya? (Tepuk tangan meriah) 

Pengikut: Ayah saya adalah seorang praktisi lama dan juga berada di luar negeri, 
namun tidak berani melangkah ke luar. Saya tidak tahu bagaimana baiknya. 

Shifu: Tidak berbuat sebagaimana diharapkan. (Tersenyum) Satu kemungkinan 
dia sendiri dapat mengerti, itu adalah yang terbaik, bagaimanapun adalah Xiulian. Satu 
kemungkinan lain adalah keadaan faktor luar berperan membantunya. Kejahatan tidak 
akan pada suatu hari memberi tahu dia: “saya tidak lagi menganiaya kamu, kamu ingin 
berkultivasi silahkan saja.” Sesungguhnya adalah perasaan takut. Semua bisa saja 
berkata “mengesampingkan hidup dan mati”, hanya saja ketika tekanannya agak besar 
sedikit lalu tidak tahan, jangan menjadi orang berkebijakan rendah yang mendengar 
Tao. 
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Pengikut: Mohon Shifu duduk saja. 

Shifu: Beberapa lembaran pertanyaan menyuruh saya duduk, saya ingin berdiri 
saja. (Hadirin tertawa, tepuk tangan) Sudah cukup lama waktu tidak bertemu dengan 
anda sekalian, saya ingin memandang kalian dengan jelas, kalian juga ingin 
memandang saya dengan jelas. (Tepuk tangan meriah) 

Pengikut: Saya punya seorang anak, tahun lalu menyaksikan Shen Yun sangat 
terharu, meneteskan air mata. Tahun ini menyaksikan Shen Yun lagi, begitu musik 
mulai bergema, layar besar masih belum dibuka dia sudah mulai menangis secara 
diam-diam, dia mengatakan pemandangan seperti ini muncul lagi, di atas langit tepat 
adalah demikian. Anak ini berjodoh dengan Dafa, sangat percaya pada Dafa dan Shifu, 
namun kadang-kadang juga ada keraguan dan pertanyaan, apakah ini berupa 
gangguan? 

Shifu: Saya dahulu dalam ceramah Fa pernah mengatakan, sesungguhnya kalian 
dengan belajar Fa juga akan mengerti, manusia memang memiliki dua aspek baik dan 
jahat, segala materi dan makhluk hidup dalam Triloka juga terbentuk bersamaan oleh 
dua unsur baik dan jahat, dua aspek ini semua dapat berperan. Manusia bila dibimbing 
oleh kebaikan maka perbuatannya adalah baik, bila dibimbing oleh kejahatan 
perbuatannya adalah tidak baik, di tengah Xiulian saat kebaikannya dominan akan ada 
kondisi yang bersesuaian, saat kebaikannya berkurang kepandiran akan tampak ke 
luar, tergantung aspek mana yang berperan. Xiulian justru adalah menyingkirkan benda 
yang tidak baik dan yang negatif itu melalui kultivasi, secara menyeluruh dikultivasi 
menjadi positif, inilah yang disebut memperoleh buah hasil kebaikan. Anda jangan 
mengira, oh, anak ini begitu bagus, maka ia harus seperti Dewa, harus selalu demikian 
rupa lurusnya, bukan begitu, manusia memang adalah manusia, walau dapat melihat 
Dewa tetap adalah manusia, hanya saja kondisi manusianya berbeda. 

Pengikut: Ibu saya sudah Xiulian sepuluh tahun lebih, belum lama ini meninggal 
dunia. Ia telah banyak membantu saya dalam Xiulian dan kehidupan, saya malah 
belum membantunya dalam menerobos lintasan hidup dan mati. 

Shifu: Jangan ada suatu pemikiran yang berlebihan, banyak dipikir jadi pula 
keterikatan. Jalani kultivasi dengan baik, setelah diri sendiri kultivasinya baik baru 
dapat membantu makhluk hidup. Sebenarnya pengikut Dafa yang meninggal dunia 
semuanya ada buah hasil kebaikan, tak perlu khawatir. 

Pengikut: Mengapa artikel dari daratan Tiongkok yang diserahkan ke situsweb 
Minghui3 seakan-akan mengandung semacam unsur kebudayaan partai? 

Shifu: Artikel yang datang dari daratan Tiongkok banyak yang menggunakan 
corak kebudayaan partai dalam penyampaiannya. Mereka tidak bisa yang lainnya, 
mereka memang belajar kebudayaan dalam lingkungan semacam itu. Tetapi setelah 
direvisi, intinya yang asli masih dapat digunakan, jangan terpengaruh oleh hal tersebut. 

                                                 
3 Situsweb www.Minghui.org (明慧網) (明慧网). 
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Pengikut: Bagaimana memahami kondisi pemikiran dan tingkah laku praktisi yang 
datang dari daratan Tiongkok? 

Shifu: Seyogianya lebih banyak berpijak pada perspektif mereka untuk 
memahami, semuanya adalah orang Xiulian, pada dasarnya adalah sama. Tiga hal 
semua sedang dilakukan, semua adalah pengikut saya, berkat hal-hal tersebut kiranya 
cukup untuk bekerja sama dengan baik. Perlahan-lahan mereka sendiri juga bisa 
merasakan, hal ini kalian haruslah jelas, jangan karena hal ini lalu saling menyisihkan. 

Pengikut: Apakah perlu membimbing pengikut cilik belajar menari, senam ritmik 
dan musik? 

Shifu: Kalian merasa sekelompok anak-anak dari Akademi Fei Tian 4  sangat 
manis, mereka sangat beruntung, pementasannya di panggung sangat bagus, jadi 
kalian juga ingin anak kalian masuk sekolah Fei Tian, kelak bergabung dalam Shen 
Yun bukan? Tetapi tidak akan ada begitu banyak orang dapat bergabung dalam Shen 
Yun. Lagi pula tuntutan Fei Tian syaratnya sangat tinggi, Fei Tian membina para siswa 
untuk dapat bergabung dalam Shen Yun. Shen Yun berperingkat satu, tuntutannya 
makin lama makin tinggi, tuntutan terhadap kondisi fisik anak bersangkutan harus 
memenuhi kriteria perekrutan profesional. Siswa tari harus tinggi kurus, bertubuh 
ramping, tungkainya panjang, sangat lentur, mahir dalam lompatan memantul vertikal. 
Baik anak laki-laki maupun anak perempuan semua juga dikenakan tuntutan kriteria 
seperti ini, maka yang gemuk atau yang berangka tubuh besar, atau kurang tinggi, itu 
tidak memenuhi syarat. Siswa musik harus memiliki cita rasa yang baik terhadap musik 
dan ritme, tetapi yang Shen Yun inginkan adalah tenaga siap pakai. 

Pengikut Dafa ada banyak bidang pekerjaan, mengerjakan yang lainnya juga 
boleh. Yang benar-benar memiliki syarat tersebut, anda tidak menyuruhnya mereka 
juga tidak akan melewatkan kesempatan ini. Yang tidak memenuhi syarat tersebut 
jangan dipaksakan. 

Pengikut: Menghadapi tiap kali acara kegiatan, karena teman praktisi yang dapat 
bantu menangani pekerjaan seleksi artikel dan desain promosi sangat sedikit, pada 
banyak keadaan hanya saya seorang yang menguber pekerjaan, sehingga terjadi 
benturan dan konflik dengan pekerjaan manusia biasa dan berbagai aspek dalam 
rumah tangga. (Shifu: memang betul.) Tidak dapat meluangkan waktu untuk belajar Fa 
dan Xiulian. 

Shifu: Sebenarnya kita pengikut Dafa semua juga menghadapi keadaan begini, 
semuanya punya keluarga, perlu memerhatikan keluarga, bersamaan juga harus 
Xiulian, masih harus membuktikan kebenaran Fa. Aturlah dengan baik semua ini. Tentu 
saja kadang kala ada beberapa keadaan khusus, orang lain tidak bisa mengerjakan, 
hanya anda seorang yang bisa, maka sedapat mungkin carilah beberapa orang suruh 
mereka belajar. 

                                                 
4 Fei Tian (baca fei thien) – Bidadari. 
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Pengikut: Saya tidak tahu sumpah janji sendiri. Ada praktisi mengatakan lakukan 
ini, lakukan itu, saya tidak dapat melakukan secara keseluruhan. Bagaimana benar-
benar tahu jalan sendiri dan sumpah janji sendiri? 

Shifu: Saya tidak pernah beri tahu seseorang, anda harus lakukan ini, anda harus 
lakukan itu. Setiap aspek juga membutuhkan tenaga. Anda merasa punya keahlian 
pada suatu aspek, atau anda suka melakukan suatu pekerjaan, maka anda secara 
mantap lakukanlah pekerjaan tersebut dengan baik. Asalkan itu dapat menyelamatkan 
makhluk hidup, dapat memerankan fungsi dalam penyelamatan makhluk hidup, anda 
lakukanlah, itu sudah benar. Tidak mungkin dalam sumpah janji anda di awal itu sudah 
tertulis secara konkret ingin turun ke bawah menjadi wartawan atau pemain. (Hadirin 
tertawa) 

Pengikut: Bolehkah mohon Shifu menceritakan sejenak lingkungan pelurusan Fa 
dewasa ini. 

Shifu: Lingkungan di daratan Tiongkok dan masyarakat internasional tidak sama. 
Masalah yang dihadapi, lingkungan yang dihadapi di masyarakat internasional memang 
demikian. Pengikut Dafa harus menyesuaikan lingkungan ini untuk menjalani Xiulian, 
menyesuaikan lingkungan ini untuk membuktikan kebenaran Fa dan menolong 
manusia. Dewasa ini beberapa daerah di daratan Tiongkok kejahatan sangat beringas, 
melakukan klarifikasi fakta di lingkungan itu haruslah sedapat mungkin memerhatikan 
keselamatan. Klarifikasi fakta dan Xiulian pribadi memang melebur jadi satu, bila 
kondisi hati tidak benar, pikiran lurus tidak cukup, maka akan timbul masalah, karena 
Xiulian diri sendiri adalah pokok, lagi pula setan pengacau dan kejahatan tingkat 
rendah yang secara langsung menganiaya pengikut Dafa, mereka tidak menghendaki 
makhluk hidup memperoleh penyelamatan. 

Pengikut: Banyak bidang pekerjaan membutuhkan partisipasi pengikut Dafa, 
banyak juga pengikut Dafa belum menyadari prospek media pengikut Dafa. 

Shifu: Benar, saya tahu, khususnya yang mengerjakan Dajiyuan berbahasa 
Inggris dan Dajiyuan berbahasa lainnya, atau bentuk media lainnya, tenaganya sangat 
kurang, sering kali ada banyak pekerjaan dilakukan dengan sangat sulit. Saya pikir 
koordinasi secara keseluruhan dari proyek ini apakah benar-benar telah memenuhi 
syarat? Apakah masih terdapat kekurangan? Seandainya benar-benar telah dilakukan 
dengan baik, juga sudah dapat memerankan fungsinya, niscaya bisa mengubah 
lingkungan, bahkan dikarenakan pengaruh media membuat lebih banyak orang di 
masyarakat melihat media kita, memahami keadaan sebenarnya, mencari Dafa. Jika 
benar dapat diwujudkan hingga demikian, maka tenaga orang akan tercukupi, akan ada 
orang baru dan orang yang berkemampuan tiada hentinya ikut bergabung. 
Sesungguhnya di saat langkah ini tidak dapat dimajukan ke depan, coba lihatlah 
apakah pada aspek mana terdapat kekurangan yang menyebabkan langkah ini tidak 
dapat dimajukan ke depan, sehingga timbul kesulitan. Jika kalian benar-benar telah 
melakukan dengan baik, maka keadaan segera akan berubah, akan membaik, 
sungguh adalah demikian. Tentu saja penyebabnya juga bukan semuanya terletak di 
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sini, bagaimanapun unsur kejahatan sedang menciptakan kerunyaman bagi kalian, 
mereka merasa kalian berkultivasi di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, di dalam 
lingkungan yang jerih payah, kalian baru memiliki keagungan De. Maka mereka 
niscaya mengganggu. Dewasa ini demikianlah keadaannya. 

Pengikut: Tanda tangan, tanggal dan kata-kata “tepuk tangan”, “Shifu tersenyum” 
dalam tanda kurung, yang terdapat dalam ceramah Fa Shifu juga dalam artikel, di saat 
belajar Fa bersama apakah harus dibaca? 

Shifu: (Tersenyum) Tidak perlu. Tanda tangan, tanggal, tanda kutip, tanda kurung, 
semuanya tidak perlu dibaca, (tersenyum) (hadirin tertawa) hanya membaca Fa, 
membaca isi Fa sudah cukup. Terdapat suatu keadaan di antara praktisi daratan 
Tiongkok, di tengah belajar Fa saat menemui nama Shifu, ada orang bilang tidak boleh 
dibaca, ganti dengan bacaan “Shifu” atau “Shizun”.5 Membaca Fa seyogianya adalah 
membaca Fa, tidak boleh diubah. 

Pengikut: Pengikut Dafa daratan Tiongkok yang ada di Korea Selatan kirim salam 
kepada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. 

Pengikut: Tingkat manajemen media bagaimana menanggapi pendapat 
karyawan? Khususnya praktisi yang berlawanan pendapat dengan diri sendiri? 
Koordinator Dajiyuan Sydney lebih baik ke luar negeri, mencari orang baru di luar 
lingkaran untuk ikut bergabung, namun tidak menyayangi praktisi semula di dalam yang 
sudah bekerja jangka panjang. (Hadirin tertawa) 

Shifu: Memang, kita acap kali juga begini, tidak saling bekerja sama dengan baik, 
lalu cari orang lain untuk mengerjakan, hal yang sama terulang lagi maka saya cari lagi 
orang lain mengerjakan, bila terulang lagi cari lagi, akhirnya Dajiyuan ini telah menjadi 
sebuah tempat latihan Gong yang besar. (Hadirin tertawa) 

Tetapi bicara sampai di sini, saya juga berkomentar sedikit bahwa ada sebagian 
praktisi mengarahkan pandangan pada pimpinan. Seandainya anda berada di tempat 
kerja, apakah anda berani mengarahkan pandangan pada atasan anda? Dapatkah 
anda berbuat begitu? Tidak dapat. Mengapa dalam membuktikan kebenaran Fa, saat 
mengultivasi diri sendiri malah mengarahkan pandangan ke luar? Lagi pula Shifu 
memberi tahu kalian, perihal kultivasi harus mengultivasi diri sendiri, harus mengultivasi 
ke dalam, mencari ke dalam. Bila anda sekalian dapat mewujudkan hal ini, masalah 
apa pun juga dapat terselesaikan, ini adalah cara terbaik yang dapat membuat anda 
sekalian saling bekerja sama, berupa jimat, mengapa tidak berbuat demikian? Orang 
yang menangani ada kewajiban, orang yang bekerja sama ada kewajiban, semuanya 
ada kewajiban. Coba kalian pikirkan, kita selalu mengatakan orang lain tidak bekerja 
sama, ada orang selalu mengatakan staf manajemen bermasalah, semuanya sedang 
mencari ke luar, mengultivasi ke luar, sedang berpikir pada orang lain. Mengapa kita 

                                                 
5 Shizun -- Guru terhormat. 
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justru tidak mencari pada diri sendiri, bila benar sudah berbuat dengan baik, saat anda 
benar-benar sudah berbuat lurus, bagaimana orang lain memandang anda? Lalu di 
saat penanggung jawab bergegas ingin melakukan sesuatu, mengapa justru tidak 
berpikir sejenak diri sendiri dalam aspek mana berbuat kurang baik, sehingga membuat 
para praktisi tidak suka mendengar perkataan anda? Dari itu harus berpikir, ini adalah 
Xiulian, ini tepat adalah Xiulian! 

Pengikut: Di daratan Tiongkok ada sebagian praktisi lama percaya pada apa 
yang disebut “Fa menyeluruh” dan “Ceramah 10”. 

Shifu: Semua ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh mata-mata berandal. Tidak 
ada yang disebut “Fa menyeluruh”, juga tidak ada yang disebut “Ceramah 10” yang 
berupa benda dari setan pengacau itu. Apakah masih ada yang disebut semacam “Fa 
kaki”? (Tersenyum) Itu adalah roh jahat memanfaatkan otak mata-mata yang 
menghasilkan benda tersebut, yaitu ingin mengacaukan praktisi yang mereka anggap 
tidak gigih maju, mengacaukan mereka yang suka mendengar berita sampingan, 
mengacaukan mereka yang suka menciptakan sesuatu yang baru dari yang lain, 
mereka yang suka memamerkan diri, yang dibuat kacau adalah orang-orang tersebut. 
Mereka yang kultivasi dengan sungguh-sungguh tak satu pun dapat dikacaukan. 

Pengikut: Apakah di dalam negeri Tiongkok menonton DVD malam pertunjukan 
Shen Yun sama juga dapat memperoleh penyelamatan seperti di luar Tiongkok 
menyaksikan pertunjukan tersebut di teater? 

Shifu: Asalkan dapat mengenali kejahatan dengan jelas, mengerti Dafa adalah 
baik, pengikut Dafa adalah orang baik, itu sudah boleh, tetapi walau bagaimanapun, 
menonton DVD masih tidak dapat mencapai hasil seperti menyaksikannya di teater. 
Ada yang mengatakan bolehkah kita memproyeksikannya dengan layar besar, agar 
lebih banyak orang datang seperti menyaksikan pertunjukan Shen Yun? Tidak boleh. 
Di masyarakat internasional mutlak jangan dilakukan begini, itu akan membuat 
manusia kehilangan kesempatan untuk memperoleh penyelamatan, orang tersebut jika 
benar-benar ada takdir kesempatan menyaksikan pertunjukan Shen Yun di teater, 
maka dia tidak akan begitu merasa tergetar, dia bahkan merasa sama saja sehingga 
tidak datang menyaksikan, maka kalian jangan melakukannya demikian. Efek 
menyaksikan di teater, Dewa langsung berada di situ, menonton DVD niscaya tidak 
ada kekuatan yang sebegitu besar, dan juga lingkungan tempat pemutaran mungkin 
saja terdapat gangguan bagi manusia. Di daratan Tiongkok tidak sama, orang-orang 
tidak dapat menyaksikan Shen Yun, maka boleh menonton DVD, dapat memerankan 
efek tertentu. Di masyarakat internasional janganlah dilakukan seperti itu. 

Pengikut: Tulang punggung media sering meninggalkan tempat berpartisipasi 
dalam pekerjaan lainnya, membuat kualitas pekerjaan tidak terjamin, bagaimana 
mengatasi masalah ini dengan lebih baik? 

Shifu: Memang, orang yang cakap dalam pekerjaan sebentar saja sudah lari ke 
bidang pekerjaan lainnya, membuat tenaga kerja dengan seketika mendadak 
berkurang. Ada sebagian praktisi begitu perasaan hatinya tidak selaras, lalu tidak 
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memikirkan orang lain bagaimana, juga tidak memikirkan pengaruhnya terhadap 
pekerjaan yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran Fa, ingin berbuat bagaimana 
lalu dilakukan menurut kehendaknya. Saya memang sudah melihat praktisi tersebut, 
Dewa pun tidak mengagumi mereka. Akan tetapi, bidang pekerjaan lain betul-betul 
membutuhkan tenaga, sekiranya ada waktu maka anda bantulah mengerjakannya, 
banyak pengikut Dafa juga sedang bekerja dengan merangkap banyak tugas, itu 
seharusnya tidak ada masalah. Dibicarakan lebih lanjut, semua ini adalah masalah 
koordinasi kita, juga masalah Xiulian kita. 

Pengikut: Bolehkah mohon Shifu membicarakan tentang “Sembilan Kompetisi 
Besar”. 

Shifu: “Sembilan kompetisi besar” yang diselenggarakan oleh NTDTV sudah 
dilakukan selama dua tahun, hasilnya sangat nyata, sudah membawa efek yang 
menggemparkan. Sesungguhnya “sembilan kompetisi besar” semuanya adalah 
kebudayaan tradisional, kebudayaan warisan Dewa, kebudayaan manusia yang asli, 
juga berupa hal-hal yang sedang kehilangan. Ditinjau secara jangka panjang adalah 
untuk meninggalkan benda-benda tersebut bagi manusia di masa mendatang, untuk 
saat sekarang maknanya adalah, secara bentuk permukaan ia memerankan fungsi 
mengangkat NTDTV, menambah pemirsa bagi NTDTV, pada hakikatnya adalah 
mengembangkan fungsi yang lebih besar dalam klarifikasi fakta dan menyelamatkan 
makhluk hidup. Setelah “sembilan kompetisi besar” usai diselenggarakan maka jangan 
dipromosikan lagi, dihentikan; lakukan lagi pameran yang berkesinambungan, 
melakukannya ke seluruh dunia, itu berarti sedang mempromosikan hal-hal manusia 
biasa, karena memang kebanyakan adalah hal-hal manusia biasa. Kompetisi itu sendiri 
adalah untuk mengangkat NTDTV, acaranya diadakan dengan lebih berisi, agar tingkat 
ketenarannya meningkat. Masih ada, makna dari event sembilan kompetisi besar ialah, 
yang dipertandingkan adalah hal-hal dari kebudayaan tradisional, bagi manusia di 
masa mendatang, bagi manusia menemukan kembali tradisi, semua juga bermanfaat. 

Pengikut: Kompetisi besar musik vocal tahun ini hanya menampilkan teknik 
nyanyi vokal indah, tidak menampilkan teknik nyanyi kebangsaan, apakah teknik nyanyi 
kebangsaan tidak mendapat pengakuan, atau tidak diwariskan? 

Shifu: Saya dulu pernah mengatakan, berbagai teknik nyanyi ada banyak di dunia 
ini. Setiap bangsa berpadanan dengan kebudayaan badan langit yang berbeda, 
mungkin saja benda-benda tersebut merupakan keistimewaan dari kebudayaan sistem 
badan langit tersebut, oleh sebab itu kita tidak menyangkal salah satu teknik nyanyi 
apa pun, kecuali yang dapat berefek tidak baik di masyarakat, benda yang buruk itu, 
benda-benda tersebut tidak akan saya beri pengakuan. Tetapi pilihan yang dihadapi 
terlalu banyak, kita tidak dapat mengambil semuanya untuk dipergunakan, maka 
sekarang melalui pertimbangan dipilihnya untuk dipergunakan. Mengenai apa yang 
masih akan dipertahankan bagi masyarakat manusia di masa mendatang, itu adalah 
urusan manusia di kemudian hari, mana yang baik itulah yang dipertahankan. Tahun ini 
tidak menampilkan teknik nyanyi kebangsaan, hanya teknik nyanyi vokal indah, teknik 
semacam ini praktis dipergunakan oleh berbagai bangsa. 
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Pengikut: Yang ingin saya tanyakan adalah, misalnya pusat informasi Falun Dafa 
dan sebagainya, apakah juga harus ditangani seperti perusahaan manusia biasa? 

Shifu: Saya tidak dapat mengatakannya begitu konkret. Jika sekarang saya 
mengatakan harus ditangani secara demikian, sebaliknya kalian akan mengatakan 
bahwa Shifu sudah mengatakan, pusat informasi harus ditangani begini, siapa di antara 
kita tidak melakukan juga tidak benar. Maka saya tidak dapat mengatakannya secara 
konkret. Kalian siapa yang punya kemampuan, yang memiliki syarat boleh melakukan 
secara demikian, yang tidak punya kemampuan, tidak memiliki syarat masih harus 
tunda dulu. Saya rasa koran Dajiyuan dan NTDTV, media seperti ini, situasi sudah 
menghendaki harus diterapkan. 

Pengikut: Pengikut Dafa kota Changchun memperkenankan saya mewakili 
mereka kirim salam kepada Shifu, dia mengatakan bahwa dia menemukan banyak 
teman praktisi di sekeliling sangat aktif melakukan pekerjaan pembuktian kebenaran Fa, 
tetapi tidak dapat belajar Fa dan berlatih Gong dengan baik dalam jangka panjang, dia 
merasa masalah ini serius. Saya sendiri juga pernah demikian dalam jangka waktu 
tertentu. Dengan demikian melakukan pekerjaan pembuktian kebenaran Fa juga tidak 
sakral, sulit pula mencapai hasil, konflik antarsesama praktisi juga dikarenakan tidak 
dapat belajar Fa dengan baik, maka tidak dapat mewujudkan cari ke dalam, koordinasi 
tidak baik. 

Shifu: Memang demikian, saya juga punya perasaan yang sama. Saya harap 
tidak hanya pengikut Dafa kota Changchun, pengikut Dafa seluruh daerah di daratan 
Tiongkok, semuanya dapat melakukan tiga hal sekaligus dengan baik, itu barulah 
benar-benar menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya anda lakukan dengan baik, 
barulah sebagai pengikut Dafa yang sedang gigih maju. 

Pengikut: Asia Tenggara mendapat gangguan yang sangat besar, apakah 
pengikut Dafa sangat kurang dalam melakukan klarifikasi fakta? 

Shifu: Walaupun sejarah ini adalah ditinggalkan bagi pengikut Dafa untuk 
membuktikan kebenaran Fa, akan tetapi, lingkungan memang rumit, unsur kejahatan 
sedang berperan. Memang demikian sulitnya. Tetapi asalkan kalian melakukan dengan 
baik, pikiran lurus cukup, dapat berkoordinasi dengan baik, keadaan tentu akan 
berubah. Bila kalian tidak dapat mewujudkan hasil tersebut, ada perasaan takut di hati, 
atau sifat hati manusia terlalu banyak, kalian mungkin tidak dapat melakukan dengan 
baik. Jika tidak dapat melakukan dengan baik, unsur kejahatan akan tampil makin 
beringas, unsur negatif menduduki posisi atas, maka yang tampak di depan mata 
semua adalah gangguan dan kesulitan. Wahai pengikut Dafa, lingkup penyebaran 
kalian sangat luas, (membuat isyarat tangan) sudah masing-masing menangani satu 
bagian di dunia ini, perubahan pikiran anda sudah dapat membuat lingkungan di sekitar 
anda terjadi perubahan. Keadaan manusia di daerah kalian adalah taraf keberhasilan 
klarifikasi fakta yang kalian lakukan. Lingkungan disebabkan oleh hati manusia, 
lingkungan tidak baik adalah kalian yang membiarkannya begitu. Tentu saja, anda 
katakan anda seperti Dewa, jika anda tidak rasional, itu juga berupa gangguan dari diri 
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sendiri. Harus secara rasional, terbuka dan penuh martabat, sangat jelas mengetahui 
diri sendiri harus berbuat apa. 

Pengikut: Pengikut Rusia kirim salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Kami sudah berupaya keras melakukan klarifikasi fakta, namun 
keadaan tidak banyak berubah baik. Bagaimana baru dapat membuat Shen Yun 
pentas di Rusia? 

Shifu: Faktor politik memang mendatangkan kesulitan yang sangat besar. Jangan 
tergesa. Sekiranya pengikut Dafa benar-benar sudah melakukan dengan baik namun 
masih tidak berhasil, maka tunggu dulu. Unsur kejahatan dari kekuatan lama melihat 
partai jahat PKT sudah tidak berdaya, jika di perbatasan sebelah utara dia juga ada 
sebuah kekuatan seperti Amerika Serikat berhadapan dengannya, maka kejahatan 
sudah tidak mempunyai niat untuk menganiaya pengikut Dafa. Ada keadaan khusus di 
mana belum tentu pengikut Dafa tidak melakukan dengan baik, situasi secara 
keseluruhan memang menghadapi masalah yang demikian, pada aspek ini cobalah 
tunggu dulu. Tetapi pekerjaan klarifikasi fakta untuk menyelamatkan manusia, 
bagaimana pengikut Dafa harus melakukan masih tetap dilakukan demikian. 

Pengikut: Kami di saat mengelola iklan kadang-kadang bisa menemui masalah 
seperti ini: Ada pelanggan iklan sudah mendengar klarifikasi fakta kami, dan mengerti 
Dafa, tetapi setelah pasang iklan satu jangka waktu tidak membawa hasil lalu iklan 
dihentikan. Ini karena pengikut belum melakukan dengan baik, atau pelanggan telah 
selesai melakukan hal yang seharusnya ia lakukan bagi Dafa kemudian pergi 
meninggalkan? 

Shifu: Setelah klarifikasi fakta tidak berarti seseorang telah berubah, harus 
membuka pemahaman salah orang tersebut di dalam klarifikasi fakta, agar dia 
mengerti tujuan jahat PKT. Bila klarifikasi fakta tidak mencapai sasaran, iklan juga tidak 
membawa hasil, tentu saja pelanggan tidak tinggal diam. Tetapi jika ia sudah teken 
kontrak maka harus melaksanakan kontrak. Kerugian karena mengingkari kontrak, lihat 
siapa yang menyebabkan maka dialah yang bertanggung jawab. Jika tidak ada faktor 
ekonomi di dalamnya, mereka ingin memasang atau tidak, hal tersebut ditinjau dari 
keadaan. Tidak ada yang disebut pelanggan harus atau tidak melakukan sesuatu bagi 
Dafa, semata-mata adalah menyelamatkan makhluk hidup, tidak ada makhluk hidup 
harus melakukan sesuatu bagi kalian. Perihal sudah dilakukan dengan baik atau tidak, 
hal tersebut sesungguhnya juga tidak perlu Shifu yang mengatakan, kalian carilah 
aspek mana yang tidak sesuai, segera akan tahu. 

Pengikut: Bagaimana melakukan klarifikasi fakta dengan lebih baik kepada 200 
ribu orang Tionghoa di Brasil? 

Shifu: Sebagai pengikut Dafa, lakukanlah sedapat mungkin, klarifikasi fakta 
adalah kewajiban anda. Jika anda katakan begitu banyak orang yang dihadapi untuk 
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ditolong, bagaimana dapat berhasil dilakukan? Lakukanlah sedapatnya, mampu 
melakukan seberapa lakukanlah seberapa. Pengikut Dafa lakukan dengan baik apa 
yang harus dilakukan, keadaan akan berubah. 

Pengikut: Ada banyak praktisi baru ingin bergabung dalam pekerjaan, tetapi 
karena takut mendapat kritik dari praktisi lama sehingga tidak berani diutarakan. Ada 
pula praktisi lama menganggap ikut kegiatan sebagai Xiulian, lalu menarik praktisi baru 
mengikuti kegiatan di mana-mana. 

Shifu: Itu berarti praktisi lama bermasalah. Praktisi baru bagaimanapun adalah 
praktisi baru, bukankah kita berkata menyelamatkan makhluk hidup? Bagi praktisi baru, 
mereka baru saja masuk bergabung, benar-benar butuh bantuan, bimbing mereka 
banyak belajar Fa barulah yang paling penting. 

Selain itu, terhadap kegiatan lingkup komunitas yang butuh banyak peserta, 
namun tidak dapat klarifikasi fakta secara langsung (misalnya sejumlah kegiatan pawai 
yang bukan diadakan di daerah pecinan), kita jangan lakukan lagi, makna hakikinya 
kecil, hasilnya juga tidak baik. 

Pengikut: Shen Yun jika diborongkan kepada manusia biasa, bukan pengikut 
Dafa yang pimpin atau menjual tiket, lalu penonton yang datang menyaksikan Shen 
Yun apakah sama juga diselamatkan? 

Shifu: Betul sama, siapa yang menyaksikan Shen Yun dialah yang terselamatkan, 
siapa yang menyelenggarakan sama saja. 

Pengikut: Ada sebagian praktisi hampir tiap tahun pulang ke daratan Tiongkok, 
orang seperti ini apakah boleh ditugaskan dengan pekerjaan penting? 

Shifu: Saya kira sebaiknya jangan ditugaskan. Bisa saja pada suatu hari polisi 
garang dari partai jahat menangkapnya, sekali perasaan takutnya timbul apa pun juga 
akan dikatakan. (Tersenyum) 

Pengikut: Shen Yun kapan bisa pergi ke daratan Tiongkok mengadakan 
pertunjukan? 

Shifu: Saya juga berpikir demikian, (tepuk tangan) tetapi pasti akan pergi! (Tepuk 
tangan meriah, bersorak) 

Pengikut: Banyak pengikut tahu bahwa melakukan pekerjaan bukan Xiulian, 
tetapi masih saja menitikberatkan prestasi yang diraih dalam mengerjakan media. 
Sebagai Xiulian secara pribadi, bagaimana baru dapat di samping menjaga kondisi hati 
yang murni, juga mengembangkan fungsi pengikut Dafa? 

Shifu: Pikiran lurus harus diperkuat sedikit, tahu diri sendiri melakukan pekerjaan 
ini adalah sedang menyelamatkan manusia. Sebagai orang Xiulian, titik tolak dalam 
melakukan pekerjaan adalah sakral, namun cara melakukannya yang tidak tepat di 
tengah proses, akan menimbulkan gangguan dan bayangan kabut yang menyelubung 
terhadap pekerjaan bersangkutan, juga terhadap Xiulian. 
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Pengikut: Krisis ekonomi dewasa ini apakah disebabkan oleh kemerosotan besar 
moralitas umat manusia, khususnya kemerosotan besar moralitas si penguasa? 

Shifu: Bagaimana jadinya ekonomi dunia, kita tidak usah memedulikannya. Hari 
ini siapa yang memegang tumpu kekuasaan, di tempat mana terjadi suatu peristiwa, 
semua ini tidak ada hubungan apa pun dengan Xiulian kita. Kita hanya peduli dengan 
penyelamatan manusia, menyelamatkan manusia. Pengaturan normal masyarakat 
manusia pasti berdasarkan berkah manusia dan besar kecilnya karma manusia. 

Pengikut: Segenap pengikut Dafa dari Donggang propinsi Liaoning, propinsi 
Xinjiang, Gaomi propinsi Shandong, Lanzhou propinsi Gansu, Qingdao, taman 
Yuyuantan kota Beijing, propinsi Shanxi, daerah Yangpu Shanghai, kota Shanghai, 
Changping kota Beijing, Weifang propinsi Shandong, Chongqing, Shenzhen, Huludao 
propinsi Lioaning, ShenYang, Chengde propinsi Hebei, Kunming propinsi Yunnan, 
Shijiazhuang propinsi Hebei, Yantai propinsi Shandong, Jinan, propinsi Heilongjiang, 
Lian Yun Gang propinsi Jiangsu, Universitas Zhejiang, Guanxian propinsi Shandong, 
Hefei propinsi Anhui, Jiangmen, Guiyang propinsi Guizhou, Xi-an, dinas kesehatan kota 
Guangzhou, Zhaoyang propinsi Liaoning, Wuxue, Huanggang propinsi Hubei, Xishui, 
kota Macheng, Fushun, Datong propinsi Shanxi, Hebi propinsi Henan, Weihai propinsi 
Shandong, Qiqihaer, Fuyang, Tianjin, Jinchang propinsi Gansu, Changchun, Handan 
propinsi Hebei, Chaoshan, Xuzhou, Tai-An, semua kirim salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Pengikut Dafa dari sekolah Minghui kirim salam kepada guru terhormat 
yang belas kasih nan agung. Departemen keamanan dalam negeri Amerika Serikat 
menyerahkan semua dana pendidikan bahasa Mandarin kepada lembaga luar daratan 
Tiongkok yang telah disusupi PKT, organisasi sekolah bahasa Mandarin umum di 
mana kami ikut serta malah tidak mendapat dana. Ada praktisi beranggapan harus 
memanfaatkan kesempatan ini klarifikasi fakta dan menyingkap kejahatan kepada 
pemerintah, sedangkan praktisi lain beranggapan ini bukan penganiayaan secara 
langsung, tidak usah ditanggapi. 

Shifu: Di tengah penganiayaan boleh beri tahu orang-orang di dunia perihal yang 
dilakukan partai jahat PKT di masyarakat internasional, tetapi jangan terlalu banyak 
mencurahkan pikiran pada hal ini. Menyelamatkan makhluk hidup adalah nomor satu, 
yaitu banyak menolong manusia, banyak menolong manusia. Jika ada syarat, ada 
kesempatan, boleh menyingkap unsur-unsur kejahatan tersebut. Sesungguhnya 
kadang kala saya juga berpikir, partai jahat PKT ini segera sudah akan habis, hal-hal 
yang ia dapatkan melalui tipu muslihat dengan memeras otak ditinggalkan untuk siapa? 
Masih belum tentu ditinggalkan untuk siapa. 

Pengikut: Dapatkah Shifu menyampaikan beberapa patah kata kepada pengikut 
Dafa daratan Tiongkok yang berada dalam penjara? Di dalam penjara bagaimana baru 
dapat berbuat dengan baik dan memperkuat pikiran lurus? 
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Shifu: Di situ adalah sarang hitam yang terakhir diduduki oleh kejahatan, keadaan 
yang dihadapi oleh setiap pengikut Dafa tidaklah sama, bagaimanapun juga jangan 
kehilangan pikiran lurus sendiri, sampai kapan pun jangan lupa bahwa diri sendiri 
adalah pengikut Dafa, letakkan Fa pada urutan pertama niscaya dapat 
mempertahankan pikiran lurus kalian, dapat menangkal kejahatan, menghadapi 
kejahatan akan tahu bagaimana berbuat. Akan tetapi keadaan sangatlah rumit, 
kondisinya berbeda, ada yang benar-benar akan kehilangan nyawa, ada yang dianiaya 
dengan sangat serius. Keadaan setiap orang tidak sama, menyangkut keadaan setiap 
orang dalam sejarah, masih ada pengaturan kekuatan lama dalam keadaan pengikut 
Dafa dikelabui, maka semua itu telah membentuk suatu keadaan yang sangat rumit. 
Tak peduli bagaimanapun, pokoknya asalkan dalam hati terisi Dafa, tentu dapat 
melangkah maju, sekalipun kehilangan nyawa juga pasti dapat kembali ke tempat 
semula, sekalipun linglung sesaat, akhirnya juga dapat melangkah maju. 

Pengikut: Di daerah kami ada sebuah tempat latihan, yang datang berlatih 
utamanya adalah orang kulit hitam Amerika, ada yang sudah datang berlatih delapan 
tahun lebih, tetapi hanya berlatih Gong, buku mungkin sudah dibaca satu dua kali. 
Pendatang baru juga demikian. Mohon tanya bagaimana kami harus membantu 
mereka? 

Shifu: Bantulah mereka belajar Fa, jelaskan tentang pentingnya belajar Fa. 

Pengikut: Grup paduan suara Eropa apakah harus terus mengklarifikasi fakta dan 
menyelamatkan manusia di dunia dengan bentuk paduan suara? 

Shifu: Ada kalanya saya berpikir, kalian dengan bernyanyi, apakah benar-benar 
dapat memerankan fungsi seperti Shen Yun, dapat menolong manusia? Sesungguhnya 
sulit diwujudkan. Grup paduan suara ini jika tidak dapat berperan efektif dalam 
penyelamatan makhluk hidup, maka sudah tidak punya makna yang begitu besar. 
Karena baik latihan kalian maupun mengadakan paduan suara, itu adalah pemborosan 
sumber daya manusia. Seandainya kalian benar-benar dapat memerankan fungsi yang 
begitu besar, menyelamatkan makhluk hidup, jumlahnya tidak dijamin banyak, ada 
sebagian orang telah diselamatkan, maka kalian lakukanlah. Jangan sekali-kali terikat 
pada grup paduan suara itu sendiri. 

Pengikut: Toko buku “Tianti” 6  cabang Toronto sudah dibuka hampir setahun, 
orang yang datang ke toko buku memahami fakta sebenarnya dan belajar Fa 
berangsur-angsur menjadi banyak, tetapi keadaan usaha toko buku masih kurang ideal. 
Mohon tanya usaha toko buku apakah seperti media lainnya perlu mencari pasaran 
dan memasang iklan? 

Shifu: Hal ini saja juga ditanyakan pada saya, (hadirin tertawa) hal yang 
menyangkut usaha ditangani dengan cara usaha, itu tidak ada salahnya. Bila tidak 
dilakukan dengan baik maka kejahatan akan mengganggu, akan timbul kesulitan. 

                                                 
6 Tianti -- Tangga langit. 
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Dewasa ini beginilah keadaannya. Bila punya niat ingin melakukan suatu hal apa pun 
dengan baik, maka lakukanlah dengan baik. 

Pengikut: Orang-orang jahat di Flushing, minggu lalu di hadapan penyelidik 
federal departemen peradilan Amerika Serikat mencoba merampas kamera video yang 
ada di tangan praktisi. Kami berencana menuntut orang-orang jahat tersebut. Polisi 
Amerika hanya mendakwa mereka dengan pasal “kejahatan mencoba merampas”. 

Shifu: Memang benar “mencoba merampas”, karena dia belum berhasil 
merampasnya. (Tersenyum) Polisi tentu mengatakan begitu, tidak bisa mengatakan 
telah dirampas padahal belum berhasil dirampas. Jika benar telah dirampas boleh saja 
menuntutnya. 

Pengikut: Kami ingin menjelaskan kepada pemerintah federal, perusuh-perusuh 
tersebut sudah sejak lama terus saja memprovokasi dan mengancam khusus terhadap 
keyakinan kami. 

Shifu: Ini bukan hanya masalah keyakinan, melainkan partai jahat PKT yang 
melakukannya di balik itu. Mengenai hal ini sebenarnya tidak perlu anda katakan 
mereka juga tahu, bahkan para polisi juga tahu. Saya justru berpikir pada sebuah 
masalah, praktisi di Flushing, praktisi yang melangkah di depan ingin membendung 
kejahatan, titik tolaknya baik, benar-benar adalah baik, hal ini saya membenarkan 
kalian. Akan tetapi, apakah mengenai caranya terlalu tergesa? Coba pikirkan dengan 
kepala dingin, hati lebih bertoleransi sedikit, kita benar-benar menganggap semua 
orang sebagai makhluk hidup yang harus diselamatkan untuk menyelamatkannya, 
coba lihat apakah mereka ada perubahan? Munculnya kejahatan di Flushing, yang 
mengendalikan orang berbuat buruk, itu mutlak bukan secara kebetulan. Pasti adalah 
datang khusus ditujukan pada bagian kebocoran para praktisi. Terhadap sisi manusia 
jangan selalu melawannya secara frontal, bukan menaklukkan mereka, melainkan 
menyelamatkan mereka. Lakukanlah dengan belas kasih, lakukan dengan kepala 
dingin, coba lihat apa hasil dari perbuatan ini. 

Pengikut: Wartawan yang bertugas meliput Shen Yun, dalam keadaan waktunya 
ketat dan tugasnya berat, sumber berita di antara berbagai media dan berbagai 
wartawan sulit untuk digunakan bersama, sulit diwujudkan, dengan demikian terjadilah 
sejumlah masalah menyangkut perebutan kuota. 

Shifu: Memang demikian. Tetapi juga bukan yang disebut perebutan kuota, ada 
kalanya, penonton yang datang tidak banyak, sedangkan wartawan berada di mana-
mana, sangat mengejutkan. Ini adalah pertunjukan, apakah kalian tidak pernah berpikir 
bagaimana penonton memandang kalian? Ada sebagian praktisi malah suka menjual 
tampang, menenteng sebuah kamera, jepret sana jepret sini tiada hentinya, membuat 
orang-orang merasa jenuh dipotret. Ini bukanlah semata-mata masalah mutu, 
melainkan masalah Xiulian, yaitu tidak meletakkan hal penyelamatan makhluk hidup 
pada urutan pertama. Peliputan berita adalah hal yang baik, ingin mengangkat event ini, 
tetapi jika wartawan banyak, benar-benar akan berefek sebaliknya. Tempat pertunjukan 
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juga tidak dapat menampungnya. Oleh sebab itu kuota ini jika tidak dibatasi juga tidak 
benar. 

Pengikut: Seluruh pengikut Dafa dari jaringan dirgantara Beijing, para pengikut 
Dafa dari Ganjiakou, jalan Zhanlan, luar gerbang Fucheng kota Beijing, pusat latihan 
Shuangxiu daerah Haidian Beijing, Changsha propinsi Hunan, Guangzhou, daerah 
Donghu kota Wuhan, daerah Hongshan, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, 
Akademi Sosial Tiongkok, Zhuhai, Taman Hongdu kota Nanchang, Leiyang propinsi 
Hunan, Chenzhou, Hengnan, Xining, Liuzhou propinsi Guangxi, Harbin, kabupaten 
Dongguang propinsi Hebei, kabupaten Fucheng, Chengdu, Benxi propinsi Liaoning, 
daerah 204 kota Shenyang, daerah Changqing, Ningbo propinsi Zhejiang, Dongfang 
propinsi Hainan, Xin-Yang propinsi Henan, daerah Jiangmen propinsi Guangdong, 
Universitas Niaga dan Ekonomi Dongbei kota Dalian, Jiangsu, semuanya kirim salam 
kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Dalam penjualan tiket Shen Yun, (Shifu: Wah, kita bukan mengadakan 
konferensi Shen Yun, mengapa semuanya mengajukan pertanyaan mengenai hal ini?) 
pengikut menyadari bahwa malam pertunjukan Shen Yun adalah penyelamatan, 
terdapat faktor Xiulian di dalamnya bagi pengikut Dafa, harus dengan klarifikasi fakta 
sebagai yang utama. Tetapi sebagian teman sesama praktisi beranggapan harus 
memasang iklan di media arus pokok sebagai yang utama. 

Shifu: Penjualan tiket adalah penjualan tiket, jika ada masalah baru lakukan 
klarifikasi fakta, di tengah pertunjukan niscaya sedang menyelamatkan manusia. 
Memasang iklan di media arus pokok atau media kecil, semuanya juga betul. Perihal 
bagaimana menangani bidang promosi, lakukanlah berdasarkan keadaan konkret di 
sejumlah tempat kalian. Ada yang mengatakan cukup dengan menyebarkan brosur, 
ada yang mengatakan bertandang di suatu tempat menjual tiket sudah cukup, ada 
sebagian tempat harus memasang iklan. Kalian melakukan bagaimana juga boleh. Ada 
daerah tidak begitu memasang iklan, para praktisi senantiasa saling bekerja sama, di 
beberapa toko saja tiket sudah terjual habis. Maka lakukanlah berdasarkan keadaan 
kalian di daerah berbeda. 

Pengikut: Kami yang mengerjakan media perlu belajar Fa bersama, tetapi 
pesertanya terpencar-pencar di seluruh dunia, belajar Fa bersama melalui internet 
apakah cocok? 

Shifu: Mengenai hal ini kalian boleh coba. Tetapi saya sudah terpikir, di mana pun 
pengikut Dafa berada, termasuk praktisi yang mengerjakan media di setiap pelosok di 
seluruh dunia, semua jangan terpisah dari Himpunan Dafa setempat, sebaiknya jangan 
terpisah dari tempat latihan Gong setempat, harus belajar Fa bersama dengan pengikut 
Dafa setempat. 
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Pengikut: Kekuasaan partai jahat telah runtuh, massa rakyat di daratan Tiongkok 
apakah masih ada kesempatan mengenal Dafa dan diselamatkan dalam lingkungan 
yang longgar? Bagaimana baru kita dapat mewujudkan hal ini? 

Shifu: Tunggu partai jahat benar-benar runtuh, di saat Fa meluruskan dunia 
manusia ada kondisi dari Fa meluruskan dunia manusia, bukan kondisi seperti ini, 
seutuhnya telah berubah. Urusan tersebut jangan kita pedulikan dulu, kita dewasa ini 
melakukan berdasarkan keadaan sekarang, berdasarkan keadaan sekarang menolong 
manusia. 

Pengikut: Bagaimana membedakan isyarat yang Anda berikan dan gangguan 
kekuatan lama? 

Shifu: Shifu dan sejumlah Dewa positif bisa memberi anda isyarat, hal ini adalah 
pasti. Tetapi bagi anda acap kali semua itu adalah untuk menyingkirkan keterikatan 
anda atau menghindari bahaya, adalah untuk Xiulian anda. Gangguan unsur kejahatan 
acap kali berupa isyarat palsu yang menuruti keterikatan anda, rasa kegembiraan anda, 
kesukaan hati dan berbagai sifat hati manusia, usai kejadian itu anda akan makin 
senang, makin terikat, melangkah ke jalan sesat, malah mengatakan Shifu yang 
menyuruhnya. Sering kali adalah demikian. Sesungguhnya bagaimana membedakan? 
Ada yang mengatakan saya Xiulian justru mengandalkan isyarat mimpi, saya bilang itu 
adalah bicara ngawur. (Hadirin tertawa) Terikat pada isyarat dalam mimpi, itu bukan 
Xiulian, melainkan masuk ke jalur sesat. Pengikut Dafa tentu berpegang pada buku 
Dafa ini, dengan Fa sebagai patokan. Anda di dalam lingkungan mimpi, maupun dalam 
lingkungan lainnya, anda juga harus menggunakan Dafa untuk menilai sesuatu benar 
atau salah, dengan demikian baru dapat tidak diganggu. Saya tidak meninggalkan cara 
Xiulian seperti ini yang berupa: kalian semua tidak perlu berkultivasi lagi, Fashen beri 
tahu bagaimana berbuat maka berbuatlah demikian. Saya tidak mengakui ini adalah 
Xiulian. Pengikut Dafa tidak mungkin setiap orang berada di sisi saya, yang saya beri 
tahu kalian ialah “berpedoman pada Fa sebagai guru”, dengan adanya Fa ini kalian 
tentu tahu bagaimana berkultivasi. 

Pengikut: Setelah Guru terhormat berceramah Fa kepada praktisi Australia, 
keadaan di Australia ada sedikit perbaikan, tetapi selang tidak lama waktu ada 
sebagian kembali lagi seperti semula, antara praktisi Tionghoa dan Barat masih tidak 
dapat berkomunikasi, banyak praktisi di saat menemui masalah di bibir mengatakan: 
“kita harus banyak belajar Fa”, “kita harus melepaskan keterikatan”, namun tidak benar-
benar mencari ke dalam. 

Shifu: Sifat hati manusia selalu ada. Seandainya melalui satu kali ceramah Fa 
Shifu keterikatan mereka semuanya telah lenyap, maka saya rela tiap hari berceramah 
kepada kalian. Sesungguhnya Fa sudah ada di situ, tergantung bagaimana anda 
mematuhinya. Xiulian memang ada proses, keterikatan perlahan-lahan disingkirkan, 
namun bagaimanapun juga harus memerhatikan masalah waktu ini. Harus mematut diri 
dengan ketat, benar-benar harus mematut diri dengan ketat. Jika dikatakan Himpunan 
Dafa balik lagi menempuh jalan semula, menutup diri. Apakah benar demikian? Saya 
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akan mengamati. Tapi tak peduli bagaimanapun, Himpunan Dafa berbuat baik atau 
tidak, sebagai pengikut Dafa, kalian adalah sedang mengultivasi diri sendiri, kalian 
sendiri harus berbuat dengan baik. Shifu tidak menyandarkan harapan, harapan 
seluruh Australia kepada seseorang atau kepada Himpunan Dafa, saya 
menyandarkannya pada usaha kalian setiap orang dari seluruh pengikut Dafa 
bagaimana berkultivasi dengan baik. Kalian adalah harapan bagi makhluk hidup di 
tempat kalian untuk dapat diselamatkan, kalian adalah pengikut Dafa yang 
membuktikan kebenaran Fa, kalian sedang membantu Shifu meluruskan Fa. Bukan 
hanya Himpunan Dafa yang membantu Shifu meluruskan Fa, bukan hanya 
penanggung jawab yang membantu Shifu meluruskan Fa. Jika kalian terikat 
mengarahkan pandangan pada Himpunan Dafa, juga tidak benar. Jika Himpunan Dafa 
benar-benar terdapat masalah, saya akan menanganinya, tetapi bukan dilakukan demi 
keterikatan anda. 

Pengikut: Apakah kita bisa menyaksikan persidangan besar terakhir? 

Shifu: Jangan karena Shifu mengatakan sesuatu, lalu berketerikatan pada hal itu. 
(Hadirin tertawa) Jangan peduli padanya, lakukan dengan baik apa yang diri sendiri 
harus lakukan. 

Pengikut: Ada praktisi sedang proaktif melakukan hal-hal dalam proyek Dafa, 
juga sedang mengultivasi Xinxing, namun tidak mau berlatih Gong, juga tidak 
mengutamakan pemancaran pikiran lurus. Praktisi seperti ini dapatkah mencapai 
kesempurnaan? 

Shifu: Jika benar demikian sebenarnya masalah itu hanyalah dia belum 
berkultivasi dengan begitu baik, coba perhatikan sejenak rasanya sudah cukup. Tetapi 
ada juga yang tidak belajar Fa hanya melakukan pekerjaan. Tiga hal semua harus 
dilakukan, jika hanya melakukan pekerjaan namun tidak belajar Fa, itu adalah manusia 
biasa melakukan pekerjaan Dafa. Manusia biasa melakukan pekerjaan Dafa tidak 
dapat mencapai kesempurnaan, hanya dapat mengumpulkan pahala. Mengumpulkan 
pahala dan mengumpulkan berkah, kehidupan masa berikutnya akan ada berkah, 
itulah yang diperoleh, tidak dapat mencapai kesempurnaan, coba anda katakan 
bukankah itu dilakukan sia-sia? Orang Xiulian jika tidak berkultivasi dapatkah 
dibenarkan? Dengan hati yang terisi Fa, melakukan klarifikasi fakta baru dapat 
membuat orang terselamatkan, perkataan yang diucapkan baru ada daya getarnya. 

Pengikut: Pengikut di saat klarifikasi fakta bertemu dengan manusia biasa, dia 
mengatakan kenal dengan seorang pengikut Dafa, perilakunya lebih buruk dari 
manusia biasa, manis di bibir, perbuatannya sangat mengecewakan. 

Shifu: Perkataan seperti ini saya juga pernah mendengarnya. Tidak berbuat 
seperti pengikut Dafa berarti sedang memerankan efek yang diinginkan oleh kekuatan 
lama, itu berbahaya. Akan tetapi, saya harap kalian yang mendengar tentang hal ini 
juga berpikir pada diri sendiri. Apakah kalian mengerti apa yang saya maksud? 
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Pengikut: Saya adalah pengikut cilik berusia 12 tahun, karena ayah menentang, 
saya kehilangan kesempatan masuk sekolah Fei Tian. Apakah saya masih ada 
kesempatan? 

Shifu: Karena anda belum dewasa, menurut peraturan masih berada di bawah 
pengawasan orang tua, sebagaimana orang tua anda tidak menyetujui, maka hal itu 
juga tidak benar. Jika syarat alami anda sudah mencukupi, kesempatan akan selalu 
ada; bila tidak mencukupi, juga jangan terikat. 

Pengikut: Praktisi Barat belajar bahasa Mandarin harus mempelajari huruf yang 
disederhanakan atau huruf asli? 

Shifu: Huruf yang disederhanakan maupun huruf asli bukanlah masalah besar, 
belajar huruf yang disederhanakan boleh, belajar huruf asli juga boleh, semua itu bukan 
masalah, karena orang yang belajar huruf yang disederhanakan dapat mengerti saat 
melihat huruf asli, orang yang belajar huruf asli juga dapat mengerti saat melihat huruf 
yang disederhanakan. Urusan manusia adalah urusan di kemudian hari, kita sekarang 
semata-mata adalah urusan penyelamatan makhluk hidup. Tetapi banyak huruf 
Mandarin yang disederhanakan itu adalah produk yang dihasilkan oleh partai jahat PKT, 
kandungan maknanya tidak baik, tetapi begitu banyak orang, miliaran orang sedang 
menggunakan huruf yang disederhanakan, hal ini kelak dibicarakan lagi. 

Pengikut: Yang dimaksud “kejahatan sudah habis” apakah berarti partai jahat 
segera akan tercerai-berai? 

Shifu: Artinya unsur-unsur partai jahat sudah tidak ada lagi. Saya tadi sudah 
mengatakan, orang-orang yang mempertahankan sistem partai jahat itu sedang 
mempertahankan kekuasaan mereka. 

Pengikut: Di tempat kami datang banyak sekali mata-mata, bagaimana kita 
menyikapi mereka? 

Shifu: Setiap mata-mata juga berada di bawah pengawasan badan keamanan 
dan intelijen, atau polisi rahasia Amerika Serikat, mata-mata didikan kebudayaan partai 
jahat PKT juga dikelabui oleh kebudayaan partai jahat, mereka justru berada dalam 
bahaya. Dalam penyelamatan makhluk hidup mereka juga diberikan kesempatan. 
Tetapi ada sebagian orang justru berbuat kacau, bila dikatakan dia adalah mata-mata, 
dia masih bukan mata-mata sesungguhnya, namun yang dia lakukan lebih buruk dari 
yang dilakukan oleh mata-mata, dia merasa dirinya sedang melakukan hal yang baik, 
dia justru tidak memikirkan dirinya bagaimana, menyebabkan banyak praktisi menolak 
kehadirannya. 

Pengikut: Banyak massa rakyat di daratan Tiongkok kirim salam kepada Shifu 
melalui hotline pengunduran partai, kata-kata ucapan terima kasih mereka kepada 
Shifu sangat mengharukan, di sini saya sampaikan kepada Shifu. 

Shifu: Kalian bila ada kesempatan juga wakilkan saya berterima kasih kepada 
mereka. (Tepuk tangan) 
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Pengikut: Pemerintah negara Barat sikapnya terhadap partai jahat makin lama 
makin lemah, pengikut merasa daya penyelamatan terhadap mereka masih kurang, 
praktisi yang melakukan sangat sedikit. 

Shifu: Jangan menghiraukan hal-hal tersebut, kekuatan lama sedang bermain 
keseimbangan. Dia tidak akan memperkenankan mereka pada saat sekarang yang 
satu mengalahkan yang lain. Dia merasa kejahatan yang menguji pengikut Dafa sudah 
kurang, maka dia membuatnya seimbang. Tetapi situasi secara keseluruhan sedang 
berubah, segenap situasi sedang berubah, berubah ke arah yang baik. 

Pengikut: Dua hari yang lalu di gedung PBB terlihat lagi dua orang yang 
mengajukan surat pengungsi, satu di antaranya mengenakan kaus kuning, begitu 
ditanya ternyata pakaian tersebut dipinjam dari praktisi. 

Shifu: Praktisi mana yang meminjamkannya? Pakaian yang kalian kenakan di 
badan menandakan pengikut Dafa, pakaian tersebut sembarang dipinjamkan kepada 
manusia biasa melakukan hal yang ilegal, hal yang tidak semestinya dilakukan, jika 
demikian kalian sedang menyelamatkan makhluk hidup atau memusnahkan makhluk 
hidup? Selalu ada saja orang yang tidak berbuat sesuai harapan, (tersenyum) jika 
semuanya dapat berbuat begitu baik, penderitaan kalian sudah bukan lagi seperti 
bentuk sekarang ini. 

Pengikut: Lagu partai jahat dinyanyikan oleh pengikut Dafa setelah diubah 
syairnya, syair tersebut tentu menentang partai jahat PKT, tetapi melodinya masih 
serupa, setelah mendengar rasanya tetap tidak enak. 

Shifu: Menurut saya pengikut Dafa jangan menyanyikan lagu tersebut, tidak 
masalah bagi rakyat umum menyanyikannya. 

Pengikut: Dalam klarifikasi fakta ke daratan Tiongkok, ada dua macam orang 
yang berbeda sikap: yang satu macam setuju dengan “tiga pengunduran” tetapi tidak 
membenarkan Dafa, satu macam lagi membenarkan Dafa tetapi tidak mau melakukan 
“tiga pengunduran”. Kelak di tengah penyisihan manusia bagaimana nasib mereka? 

Shifu: Ini adalah belum berubah secara dasar, disebabkan klarifikasi fakta yang 
belum disampaikan dengan jelas. Perihal bagaimana nasibnya, garis pemisah tepat 
digoreskan di antara kedua ini, anda berdiri di pihak mana maka anda termasuk pihak 
tersebut, sedikit pun tidak kabur. Dia mengatakan membenarkan yang ini menolak 
yang itu, sesungguhnya dia belum berubah secara dasar dari lubuk hatinya. Mungkin di 
hadapan anda menuruti perasaan mengucapkan kata-kata baik, dia pada hakikatnya 
belumlah berubah, maka baru ada penampilan semacam ini. 

Pengikut: Di New York banyak orang melalui suaka politik telah berhubungan 
dengan Dafa, banyak teman sesama praktisi sangat antipati terhadap tingkah laku 
mereka, sehingga timbul perasaan hati yang menolak mereka. 

Shifu: Saya sedang berpikir, orang-orang yang mencari suaka politik 
berhubungan dengan pengikut Dafa, tujuannya memang tidak baik, tetapi 
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bagaimanapun kita adalah menyelamatkan makhluk hidup. Perlakukanlah mereka 
dengan belas kasih, mungkin saja dia akan ingat selamanya tutur kata dan perbuatan 
anda, ini bagi dia tetap ada pengaruhnya, mungkin itu adalah menanam kesempatan 
takdir untuk menolongnya kelak. Jika kita tidak baik terhadap mereka, mungkin dia 
akan kehilangan kesempatan takdir. Tak peduli bagaimanapun, pokoknya harus tahu 
bahwa kita sedang menyelamatkan manusia. 

Pengikut: Di tengah pekerjaan manusia biasa berhubungan dengan kesenian 
yang bermetamorfosis, apakah dapat mempertahankan pikiran lurus, seperti Shen Yun 
memperbaiki unsur-unsur yang tidak lurus menjadi lurus. 

Shifu: Kesenian modern manusia biasa, anda ingin memperbaiki apakah ia mau 
menuruti anda? Kita juga tidak punya hati lowong untuk mengerjakan hal itu, kalian 
sedang menolong manusia, urusan itu sekarang jangan dipedulikan. Sekarang hal-hal 
tersebut semuanya tidak dipedulikan, saat Fa meluruskan dunia manusia dengan 
sendirinya ada cara yang relevan untuk mengerjakannya. 

Pengikut: Daerah segi tiga Zhujiang di propinsi Guangdong dan sejumlah kota di 
pesisir laut, terdapat banyak perusahaan industri dan niaga, serta penduduk imigran 
dari luar, penduduknya amat padat, tetapi para praktisi sangat kurang melakukan 
klarifikasi fakta. 

Shifu: Keadaan konkret di dalam negeri Tiongkok tidak semuanya sama, hanya 
dapat dilakukan berdasarkan keadaan setempat, bersamaan harus memerhatikan 
keselamatan. Pengikut Dafa daerah mana pun di daratan Tiongkok semuanya tahu 
kewajiban diri sendiri, mengultivasi diri sendiri dengan baik dan menyelamatkan 
makhluk hidup, itu adalah yang harus dilakukan. Makin banyak manusia yang 
diselamatkan akan makin baik, karena itu adalah kewajiban yang menjadi tanggungan 
anda. 

Pengikut: Kami mengelola siaran televisi, ada sebagian teknik belum mencapai 
taraf profesional, bolehkah mencari manusia biasa untuk bekerja sama? 

Shifu: Anda ingin mempekerjakan manusia biasa untuk menangani suatu bidang 
pekerjaan, seharusnya tidak ada masalah, tetapi anda sebaiknya jangan berpatungan 
dengan dia mendirikan sebuah perusahaan, atau bekerja sama dalam suatu proyek, 
karena bila dia mendapat gangguan keadaan akan menjadi runyam, contoh seperti ini 
sudah terlalu banyak. Anda adalah pengikut Dafa, hal yang anda lakukan adalah sakral, 
urusan dia adalah urusan manusia, tidak dapat disatukan. Jika anda adalah pemilik 
perusahaan dan anda mempekerjakan dia, itu tidak ada masalah, dia hanyalah 
pegawai, anda menghendaki dia bagaimana berbuat dia menuruti saja. Jika anda 
bekerja sama dengannya, acap kali timbul masalah. Dia bisa saja diganggu, itu mudah 
sekali. 

Pengikut: Ada praktisi lama yang telah banyak tahun memperoleh Fa, karena 
tersesat dalam sejumlah simpul hati dan keterikatan, telah meninggalkan Xiulian. Kami 
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tak berdaya membuka simpul hatinya, merasa iba dan cemas terhadap mereka, 
bagaimana membantu mereka? 

Shifu: Lakukan dengan lebih saksama, lihat keadaan pokoknya bagaimana. 
Seandainya ia masih mendekap erat partai jahat PKT, atau secara dasar tidak ingin 
berkultivasi dengan sungguh-sungguh, pada awalnya hanya ikut-ikutan saja, maka 
terserah dia. Tetapi walau bagaimanapun, sebagai pengikut Dafa, tak peduli keadaan 
dia bagaimana, yang kalian lakukan adalah menyelamatkan makhluk hidup, maka 
harus dilakukan, setelah melihat maka kita lakukan, jika benar-benar tidak berhasil itu 
sudah bukan masalah anda. 

Pengikut: Saya dapat bergabung dalam banyak bidang pekerjaan, selain Shen 
Yun, bagaimana saya memastikan pekerjaan mana yang ada hubungannya dengan 
sumpah janji saya di masa prasejarah? 

Shifu: Tidak dapat dipastikan, jika banyak dipikir jadilah keterikatan. Apa yang 
harus dilakukan oleh pengikut Dafa maka anda lakukanlah, itu sudah benar. 

Saya pikir, jangan menghabiskan waktu lebih lama lagi. Anda sekalian datang 
satu kali tidak mudah, kalian masih akan melanjutkan konferensi berbagi pengalaman. 
Saya harap anda sekalian melalui konferensi berbagi pengalaman ini dapat 
memperoleh suatu peningkatan, lihat bagaimana orang lain melakukan dengan begitu 
baik, bagaimana orang lain melakukannya, bawa pulanglah pengalaman baik mereka. 
Jika benar-benar dapat memperoleh hasil dalam konferensi Fa ini, dapat berperan 
membantu bagi Xiulian kalian, maka anda tidaklah sia-sia datang ke sini. Setiap kali 
konferensi Fa pengeluarannya tidak sedikit, kita menghitungnya dari keseluruhan, para 
praktisi naik pesawat bahkan butuh uang beberapa juta. Benar-benar biayanya sangat 
besar. Jangan terbawa dalam formalitas, jangan dijadikan sebagai tontonan, juga 
jangan datang hanya ingin mendengar apa lagi yang Shifu sampaikan, dengan 
perasaan ingin tahu. Yang Shifu beri tahu pada anda, harus menempuh jalan terakhir 
ini dengan baik, tunaikan misi anda, saya akan selamanya mengatakan demikian. 

Sebagai penutup, saya harap anda sekalian jangan patah semangat. Bukankah 
kalian telah melihat cahaya fajar? Kejahatan juga sudah habis, makin menjelang akhir 
harus makin bangkitkan semangat. Selesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh 
pengikut Dafa, banyak menyelamatkan makhluk hidup, itu adalah keagungan De. 
Setiap kehidupan yang diselamatkan terdapat kelompok kehidupan raksasa di baliknya, 
luar biasa. 

Mungkin masih ada banyak orang telah menyerahkan lembaran pertanyaan, tim 
pengurus belum menyerahkannya ke sini, banyak orang masih ingin bertanya. 
Sesungguhnya anda mengajukan pertanyaan atau tidak, jawabannya semua dapat 
ditemukan dalam Fa ini, banyaklah baca buku. Kalian berkultivasi dalam kesesatan, tak 
dapat melihat Fa ini bagaimana rupanya. Di saat benar-benar telah melihat, itu tidak 
dapat dilukiskan dengan bahasa, tak mampu dilukiskan. Saya dahulu beri tahu kalian, 
bahwa setiap huruf adalah Buddha, Tao dan Dewa yang bertingkat-tingkat dan 
bersusun-susun. Kalian juga tidak dapat memahami bahwa Shifu telah menekan 



38 
 

masuk segala sesuatu ke dalam Fa ini, kalian sekarang dengan menggunakan pikiran 
manusia juga tidak dapat memahami perkataan itu. Apa pun dapat diperoleh, 
tergantung bagaimana anda menekuninya, tergantung bagaimana kondisi hati anda. 
Apa pun dapat diperoleh melalui Fa ini. Xiulian adalah serius, sedikit pun tidak boleh 
lengah. Dengan menganut berbagai macam pikiran yang tidak murni melihat Fa ini, 
melihat buku ini, apa pun tak terlihat, apa pun juga tak dapat diperoleh. Oh manusia, 
banyak pengikut Dafa mengatakan, dalam satu jangka waktu lama di tengah 
penganiayaan, membaca Fa seakan-akan tidak ada peningkatan, sesungguhnya di 
waktu itu yang terisi dalam benak kalian semua adalah hal-hal penganiayaan, hati pun 
tidak dapat tenang. Xiulian adalah serius, anda harus menganut kondisi yang murni, 
dengan sangat tulus membacanya dan menjalani kultivasi, baru akan ada peningkatan, 
baru akan meraih hasil. 

Akhirnya masih saja perkataan ini, saya harap anda sekalian menempuh jalan 
terakhir dengan baik, tidak menyia-nyiakan predikat “pengikut Dafa”. Terima kasih 
kepada anda sekalian. (Tepuk tangan meriah dalam jangka panjang) 
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Washington D.C. 2009 

Li Hongzhi 

18 Juli 2009 

Anda sekalian telah berjerih payah! 

Konferensi Fa New York baru saja usai diselenggarakan, saya sudah bertemu 
dengan kalian satu kali. Kali ini tidak ingin bicara banyak, maka saya datang terlambat 
sedikit. (Tersenyum) (Hadirin tepuk tangan) Situasi keseluruhan dari pelurusan Fa 
sedang bergerak maju dengan pesat, fungsi yang diperankan oleh partisipasi pengikut 
Dafa dalam penyelamatan makhluk hidup dan pembuktian kebenaran Fa, telah 
membuat di dunia mengalami perubahan besar. Hal ini sudah terlihat oleh anda 
sekalian, juga sudah terlihat oleh orang-orang di dunia. Pada masa awal dimulainya 
penganiayaan “20 Juli” tahun 1999, banyak orang memastikan, bahwa Falun Gong 
hanya dapat bertahan beberapa hari. Semula ada sebagian orang ingin mendukung 
Falun Gong, karena terpengaruh oleh pemikiran semacam ini, mereka juga tidak lagi 
menyatakan sikap. Khususnya setelah penindasan partai jahat PKT terhadap para 
mahasiswa pada 4 Juni 1989, banyak orang beranggapan seakan-akan Tiongkok 
sudah tidak punya harapan lagi, bahkan ada sebagian orang mengatakan secara 
terbuka, kita tidak usah peduli pada Falun Gong, mereka sama juga hanya dapat 
bertahan beberapa hari. Tak peduli pemikiran mereka bertolak atas dasar apa, namun 
Falun Gong tidak seperti yang mereka pastikan itu. Falun Gong telah berhasil 
melangkah maju, (tepuk tangan meriah) lagi pula berhasil melangkah maju dalam 
keadaan tanpa bantuan pihak luar. (Tepuk tangan meriah) Dikarenakan hal ini pula, 
benar-benar telah membuat orang-orang di dunia memandang Falun Gong dengan 
suatu pandangan baru, hal ini makin memperlihatkan kehebatan pengikut Dafa, makin 
memperlihatkan perbedaan dari orang yang Xiulian Falun Gong. Sekarang ada 
sebagian orang sudah berubah dari sikap apatis menjadi menaruh perhatian, dari 
mentalitas menertawai beralih menjadi perasaan kagum. 

Peristiwa tidak berakhir sampai di sini, pelurusan Fa masih sedang bergerak maju, 
pengikut Dafa masih tiada hentinya membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan 
makhluk hidup, situasi masih tiada hentinya sedang berubah, dan juga berubah dengan 
pesat. Bersamaan unsur-unsur kejahatan pada ruang dimensi lain dimusnahkan dalam 
jumlah besar, orang-orang di dunia kian hari jadi kian sadar jernih, unsur-unsur buruk 
yang mengendalikan pikiran manusia kian hari kian berkurang, dengan demikian 
membuat orang-orang di dunia dapat dengan kepala dingin memikirkan penganiayaan 
ini dan bagaimana mereka menyikapi pengikut Dafa. Padahal bagaimana orang-orang 
di dunia memandang kita, ini bukan masalah krusial, juga tidak penting, kita harus 
melakukan pekerjaan kita sendiri dengan baik, itu barulah yang paling penting. Dalam 
proses penganiayaan kita tidak memandang sikap orang-orang di dunia, kita juga tidak 
menyandarkan harapan kepada manusia biasa agar mereka dapat berbuat sesuatu 
bagi Dafa, dan juga tidak melepaskan pertolongan terhadap manusia di dunia dan 
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semua makhluk hidup. Pekerjaan penyelamatan manusia di dunia hanya pengikut Dafa 
yang dapat melakukan, kewajibannya amat penting. Di saat penganiayaan paling 
serius juga tidak melepaskan kewajiban pengikut Dafa, di saat penganiayaan paling 
serius juga secara konsisten memandang kultivasi diri sendiri dengan baik sebagai hal 
pokok, secara rasional membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup. 

Memang, saat penganiayaan berawal, ada banyak hal dilakukan kurang baik. Ini 
sulit dihindari, karena pada mulanya banyak orang juga tidak tahu harus bagaimana 
berbuat. Menghadapi penganiayaan yang datang secara tiba-tiba, serta fitnahan yang 
merambah langit dan menyelimuti bumi, lagi pula desas-desus telah menyebar ke 
seluruh dunia, ketika itu Falun Gong tidak punya media, tidak punya tempat untuk 
berbicara. Media seluruh dunia semuanya melansir ulang laporan propaganda dari 
media PKT, ini sama dengan menganiaya Falun Gong dan pengikut Dafa yang 
dilakukan untuk PKT di setiap pelosok dunia secara merambah langit dan menyelimuti 
bumi. Menghadapi situasi semacam ini, kita tidak jatuh ketakutan. Orang Xiulian 
memang tidak memandang penting terhadap segala sesuatu dari manusia biasa. 
Xiulian adalah pembebasan individu, yang dikultivasi adalah diri sendiri, bagaimana 
orang lain berkomentar, itu adalah urusan orang lain. Hanya saja pengikut Dafa 
mempunyai satu kewajiban penyelamatan makhluk hidup, maka barulah menaruh 
perhatian pada keadaan makhluk hidup, di sinilah letak perbedaannya dengan Xiulian 
di masa lampau. Lagi pula kewajiban dari pekerjaan ini juga lebih penting. Makhluk 
hidup yang dihadapi, yaitu orang-orang di dunia sekarang, juga berbeda dengan 
kehidupan pada setiap masa sejarah dahulu kala. Tampaknya semua adalah manusia, 
namun ada banyak yang datang dari tingkat tinggi, adalah Dewa yang turun lahir 
menjadi manusia, maka kewajiban dari penyelamatan dan pekerjaan yang ingin 
dilakukan, niscaya dibuatnya menjadi makin penting, juga makin luar biasa, dengan 
demikian pekerjaan ini juga sudah merupakan keharusan yang dikehendaki oleh situasi. 
Jika bukan demikian, penganiayaan ini juga tidak akan bertahan begitu lama, juga tidak 
akan eksis lebih lanjut, ia hanya berupa Xiulian pribadi dari sekelompok orang, tidak 
ada ancaman apa pun terhadap kekuatan lama. Dikarenakan alam semesta ingin 
diluruskan Fa, maka kekuatan lama dan unsur-unsur buruk telah tersentuh, 
penganiayaan di tengah masyarakat manusia biasa hanyalah sebuah refleksi pada 
tingkatan ini. Dilihat secara permukaan bentuk Xiulian pengikut Dafa di tengah 
masyarakat manusia biasa berbeda dengan dahulu, dan juga berupa kelompok 
manusia dengan jumlah yang begitu besar, fungsi positif yang diperankan memang 
telah menjebol nilai keseimbangan lurus dan sesat, baik dan buruk yang ada di dunia, 
maka unsur-unsur yang tidak baik bisa bangkit, namun juga tidak bakal menimbulkan 
sebuah penganiayaan yang begitu besar. Ini adalah pengaturan oleh unsur alam 
semesta lama, bersamaan itu di tengah pelurusan Fa kehidupan yang tidak baik dari 
ruang dimensi lain tiada hentinya mengendap dan jatuh ke bawah, telah menyebabkan 
medan ruang di dunia jadi sangat buruk, membuat etika kehidupan kian merosot dari 
hari ke hari, hati manusia berubah drastis, keadaan di atas dunia ini tampak makin 
kacau, sehingga menambah tingkat kesulitan bagi penyelamatan makhluk hidup, 
bersamaan itu perwujudan iblis jadi makin besar. Menghadapi keadaan seperti ini, 
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pengikut Dafa dapat berhasil melangkah maju, ini sungguh tidak mudah, apa lagi masih 
harus menyelamatkan makhluk hidup yang sudah dikacaukan hingga tidak keruan. 

Pada awalnya, memang tidak tahu bagaimana berbuat, ada yang kurang bersikap 
tenang. Menghadapi tekanan, di antara pengikut Dafa terdapat pula berbagai macam 
kondisi Xiulian, dengan demikian membuat pengikut Dafa sangat sulit berkoordinasi 
dalam melakukan pekerjaan. Di tengah Xiulian memang ada yang gigih maju dan tidak 
gigih maju, juga ada berbagai sifat hati manusia yang tercampur, sehingga membuat 
masalah menjadi rumit. Saya dahulu mengatakan, siapa pun juga tidak dapat 
menganiaya Fa ini, hanya bila pengikut Dafa tidak berbuat dengan baik baru akan 
menimbulkan efek yang tidak baik. Anda sekalian telah melihat, penganiayaan ini, 
bagaimana pengaruhnya terhadap Falun Gong? Tak berdaya sama sekali. 
Penganiayaan ini hanya dapat menambah keagungan De orang Xiulian, selain itu dia 
sama sekali bukanlah apa-apa, fungsi apa pun tak berhasil diperankan, hanya dapat 
memusnahkan dirinya sendiri di tengah penganiayaan. Tetapi di dalam adu kekuatan 
antara yang lurus dan yang sesat, pengikut Dafa dari koordinasi yang tidak baik, 
perlahan-lahan sudah dapat berkoordinasi, kemudian perlahan-lahan melangkah jadi 
lebih rasional. Sampai batas hari ini, meskipun masih ada banyak hal, masih ada 
banyak daerah terdapat fenomena berkaitan dengan koordinasi yang tidak baik, dilihat 
secara keseluruhan, keseluruhan dari pengikut Dafa, melalui Xiulian dan pembuktian 
kebenaran Fa selama sekian tahun, telah digembleng jadi makin dewasa, makin 
rasional. Dari tidak tahu bagaimana berbuat berangsur-angsur telah mengerti 
bagaimana berbuat, dari tidak rasional perlahan-lahan melangkah menuju rasional. 

Xiulian di masa lampau, itu hanyalah masalah pencapaian kesempurnaan secara 
pribadi, berbuat baik atau buruk adalah persoalan pribadi. Sekarang ingin 
menyelamatkan makhluk hidup, maka berimplikasi pada sebuah masalah saling 
berkoordinasi dan masalah bekerja sama. Dalam proses koordinasi, akan terefleksi 
sifat hati manusia. Yang patut disyukuri ialah, walau bagaimanapun, arus utamanya 
selalu baik, keinginan kalian adalah benar. Tak peduli hati manusia bagaimana 
berperan dan unsur pengaturan kekuatan lama sedang berperan, namun titik tolak 
anda sekalian adalah membuktikan kebenaran Fa, hal ini tak dapat digoyahkan oleh 
siapa pun, maka pekerjaan pembuktian kebenaran Fa ini tidak sampai terhenti, 
pekerjaan penyelamatan makhluk hidup tidak sampai terhenti. Jika koordinasi tidak 
baik maka dilakukan sendiri, koordinasi skala besar tidak baik maka dilakukan dalam 
skala kecil, jika dapat berkoordinasi dengan baik maka dilakukan bersama, tak peduli 
bagaimanapun, kalian telah berhasil melangkah maju, saya harap anda sekalian 
selanjutnya harus lebih rasional melakukan dengan baik apa yang harus kalian lakukan. 

Pembuktian kebenaran Fa dan Xiulian pribadi sudah berjalan hingga tahap 
sekarang ini, sungguh tidak mudah. Anda sekalian telah digembleng menjadi dewasa, 
sesungguhnya proses penggemblengan ini, juga adalah proses penyingkiran sifat hati 
manusia. Boleh dikatakan, segala sesuatu yang kalian lakukan juga berhubungan 
dengan Xiulian pribadi, mutlak bukan dilakukan tersendiri untuk suatu hal, atau sedang 
melakukan suatu hal semata-mata. Segala sesuatu juga berhubungan dengan 
pelurusan Fa, segala sesuatu juga berhubungan dengan kewajiban pengikut Dafa, 
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segala sesuatu masih pula berhubungan dengan Xiulian pribadi kalian, semua ini tak 
dapat dipisahkan. Oleh sebab itu apa pun yang anda lakukan juga akan terefleksi pada 
kondisi Xiulian anda. Dalam kerjasama antarkalian, hati merasa tidak seimbang, timbul 
emosi kemarahan, di saat itu sulit untuk berpikir pada diri sendiri, lihat bagaimana 
kondisi diri sendiri, titik tolaknya berupa hati manusia semacam apa. Kebanyakan di 
saat pendapat diri sendiri tidak digunakan, atau dipandang rendah oleh orang lain, 
refleksi dari kedua jenis hati ini adalah paling hebat. Saya telah melihat sekarang masih 
ada fenomena seperti ini yang eksis. Tetapi walau bagaimanapun, perihal Xiulian, saya 
harap anda sekalian dapat digembleng menjadi kian hari kian dewasa, kian hari kian 
rasional, kian hari kian mampu melakukan pekerjaan selayaknya orang Xiulian. 

Dahulu saya memang pernah mengatakan, waktu pelurusan Fa tidak akan terlalu 
lama lagi, sangat singkat. Saya betapa mengharapkan kalian dengan cepat menjadi 
dewasa, dengan cepat menjadi rasional, agar peristiwa ini dalam waktu singkat sudah 
berakhir. Jika pengikut Dafa semuanya tidak rasional, tidak menjadi dewasa, selalu 
melakukan pekerjaan dengan hati manusia, terwujud dengan begitu hebat, lalu 
bagaimana peristiwa ini dapat berakhir? Bagaimana dapat dikatakan pengikut Dafa 
sudah Xiulian dengan baik? 

Selain itu, hal penyelamatan makhluk hidup ini, ada sebagian orang justru sulit 
baginya untuk dijadikan perhatian, sekarang pengikut Dafa yang melakukan pekerjaan 
hanyalah mereka yang sedang bekerja. Ada sebagian orang tidak melangkah ke luar, 
tidak menaruh perhatian, memandang hal penyelamatan makhluk hidup ini tidak begitu 
penting. Sesungguhnya, kewajiban anda sebagai pengikut Dafa semuanya terletak di 
situ. Bila pekerjaan penyelamatan makhluk hidup ini tidak dilakukan, maka anda belum 
menyelesaikan kewajiban anda sebagai pengikut Dafa, Xiulian anda sama dengan nol, 
karena menyuruh anda sebagai pengikut Dafa bukan untuk mencapai kesempurnaan 
anda pribadi, melainkan ada misi penting yang harus diemban. 

Saya harap anda sekalian kian waktu berlanjut harus kian mematut diri seperti 
pengikut Dafa, bekerja sama dengan makin baik. Melakukan pekerjaan berpikir pada 
orang lain, menemui konflik berpikir pada diri sendiri, perkataan ini mungkin anda 
sekalian bisa saja mengucapkannya, semua juga mengerti, namun setibanya saat 
krusial sudah tidak dipikirkan lagi. Pada setiap kali konferensi Fa saya juga mengulangi 
perkataan ini, selalu menyampaikan pesan ini kepada anda sekalian. Jika kalian semua 
dapat mewujudkan satu hal ini, di intern kalian tidak akan ada konflik. Jika semuanya 
dapat mewujudkan satu hal ini, masalah apa pun dapat diatasi, dan juga kalian dapat 
bekerja sama dengan baik. 

Perihal mereka yang keluar dari daratan Tiongkok tidak memahami masyarakat 
internasional, khusus mengenai aspek ini, saya kira dalam waktu singkat kalian sudah 
dapat mengerti, sudah dapat melebur masuk dalam masyarakat tersebut. Ini bukan 
masalah yang paling besar. Masalah yang paling besar adalah sifat hati manusia yang 
terlampau banyak. Tentu saja bicara mengenai sifat hati manusia, dalam membuktikan 
kebenaran Fa, menyelamatkan makhluk hidup dan aspek Xiulian, pikiran lurus harus 
kuat; kehidupan sehari-hari dan penampilan di tengah masyarakat, tentu tidak boleh 



43 
 

melampaui umum. Anda bilang kita harus menjalani hidup seperti Dewa, berjalan juga 
tidak seperti biasa lagi, kelakuan dalam hidup sehari-hari juga tidak seperti biasa, jika 
demikian anda lagi-lagi telah melangkah ke suatu sisi ekstrem. Harus sedapat mungkin 
menyesuaikan keadaan masyarakat umum untuk Xiulian, ini juga adalah perkataan 
saya. Oleh sebab itu harus berkultivasi secara rasional, berkultivasi dengan terbuka 
dan penuh martabat. Saya kira anda sekalian tidak sulit memosisikan hubungan-
hubungan tersebut, setelah melewati waktu cukup lama juga sudah tahu apa gerangan 
masalahnya. Mereka yang kurang rasional juga sudah tidak terlalu banyak lagi. 

Tak peduli bagaimanapun, barang siapa di dalam lingkungan pengikut Dafa ini 
berpenampilan tidak wajar -- mereka yang kurang rasional; tidak waras; mereka yang 
khusus mencari praktisi yang tidak gigih maju, yang hati manusianya banyak tidak 
seperti orang Xiulian untuk bergabung bersama dan berperan negatif; ada pula mereka 
yang berhubungan dengan mata-mata; ada lagi mereka yang tidak rasional, yang 
khusus berbuat kacau di antara praktisi. Saya benar-benar khawatir atas masa depan 
mereka. Tetapi saya seyogianya berpikir, di saat masalah-masalah ini begitu muncul, 
sudah tidak berpikir lagi mengenai keadaan Xiulian diri sendiri, yang dipikir hanyalah 
betapa buruknya orang tersebut, dia itu orang macam apa, namun pada waktu itu tidak 
berpikir sejenak, mengapa di tengah pengikut Dafa bisa ada orang semacam ini, bisa 
terjadi peristiwa seperti ini? Apakah kedatangan dia khusus ditujukan terhadap 
sejumlah orang? Khusus ditujukan terhadap sejumlah sifat hati manusia? Pasti adalah 
demikian. Di dalam Xiulian tidak ada kejadian apa pun yang tanpa sebab. Tatkala 
kondisi tidak benar dan kelakuan orang yang tidak baik muncul di tempat kita ini, itu 
adalah datang tepat ditujukan terhadap sifat hati manusia. Kita tidak mengakui 
pengaturan kekuatan lama, jika tidak berbuat dengan baik maka celah kekosongan 
akan disusupi, mungkin pada aspek ini perlu ditujukan secara khusus seperti ini, 
sehingga muncullah kejadian tersebut. Sekali kejadian ini muncul, anda sekalian 
merasa cemas: Mengapa pengikut Dafa dibuat malu, mengapa muncul orang-orang 
tersebut? Namun anda sekalian tidak berpikir sejenak: Apakah kita sendiri telah 
berbuat tidak benar pada suatu aspek? Sesungguhnya bila diri sendiri benar-benar 
telah mengerti, telah berbuat lurus, orang-orang tersebut dan penampilan tersebut juga 
tiada lagi, karena di tengah pengikut Dafa tidak akan muncul kejadian apa pun yang 
tanpa sebab, juga tidak diizinkan, siapa pun juga tidak berani. Anda jangan melihat 
kejahatan itu betapa jahat, dia tidak berani berbuat demikian. Unsur kekuatan lama 
berani berperan di tengah pengikut Dafa, justru dikarenakan anda punya sifat hati 
manusia semacam itu, dibutuhkan munculnya orang semacam ini. Dalam hal tersebut 
anda sekalian harus sadar jernih. 

Ada banyak hal dulu saya tidak ingin mengutarakan, juga tidak boleh diutarakan. 
Jika diutarakan maka penderitaan itu akan jadi makin besar, jadi makin runyam, karena 
unsur lama merasa saya telah mendobrak peristiwa ini, sehingga sifat-sifat hati 
manusia sudah tidak dapat disingkirkan lagi. Mereka bahkan bisa membuat orang-
orang tersebut melangkah ke sisi berlawanan dikarenakan hal ini, muncul kerunyaman 
yang lebih besar. Maka harus kalian sendiri yang melangkah maju, karena Fa telah 
diajarkan kepada kalian, anda sekalian juga sedang berkultivasi, apa pun juga dapat 
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diatasi di tengah Xiulian, tergantung apakah anda berkultivasi dengan hati tekun. Bila 
benar-benar berkultivasi dengan hati tekun, apa pun juga dapat diatasi. 

Hal-hal yang saya bicarakan tadi, juga adalah memberi tahu anda, walau di intern 
pengikut Dafa muncul masalah apa pun, pasti adalah datang khusus ditujukan 
terhadap sifat hati manusia sejumlah orang atau suatu kelompok orang, pasti adalah 
demikian. Kekuatan lama ini juga tidak berani merusak pelurusan Fa, karena bila 
peristiwa pelurusan Fa ini dirusak maka alam semesta juga tidak eksis lagi. Pengikut 
Dafa sedang membantu Shifu meluruskan Fa, hal ini juga memainkan peran yang 
menentukan, siapa pun juga tidak berani benar-benar merusak. Kekuatan lama 
menginginkan hal ini dilakukan menurut kehendak mereka. Di tengah Xiulian kalian, 
bagaimana menyingkirkan hati manusia? Shifu punya cara Shifu, mereka punya cara 
mereka. Tetapi tak peduli bagaimanapun, jangan membiarkan mereka menyusup celah 
kekosongan, di tengah Xiulian harus banyak mengintrospeksi diri sendiri. Walau 
muncul masalah apa pun, pertama pikirkan pada diri sendiri, pikirkan pada kelompok 
yang saat itu melakukan pekerjaan, mungkin dapat menemukan sumber permasalahan. 

Sebagai orang Xiulian, mengintrospeksi ke dalam adalah sebuah pusaka. Dahulu 
para bhiksu dan sejumlah orang Xiulian mengatakan, bahwa “Buddha berada di dalam 
hati”, harus berkultivasi ke dalam, padahal yang mereka katakan semua bermakna 
demikian. Sesungguhnya memang demikian. Masyarakat manusia hampir berada di 
pusat alam semesta, berada di tengah materi besar dan kecil. Memandang ke luar, 
besarnya tanpa batas luar, besarnya seolah tanpa batas, saya dahulu pernah 
membicarakan alam semesta ini seberapa besar, dibicarakan terus-menerus, akhirnya 
saya tidak bicarakan lagi, sudah tidak dapat dibicarakan, karena bahasa manusia juga 
sudah habis diungkap, pikiran manusia juga tidak sanggup menampungnya. Hanya 
dengan pemikiran Dewa baru dapat memahaminya. Jadi bila dilihat ke dalam, alam 
semesta ini juga besarnya hingga taraf demikian. Saya ingat dahulu ada sebuah film 
entah apa, menceritakan setetes air jatuh ke bawah, kemudian setetes air ini 
diperbesar, terus dan terus diperbesar hingga sangat besar, maka jadilah molekul air 
dalam jumlah banyak. Kemudian khusus terhadap satu molekul air diperbesar lagi, 
ditemukan bahwa molekul air ini terdiri dari banyak sekali partikel, sedangkan 
komposisi partikel tersebut persis sama dengan planet dari alam semesta. Selanjutnya 
dilakukan pembesaran terhadap sebuah planet, maka terlihat partikel yang membentuk 
molekul air itu, di atasnya ada dunia, ada kota, ada gunung, ada lautan. Kemudian 
setetes air dari hujan yang turun di atas dunia itu sekali lagi diperbesar, masih juga 
berupa alam semesta yang amat luas. Begitulah tanpa batas dan tidak berkesudahan. 
Tentu saja penulis cerita sendiri mungkin punya sebuah ide dari ilmu pengetahuan, 
tetapi ide demikian mutlak bukan manusia sendiri yang dapat menghasilkannya melalui 
pikiran. Demikianlah contoh yang dikemukakan, padahal keadaan yang sesungguhnya 
bahkan lebih rumit dan lebih besar daripada yang dia bayangkan. Tingkat mikroskopis 
dari partikel itu sampai taraf apa, sungguh tidak dapat dibayangkan. Dalam sebutir 
pasir terdapat ruang luas yang tanpa batas dan tak terhitung jumlahnya, serta makhluk 
hidup yang tanpa batas dan tak terhitung jumlahnya. Aliran Tao menyebut alam 
semesta adalah alam semesta besar, tubuh manusia adalah alam semesta kecil, 
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apakah sebatas itu? Tubuh manusia dibandingkan dengan bagian luar seolah terdapat 
satu perbedaan besar kecil yang demikian, sesungguhnya masih bukan pengertian 
seperti itu. Biarpun ke luar maupun ke dalam, semuanya juga tak terhitung dan tanpa 
batas. Taraf mikroskopis materi, unsur yang membentuk sumber asal pikiran manusia, 
asal usul dari segala sesuatu, sumber paling hakiki dari segala wujud permukaan, kelak 
kalian lihatlah sendiri, terlampau rumit sehingga sulit untuk diungkapkan. (Tersenyum) 

Saya tadi mengatakan, Xiulian harus mengultivasi ke dalam, tidak hanya sebatas 
itu, pengikut Dafa di atas dunia, di daerah yang berbeda, semuanya telah meliputi 
lingkup yang sangat besar. Dengan kata lain, anda di atas dunia ini, kelihatannya anda 
adalah seorang praktisi Xiulian, sedangkan medan anda dapat memengaruhi 
lingkungan di sekitar anda, ini adalah dibicarakan dengan bahasa yang sederhana. 
Sesungguhnya seluruh dunia sudah ditanggung oleh pengikut Dafa setiap orang satu 
bagian, termanifestasi di atas bumi ini, sedangkan manusia di atas bumi juga 
berpadanan dengan alam semesta. Jika seseorang adalah datang untuk memperoleh 
Fa, maka dia adalah wakil makhluk hidup dari sistem dia itu, di balik dia terdapat sistem 
yang mahabesar. Sedangkan sistem tersebut juga seperti komposisi partikel, dia juga 
bukan setibanya di sana sudah tidak ada lagi, sedangkan sistem dia itu pada tingkat 
yang lebih mikroskopis masih ada sistem raksasa yang lebih mikroskopis. Lalu partikel 
yang membentuk satu Dewa ada seberapa banyak? Sedangkan semua partikel 
tersebut juga berupa sistem yang raksasa dan mahabesar. Menuju ke atas masih pula 
demikian, berulang, berulang dan berulang lagi. Kendati demikian, di atas bumi itu 
adalah seorang manusia di dunia. Pengikut Dafa masih tidak sebatas demikian, setiap 
orang sudah meliputi sebuah lingkup yang sangat besar, di dalamnya termasuk 
manusia dalam jumlah banyak. Bila hati pengikut Dafa tidak stabil, akan membuat 
lingkungan di sekitar anda juga terjadi perubahan. Di saat anda merasa takut, anda 
menemukan makhluk hidup semuanya juga tidak dalam kondisi normal. Di saat anda 
berubah dengan semangat yang ceria, lapang dada dan optimis, anda menemukan 
lingkungan di sekitar juga menjadi berbeda. Di tengah klarifikasi fakta dan 
membuktikan kebenaran Fa, ketika mengalami tingkat kesulitan dalam pekerjaan yang 
kalian lakukan, selaraskanlah diri sendiri, gunakan pikiran lurus untuk memikirkan 
masalah, mungkin akan sangat efektif. 

Seiring pelurusan Fa yang bergerak maju dengan tiada hentinya, perwujudan 
semacam ini makin hari akan makin nyata, karena kekuatan anda makin hari makin 
besar, kekuatan kejahatan makin hari makin terkikis. Di saat sifat hati manusia anda 
sangat kuat, bersamaan terdapat pula gangguan kejahatan dan unsur-unsur buruk, 
maka akan termanifestasi di saat anda kuat dia lemah, di saat anda lemah dia kuat. 
Seiring gerak maju pelurusan Fa, unsur-unsur buruk makin terkikis lemah, di saat 
sudah tidak sebanding, penampilan anda akan makin kuat. Lihat saja nanti, pada saat 
itu, pengikut Dafa akan makin menampakkan kekuatannya, namun setibanya tahap itu 
niscaya sudah sampai terakhir, terakhir dari terakhir. Oleh sebab itu pengikut Dafa di 
tengah membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup, sikap diri 
sendiri, kondisi pikiran dan cara-cara melakukan pekerjaan, semua ini sangatlah krusial, 
ia dapat menentukan perubahan di atas dunia. Satu orang dapat menentukan sebuah 
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lingkup, lalu dengan pengikut Dafa yang lebih banyak, pengikut Dafa yang begitu 
banyak, beberapa puluh juta orang, sekali pikiran ini bergerak, sudah bukan hal kecil 
lagi. 

Di saat awal, walaupun pengikut Dafa telah membuat masyarakat Tiongkok terjadi 
perubahan besar, yaitu orang yang Xiulian menjadi banyak, orang baik dan hal baik 
bermunculan tanpa henti, surat kabar di berbagai tempat juga tiada hentinya 
melaporkan bagaimana penampilan dan bagaimana baiknya pengikut Dafa, stasiun 
radio, siaran berita dan stasiun televisi juga ikut melaporkan, efek positif ini telah 
mengusik unsur-unsur negatif. Dalam Triloka justru ada prinsip saling menghidupi dan 
saling membatasi, masyarakat manusia bukan masyarakat Dewa, ia adalah sebuah 
masyarakat di mana kebaikan dan kejahatan eksis bersamaan. Termasuk seorang 
manusia sendiri juga terbentuk oleh unsur baik dan buruk secara bersamaan. Segala 
unsur materi di atas dunia juga demikian, padi-padian dan palawija yang anda makan 
juga demikian, maka unsur-unsur yang membentuk anda juga adalah materi dari ruang 
dimensi ini. Ketika anda bersikap rasional, dengan penampilan yang sangat bajik, itu 
adalah sifat kebuddhaan anda, itu adalah Shan. 7 Manusia di saat tidak rasional, di saat 
emosi, di saat marah-marah, bahkan di saat kehilangan rasio, itu adalah sifat keiblisan, 
hanya saja tingkat penampilan dari keduanya yang ada perbedaan. Oleh sebab itu, 
kalian di dalam menyelamatkan makhluk hidup, di dalam membuktikan kebenaran Fa di 
lingkungan dunia ini, makhluk hidup juga akan ada penampilan semacam ini. Kalian di 
saat mengklarifikasi fakta, yang langsung dihadapi juga adalah orang dengan bobot 
kebaikan dan kejahatan yang berbeda. Tak peduli bagaimanapun, walau kebaikan dan 
kejahatan eksis bersamaan di dunia, tetapi masyarakat manusia harus dipertahankan 
dengan Shan. Meskipun manusia tidak memiliki prinsip lurus, tetapi ia punya sebuah 
kondisi yang universal, yang diakui secara umum, yang dipertahankan dengan Shan, 
maka dalam klarifikasi fakta juga harus dilakukan dengan sadar jernih dan rasional. 
Pengikut Dafa di dalam klarifikasi fakta bila ingin membuat manusia terjadi perubahan, 
ingin menolong orang tersebut, maka anda jangan menyentuh unsur negatif orang itu. 
Harus dengan Shan, baru dapat mengatasi masalah, baru dapat menolong orang 
tersebut. 

Dahulu saya juga pernah mengatakan kepada anda sekalian apa yang dimaksud 
Shan. Ada yang mengatakan anda memandang seseorang sambil tersenyum, dengan 
penampilan anda yang sangat ramah, demikianlah Shan. Itu hanyalah semacam 
kondisi bersahabat yang ditampilkan manusia. Shan yang sesungguhnya, adalah 
kebaikan sejati yang sudah jadi, berupa hasil kultivasi dari praktisi Xiulian di tengah 
proses Xiulian, di tengah proses kultivasi Shan. Pada saat menghadapi makhluk hidup, 
karena anda terdapat satu sisi manusia yang belum dikultivasi dengan baik, maka anda 
tidak mungkin menampilkan secara utuh bagian Dewa yang sudah dikultivasi dengan 
baik. Bilamana perlu anda harus secara rasional dan sadar jernih layaknya orang 
Xiulian, agar kewajiban sendiri, pikiran lurus sendiri berperan membimbing, kemudian 
Shan anda yang sesungguhnya baru dapat tampil ke luar, ini adalah perbedaan antara 
orang Xiulian dan Dewa. Ini adalah belas kasih, dia bukan penampilan yang disengaja, 
                                                 
7 Shan – Kebajikan; belas kasih. 
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bukan penampilan baik atau buruk manusia atas kesukaan hatinya. Bukan karena anda 
baik terhadap saya maka saya menampilkan Shan kepada anda. Ia tanpa nilai bayaran, 
tanpa pamrih, seutuhnya adalah demi makhluk hidup. Maka sekali belas kasih ini 
muncul, tenaganya tak tertandingi, unsur buruk apa pun juga dapat tercerai-berai. 
Belas kasih makin besar, tenaganya jadi makin besar. Karena dahulu masyarakat 
manusia tidak ada prinsip lurus, maka manusia niscaya tidak dapat menyelesaikan 
masalah dengan Shan, manusia sejak dulu juga menggunakan cara penghukuman 
untuk menyelesaikan masalah manusia, maka hal ini telah menjadi prinsip manusia. 
Manusia ingin menjadi Dewa, dan melangkah ke luar dari kondisi manusia, maka harus 
melepaskan sifat hati semacam ini, harus dengan belas kasih menyelesaikan masalah. 

Sesungguhnya belas kasih adalah energi yang raksasa, adalah energi Dewa 
positif. Makin belas kasih energinya makin besar, benda buruk apa pun juga dapat 
tercerai-berai. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibicarakan oleh Sakyamuni 
maupun orang-orang Xiulian di masa lampau. Penampilan terbesar dari Shan adalah 
belas kasih, ia adalah perwujudan energi yang raksasa. Ia dapat membuat segala 
sesuatu yang tidak benar tercerai-berai. Tentu saja, energi belas kasih akan meningkat 
seiring membubungnya tingkatan, maka ia juga ditentukan oleh tinggi rendahnya 
tingkatan. Kekuatannya ditentukan oleh tinggi rendahnya buah status dari tingkatan, ini 
juga adalah pasti. 

Apa yang saya utarakan tadi adalah untuk memberi tahu anda sekalian, dewasa 
ini di dalam klarifikasi fakta dan menyelamatkan makhluk hidup harus dilakukan lebih 
baik, serta bagaimana agar dapat melakukannya lebih baik. Saya berbicara seputar hal 
ini. Karena pada konferensi Fa yang lalu saya sudah menjawab sejumlah pertanyaan 
bagi kalian, maka kali ini tidak ingin banyak berbicara. Bicara lebih banyak lagi juga 
adalah mengurai “Zhuan Falun”, jika banyak dibicarakan maka bahan yang 
dipertimbangkan oleh kalian sendiri jadi sedikit, maka saya tidak ingin banyak bicara. 
Beberapa tahun ini waktu yang saya gunakan untuk berceramah Fa tidak banyak juga 
dikarenakan hal ini, bagaimanapun juga harus ditinggalkan bagi kalian sendiri untuk 
menjalani kultivasi, harus ditinggalkan bagi kalian sendiri untuk melangkah menuju 
dewasa. Bila Shifu senantiasa mengutarakan hingga saat terakhir, maka itu tak 
terhitung sebagai Xiulian kalian. Saat menjumpai beberapa masalah besar saya akan 
mengutarakannya. Jika tidak ada suatu hal yang merintangi pengikut Dafa 
membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup, maka saya tidak 
tampil berbicara. Jika bukan pada keseluruhan terdapat masalah yang eksis secara 
umum, maka saya tidak mengemukakan. Yang saya inginkan ialah, agar kalian 
berhasil merintis jalan sendiri. 

Saya kira cukup sekian pembicaraan saya. Konferensi Fa kalian masih akan 
dilanjutkan. Kali ini saya datang untuk melihat anda sekalian. Saya tahu ada sebagian 
praktisi datang dari negara lain, menempuh perjalanan yang amat jauh. Datang 
menghadiri konferensi Fa, salah satu tujuan adalah melalui konferensi Fa dapat 
menimba pengalaman, mengambil kelebihan orang lain untuk memperbaiki kekurangan 
diri sendiri. Di tengah Xiulian, di tengah pekerjaan pembuktian kebenaran Fa ini, dapat 
menempuh jalan dengan baik, agar diri sendiri melakukan lebih baik; yang satunya lagi, 
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banyak orang juga ingin datang bertemu dengan Shifu, saya tahu hal ini. (Tepuk 
tangan meriah) Saya juga ingin melihat anda sekalian, maka saya telah datang. (Tepuk 
tangan meriah) Baiklah, saya cukup bicara sekian, terima kasih kepada anda sekalian! 
(Tepuk tangan meriah) 
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Ceramah Fa pada Simposium NTDTV 

Li Hongzhi 

6 Juni 2009 

Salam untuk anda sekalian! (Semua pengikut: Salam untuk Shifu) 

Anda sekalian telah berjerih payah. Sudah lama waktu saya tidak berceramah Fa, 
sudah lama waktu tidak bertemu dengan anda sekalian. Sebenarnya saya tahu, makin 
banyak saya berbicara, makin maju ke depan saya mendorong kalian, maka 
penderitaan yang diciptakan oleh unsur kekuatan lama terhadap pengikut Dafa akan 
makin banyak, makin berat. Fa juga sudah ditinggalkan kepada kalian, asalkan 
berkultivasi dan belajar mengikuti buku itu, apa pun dapat diatasi, apa pun dapat 
diperoleh, maka dalam periode waktu ini saya sengaja tidak lagi membicarakannya 
secara mendetail. Ada banyak hal juga betul-betul mengandalkan kalian sendiri yang 
memikirkan dan menyadarinya. Inilah sebabnya mengapa hampir satu tahun lamanya 
saya tidak tampil berbicara dengan anda sekalian. 

Tak peduli bagaimanapun, proses maju pelurusan Fa bergerak ke depan dengan 
kecepatan sangat tinggi, anda sekalian dapat merasakannya dari perubahan situasi 
dan perubahan waktu, sangat cepat sekali, cepatnya tak terbayangkan. Apa yang 
dimanifestasikan oleh alam semesta, bagi manusia juga adalah sesuatu yang tak 
terbayangkan. Tak peduli bagaimanapun, jalur Xiulian pengikut Dafa dan segala 
sesuatu yang saya lakukan dalam pelurusan Fa ini sudah demikian rupanya, sudah 
ditetapkan polanya. Tidak akan ada lagi suatu perubahan, lagi pula kecepatan 
pelurusan Fa bukan main cepatnya. Pelurusan Fa bahkan tidak perlu saya yang 
memberi komando, ia juga sedang mendekati secara kilat dengan kecepatan tertinggi 
dalam alam semesta. Dilihat dari keadaan sekarang, perubahan di atas dunia juga 
sangat cepat, terutama masyarakat manusia merosot ke bawah dengan sangat hebat. 
Dewasa ini di masyarakat Tiongkok, moralitas benar-benar sedang merosot ke bawah 
dengan kecepatan yang tak terbayangkan, lagi pula ini adalah kebobrokan manusia 
hingga taraf demikian yang belum pernah ada dalam sejarah umat manusia. Dahulu 
dalam suatu keadaan apa pun, musnahnya suatu kerajaan apa pun, atau sebelum 
malapetaka melanda manusia, manusia masih belum bobrok sampai tahap demikian, 
mereka sudah punah. Jika bukan karena pelurusan Fa, Dewa sejak dini sudah tidak 
memperkenankan dia eksis. Khususnya di Tiongkok, itu adalah pusat kebudayaan 
warisan Dewa dari umat manusia, selama beberapa ribu tahun pengaruhnya 
merambah ke seluruh dunia, pengaruh kebudayaannya terhadap ruang dimensi lain 
juga sangat besar, dahulu mutlak tidak memperkenankan dia bobrok hingga taraf yang 
demikian, sebelum sampai taraf demikian Dewa segera akan memusnahkannya. 
Dewasa ini justru karena ada banyak pengikut Dafa masih belum menempuh jalannya 
sendiri hingga tuntas di tengah Xiulian, sedang mengulur-ulur waktu. Sesungguhnya 
saya juga tahu, perihal Xiulian, memang begitu sulitnya. Peristiwa pelurusan Fa itu 
sendiri memang sulit. Realitas kebobrokan masyarakat manusia membawa pengaruh 
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yang terlampau besar bagi manusia di dunia termasuk pengikut Dafa. Pengikut Dafa 
Xiulian di tengah kebiasaan duniawi, dan juga menghadapi sebuah keadaan yang 
demikian rumit, satu sisi kebobrokan dari masyarakat manusia mempunyai daya tarik 
terlampau kuat bagi orang-orang, jadi bagaimana? Dewasa ini tidak dapat dikatakan 
orang-orang tersebut sudah tidak dikehendaki lagi, masih mungkin ada kesempatan 
untuk menolong mereka. Ini adalah salah satu sebab yang mengakibatkan keadaan 
sekarang ditunda dan ditunda lagi. 

Kalian siapa pun juga tidak tahu pengorbanan orang-orang di dunia dalam sejarah 
demi peristiwa ini. Kalian juga tidak pernah berpikir mereka pernah sebagai satu 
kehidupan yang betapa mulia, dengan menanggung risiko bahaya yang begitu besar, 
langsung menerjun masuk, terjun ke tempat yang demikian berbahaya. Hanya hal itu 
saja sudah patut bagi kalian untuk menyelamatkan mereka, menarik mereka ke luar. 
Bahayanya terletak pada daya tarik lingkungan ini terhadap mereka. Pengikut Dafa 
demi mereka, demi makhluk hidup memang telah menanggung lebih banyak 
kesusahan di tengah cobaan penderitaan ini, tetapi biar bagaimanapun, yang menanti 
pengikut Dafa adalah yang terbaik. Dibicarakan dari sudut pandang ini, maka sebagai 
pengikut Dafa lebih-lebih harus tahu bahwa tanggung jawab diri sendiri penting, lebih-
lebih harus dapat memikul tanggung jawab tersebut. Anda semua berkata “membantu 
Shifu meluruskan Fa”, “membantu Shifu meluruskan Fa”, biarpun bagaimana perkataan 
itu diucapkan, saya merasa perkataan tersebut sangat berbobot, saya juga harap anda 
sekalian dapat mewujudkannya, sedapat mungkin mewujudkannya. Saya tahu itu amat 
sulit. Walaupun kalian telah mengatakan secara demikian, untuk melakukannya 
dengan baik secara menyeluruh lebih-lebih tidak mudah. Meskipun kalian sedang 
menyelamatkan makhluk hidup, sedang mengemban misi sejarah ini, bersamaan itu 
diri sendiri juga sedang berkultivasi, ada kalanya di saat menjumpai sejumlah hal yang 
konkret bisa saja tidak ditangani dengan baik, koordinasi tidak baik. Saya katakan 
panggung pentas sejarah ini memang ditinggalkan bagi pengikut Dafa untuk 
membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup, segala yang kalian 
tampilkan ini, biar bagaimanapun, di masa mendatang semuanya adalah gemilang. 
Saya justru mengharapkan kalian dapat benar-benar berbuat lebih baik sedikit, bekerja 
sama lebih baik sedikit, berkoordinasi lebih baik sedikit. 

Sesungguhnya coba kalian pikirkan, ada apa yang tidak dapat dilepas? Kalian 
pernah menjadi mulia dalam sejarah, kalian pernah menjadi gemilang dalam sejarah, 
juga pernah menanggung penderitaan yang teramat besar dalam sejarah. Di dalam 
kurun waktu penantian yang sangat panjang apa pun sudah dialami, justru hari inilah 
yang dinanti-nantikan, dikatakan sepatutnya, juga harus menempuh jalan ini dengan 
baik pada saat yang terakhir. Di dalam membuktikan kebenaran Fa dapat berbuat 
dengan baik atau tidak, acapkali juga disebabkan oleh diri sendiri. 

Saya tadi sudah mengatakan, bahwa sejarah sekarang ini memang ditinggalkan 
bagi pengikut Dafa. Anda jangan melihat berbagai bangsa, berbagai negara, berbagai 
tingkatan manusia di atas dunia ini, semuanya sedang sibuk dengan urusannya 
masing-masing, itu merupakan bentuk semestinya dari kehidupan normal dan 
eksistensi manusia, memang harus demikian. Tidak dapat dikatakan dengan seketika 
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semuanya bangkit secara langsung melakukan sesuatu bagi Dafa, jika demikian berarti 
telah menjebol lingkungan kesesatan ini. Tetapi walau bagaimanapun, eksistensi 
mereka itu sendiri juga adalah demi Fa ini. Kelihatannya semua itu seolah tidak ada 
kaitannya dengan pengikut Dafa, sesungguhnya semua berkaitan. Kelihatannya semua 
itu seolah tidak teratur, sesungguhnya semua juga teratur. Semua makhluk hidup 
sedang menanti untuk mendapat pertolongan, hal ini saya boleh dengan sangat tegas 
memberi tahu kepada anda sekalian, jika para pengikut Dafa tidak menolong mereka, 
tak peduli mereka berada dalam pelosok mana di atas dunia, jika kalian tidak menolong 
mereka, mereka niscaya tidak ada harapan. Terutama orang-orang Tionghoa, anda 
sekalian tahu, saya dulu pernah mengatakan, ada banyak raja di atas langit, raja dari 
berbagai bangsa, raja dari berbagai masa sejarah, semuanya telah reinkarnasi di sana; 
yang mereka tanggung adalah penderitaan dan tekanan yang paling besar, karena 
yang mereka hasilkan bukan untuk diri mereka sendiri, yang mereka hasilkan, yang 
mereka tanggung, pengorbanan yang harus dicurahkan adalah demi makhluk hidup 
yang lebih banyak dari mereka, maka mereka barulah mengalami penderitaan yang 
begitu besar. Pilihan mereka adalah pilihan bersama makhluk hidup dari sistem alam 
semesta yang raksasa, maka niscaya terdapat penderitaan yang begitu besar. Kalian 
sendiri juga demikian, sebagai pengikut Dafa, meskipun kesempatan takdir kalian telah 
menyebabkan kalian bisa mempunyai kewajiban yang begitu mulia, tetapi pengorbanan 
kalian dalam sejarah juga sebanding. 

Bicara sampai di sini, saya ingin bicarakan sejumlah masalah konkret. Pengikut 
Dafa dewasa ini demi membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup, 
pekerjaan lainnya yang dilakukan dalam rangka tersebut tujuannya jelas, tetapi 
pekerjaan itu sendiri dan cara-cara kalian melakukannya harus dapat dimengerti oleh 
orang-orang di dunia. Dimengerti oleh manusia, bukan dimengerti oleh Dewa. Manusia 
memang melihat hal di permukaan, manusia hanya dapat memahami masalah dari 
permukaan, oleh sebab itu bentuk yang kalian gunakan di permukaan harus sesuai 
dengan penampilan tingkah-laku di masyarakat umum. Tidak boleh melewati batas, bila 
melewati batas orang-orang tidak memahami; Jika tidak dapat diwujudkan secara 
demikian, maka lagi-lagi tidak dapat menolong manusia. Pengikut Dafa biar melakukan 
pekerjaan apa pun, masalah yang paling mudah terjadi adalah tidak jelas bagaimana 
memosisikan diri. Tidak memerhatikan perkataan yang kalian ucapkan, hal yang kalian 
lakukan, maka akan membuat manusia biasa tidak mengerti melihat kalian, atau salah 
paham menganggap kalian berpolitik, atau membuat manusia biasa beranggapan 
pekerjaan tersebut dilakukan demi suatu tujuan, dengan demikian seyogianya 
membuat misi agung pembuktian kebenaran Fa dan penyelamatan makhluk hidup dari 
pengikut Dafa, secara dibuat-buat belum dilakukan dengan baik. Sebenarnya 
mengenai hal-hal tersebut pengikut Dafa di dalam hati sudah sangat jelas, namun saat 
melakukannya secara konkret akan mudah menjadi rancu. Ini juga harus diperhatikan 
oleh kalian, mutlak jangan menciptakan kerunyaman bagi diri kalian sendiri. 

Mencerai-beraikan partai jahat PKT jangan dijadikan sebagai tujuan kita. Dia 
bukanlah apa-apa, saya sejak dulu tak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang 
patut diperhatikan. Dia memang adalah sebuah benda yang diciptakan khusus bagi 
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pelurusan Fa. Karena karakternya yang bertentangan dengan alam semesta, segenap 
kekuatan dalam alam semesta juga ingin memberantasnya, maka ada kekuatan lama 
yang khusus mempertahankan dan melindunginya melewati lebih dari seratus tahun, 
agar dia mengumpulkan sedikit pengalaman, untuk lebih baik digunakan secara kontra 
pada tahap terakhir di saat pengikut Dafa menyelamatkan makhluk hidup, dijadikan 
sebagai penderitaan bagi pengikut Dafa dalam rangka mencapai keberhasilan, 
dijadikan sebagai setan pengacau dunia bagi makhluk hidup yang ingin kalian 
selamatkan. Begitulah rupa benda tersebut, maka jangan memandangnya terlampau 
serius, juga jangan memfokuskan tujuan kalian adalah demi dia, itu tidak patut. Kalian 
adalah demi menyelamatkan makhluk hidup. Hal-hal yang dilakukan oleh partai jahat 
itu, bukan semuanya adalah berkat kemampuannya, melainkan unsur kekuatan dalam 
alam semesta lama yang memperalatnya. Tentu saja, mengapa tidak memperalat 
kehidupan lainnya? Karena dia memang begitu jahat, karena benda yang diciptakan ini 
memang adalah benda yang demikian, pengikut Dafa jika benar-benar secara khusus 
berbuat sesuatu terhadapnya, maka dia akan runtuh, unsur kekuatan dari alam 
semesta lama akan memperalat lagi suatu benda lainnya untuk mengacau. Eksistensi 
partai jahat PKT semata-mata adalah demi satu hal ini, anda peduli terhadap dia atau 
tidak peduli, pokoknya dia akan tercerai-berai. Setelah hal-hal yang harus dilakukan 
oleh pengikut Dafa selesai dikerjakan, dia akan tercerai-berai, pasti tercerai-berai, 
tetapi di dalam proses pembenturan antara yang lurus dan yang jahat, posisi yang 
dipilih oleh setiap kehidupan, jalan yang dipilih oleh manusia, segala sesuatu yang 
ditampilkan oleh makhluk hidup, semua itu adalah arah masa mendatang yang 
ditempuh oleh makhluk hidup. Demikianlah hubungan yang ada. 

Kalian yang terjun dalam bidang media boleh menyingkap partai jahat PKT, itu 
adalah dilakukan agar makhluk hidup mengerti fakta kemudian dapat tertolong. Hari ini 
diadakan konferensi televisi NTDTV dari pengikut Dafa seluruh dunia, kalian yang hadir 
kebanyakan juga terjun dalam bidang media, bahkan ada yang merangkap banyak 
tugas. Pengikut Dafa mengelola media, kalian harus jelas apa yang sedang dilakukan. 
Tentu saja tanpa saya katakan, anda sekalian juga sudah jelas, tetapi dalam 
menghadapi masalah konkret jangan terbawa emosi. Begitu dalam hati tidak tenang 
maka akan mudah jalan melenceng, setibanya saat krusial harus memikirkan bahwa 
yang dilakukan adalah demi menyelamatkan makhluk hidup. 

Selama beberapa tahun stasiun televisi berkembang hingga hari ini sangat tidak 
mudah. Setiap kali saya melihat acara yang disiarkan NTDTV, maka ada semacam 
perasaan kagum terhadap pengikut Dafa. Pengikut Dafa sungguh luar biasa, kalian dari 
tidak mengerti apa pun, hingga dapat mengelola televisi dengan begitu baik dan penuh 
pesona. Seandainya orang-orang di dunia pada awalnya tidak dibohongi oleh 
kejahatan, maka orang-orang akan menyaksikan, semua akan merasa televisi ini 
dikelolanya terlampau baik, sungguh luar biasa. Dikarenakan ada gangguan, ada unsur 
kejahatan mengendalikan manusia, dewasa ini banyak orang walau dengan mata 
terbuka namun tidak dapat melihat kemuliaan ini. Itu tidak jadi masalah, seiring dengan 
gerak maju situasi pelurusan Fa, pikiran lurus pengikut Dafa makin lama makin kuat, 
segalanya sedang berubah dengan amat cepat, energi yang dipancarkan oleh NTDTV 
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sangat kuat, pesawat televisi yang menangkap siarannya akan menerima energi yang 
kuat, mencerai-beraikan unsur-unsur kejahatan. Maka dibicarakan dari aspek ini, 
televisi bukan saja harus dikelola dengan baik, dan juga harus dikelolanya makin lama 
makin formal. Setelah pengikut Dafa mencapai kesempurnaan, kalian harus 
menyerahkannya kepada manusia semasa Fa meluruskan dunia manusia, untuk 
dijadikan kebudayaan manusia di masa mendatang, dari itu kalian harus mengelolanya 
dengan baik. 

Berbicara sampai di sini, saya bicarakan lagi secara lebih konkret. Ingin 
mengelola media dengan baik, kalian harus berpijak pada masyarakat ini. Hal-hal 
dalam masyarakat umum tidak akan tampil ajaib, lagi pula untuk hal penyelamatan 
manusia, unsur kekuatan lama juga akan mengganggu. Tentu saja stasiun televisi itu 
sendiri bukanlah Xiulian Dafa, secara langsung tidak ada hubungannya dengan Dafa, 
stasiun televisi diselenggarakan oleh pengikut Dafa demi membuktikan kebenaran Fa 
dan menyelamatkan makhluk hidup, demikianlah hubungan yang ada. Dia bukan 
sesuatu dalam Dafa itu sendiri, tetapi dia merupakan alat penyelamatan makhluk hidup 
bagi pengikut Dafa. Seyogianya berpijak pada masyarakat umum, sama dengan siaran 
televisi di masyarakat umum, maka kalian dalam hal manajemen harus ditangani 
mengikuti cara-cara normal dari masyarakat manusia. Dalam aspek ini perusahaan di 
masyarakat umum ada banyak pengalaman. Sistem pengelolaan itu sendiri adalah 
sesuai dengan bentuk masyarakat umum, maka ia baru dapat berpijak di tengah 
masyarakat umum, baru dapat terbentuk di tengah masyarakat umum. Dengan kata 
lain, perbuatan manusia semacam ini sesuai dengan prinsip di tingkat ini, maka kalian 
juga harus sebisa mungkin secara maksimal menyesuaikan bentuk manusia biasa ini 
untuk mengelola stasiun televisi sendiri. Jika ingin dikelola dengan baik, maka kalian 
masih harus benar-benar mengupayakan cara untuk menanganinya secara formal, 
melangkah menuju sirkulasi sehat, memikirkan tentang masalah pengelolaan. 

Sesungguhnya stasiun televisi di masyarakat umum, tujuan utama mereka adalah 
untuk meraih profit. Titik tolak kalian berbeda, adalah demi menyelamatkan makhluk 
hidup, ini terlampau agung, tidak ada manusia yang dapat melakukan hal seperti ini. 
Kendati demikian, jika stasiun televisi ini tidak dikelola dengan baik, tidak dapat dikelola 
lebih lanjut, tidak punya dana, maka kalian akan kehilangan bentuk klarifikasi fakta 
yang ampuh ini. Selama beberapa tahun ini kalian telah melihat hasilnya, telah melihat 
daya pengaruhnya terhadap masyarakat, jika demikian mengapa tidak dikelolanya 
dengan baik? 

Anda sekalian tahu, PKT adalah sebuah kekuasaan yang bertahan dengan 
mengandalkan kebohongan, dia mengandalkan media untuk mengarang kepalsuan. 
Sejak masa awal sudah membohongi rakyat Tiongkok, terus berjalan hingga terakhir di 
hari ini, dia masih saja memanfaatkan media menipu orang-orang Tionghoa. Dia telah 
menutupi segala fakta kebenaran, berbohong kian kemari sudah sekian banyak tahun. 
Orang-orang tumbuh di tengah kebohongannya, orang-orang beranjak dewasa di 
tengah kebohongannya, anda sekalian coba pikirkan, orang-orang Tionghoa tersebut 
hidup di tengah gaya kelakuan semacam ini, apakah tidak mengibakan? Banyak orang 
Tionghoa setelah tiba di masyarakat internasional juga tidak mengerti masyarakat 
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tersebut, karena mereka tumbuh besar di tengah kebudayaan partai jahat PKT, malah 
beranggapan orang-orang di negara lain tidak normal, sangat bodoh. Bukan 
masyarakat internasional yang tidak normal, ini adalah masyarakat normal, melainkan 
masyarakat Tiongkok yang dikuasai oleh partai jahat itu abnormal. Selama beberapa 
puluh tahun partai jahat PKT sangat puas diri, dia merasa propaganda kebohongannya 
sangat berhasil. Dia mencengkeram erat media sebagai alat propaganda baginya untuk 
mengarang kepalsuan, mempertahankan kekuasaannya. Maksud dari perkataan saya 
di sini ialah memberi tahu anda sekalian, hal-hal propaganda ini dapat menggerakkan 
manusia, ia dapat memerankan efek yang timbul di saat seseorang menggantungkan 
diri pada informasi. Ada sebagian orang justru tidak menganalisa lebih lanjut, apa yang 
dikatakan orang lain dia percaya begitu saja. 

Pikiran manusia terdapat sebuah kelemahan, anda sekalian dalam klarifikasi fakta 
jangka panjang juga telah menemukan masalah ini. Yaitu yang masuk lebih awal 
menjadi dominan. (Tersenyum) Tatkala seseorang telah menerima suatu pemahaman 
apa, dia akan menggunakan pemahaman tersebut untuk menilai yang ia terima di 
kemudian. Ini adalah suatu cacat saat manusia diciptakan, tetapi dalam sebuah 
lingkungan yang berprinsip kontra ini, ia juga bermanfaat bagi manusia untuk 
menghapus karma di tengah penderitaan dan menemukan prinsip kebenaran, lalu 
melangkah ke luar darinya. Jika tidak demikian, maka akan terlampau mudah bagi 
manusia untuk memperoleh Fa dan kembali ke langit. Tak peduli apa yang dikatakan 
seseorang, semua juga harus ditelusuri dan dinilai dengan prinsip lurus, jika demikian 
lingkungan ini selamanya juga tidak akan rusak, maka itu sudah bukan lagi masyarakat 
manusia. (Tersenyum) Namun di tempat manusia ini dahulu tidak ada prinsip lurus, si 
pemenang memerintah negara, dengan kekuatan militer menaklukkan dunia, yang 
menang menjadi raja, yang kalah menjadi keparat, itu adalah prinsip di tingkat manusia 
ini. Mengapa Fa Buddha, Fa Dewa sekali diajarkan di sini lalu mengalami rintangan 
yang begitu besar, sehingga muncul banyak penderitaan, gempuran dan penolakan? 
Karena yang diajarkan adalah prinsip lurus, sedangkan lingkungan ini tidak ada prinsip 
lurus. 

Tak peduli bagaimanapun, pokoknya semua itu sudah merupakan sejarah, semua 
itu adalah proses kebudayaan manusia sejak terciptanya dunia. Sekarang bukan, 
sekarang adalah kesudahan akbar yang terakhir sejak terciptanya dunia. Karena Dafa 
menyebar luas di sini, lingkungan ini kelak mungkin akan selamanya dipertahankan 
bagi manusia. Itu adalah berkah yang dihantarkan kepada manusia dalam penyebaran 
Dafa secara luas, dalam proses pelurusan Fa alam semesta, maka harus 
mempertahankan sebuah ruang dimensi yang demikian. 

Saya tidak banyak bicara lagi, saya pikir anda sekalian duduk di sini menghadiri 
konferensi, ada banyak hal yang ingin didiskusikan. Saya tidak terlalu banyak mengulur 
waktu kalian, untuk memberi kalian waktu yang lebih banyak, bila kalian ada masalah 
krusial, masalah penting boleh ajukan pertanyaan, saya akan beri jawaban bagi kalian, 
kemudian waktu yang tersisa ditinggalkan bagi kalian untuk berdiskusi. (Tepuk tangan) 
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Pengikut: Sebagai wartawan perlu memberitakan secara akurat, tetapi ada 
kalanya kita demi klarifikasi fakta telah membesar-besarkan suatu kejadian. Saya rasa 
kita harus mengikuti kriteria media Barat, memberitakan secara akurat. 

Shifu: Saya setuju dengan pandangan ini. Seharusnya demikian, jangan seperti 
alat propaganda partai jahat. Ada beberapa hal karena anda menginginkan ia 
memerankan fungsi pada suatu aspek, lalu diberitakannya tidak sesuai dengan 
kenyataan, ini tidak baik. Seberapa besar fungsi yang dapat diperankan biarlah ia 
berperan sebegitu besar, jangan secara buatan dilakukannya tidak otentik, jika 
demikian akan hilang kepercayaan. 

Pengikut: Saya bertugas sebagai wartawan komunitas. Melalui Xiulian saya tahu 
harus mengikuti Zhen Shan Ren dalam melakukan hal apa pun, berita yang kami 
laporkan adalah untuk memberi tahu orang-orang mengenai hal-hal yang benar, yang 
baik dan yang bagus. Namun ada sebagian hal kami tidak dapat melihat dengan jelas, 
misalnya di daerah pecinan sangat kompleks, ada sebagian orang sangat pro PKT, 
kegiatan yang mereka adakan kami sedapat mungkin tidak melapornya atau minim 
melapornya. Khususnya bila hal-hal yang dia promosikan itu tidak lurus, kami mutlak 
tidak dapat melapornya. Tapi kadang kala hubungan di antaranya sangat pelik, yang 
ditakutkan ialah pemberitaan yang tidak baik malah mempropagandakan sesuatu bagi 
orang jahat. 

Shifu: Saya ingat setelah penganiayaan berlangsung, di daratan Tiongkok ada 
seseorang mengatasnamakan praktisi menyurati saya, mengatakan ada suatu hal 
harus dilakukan secara demikian agar dapat mencapai hasil yang lebih baik, dia 
memberi cara yang begini dan begitu, tetapi saya tahu orang ini adalah mata-mata. Dia 
demi menutupi jati dirinya, telah mengemukakan pandangannya yang bermanfaat, 
maka saya telah menggunakan pandangannya. Apa maksud perkataan saya ini? 
Segala sesuatu yang saya kerjakan adalah demi menyelamatkan makhluk hidup, tak 
peduli anda siapa, asalkan dapat memerankan fungsi yang positif dalam penyelamatan 
makhluk hidup, saya akan gunakan. Sesungguhnya sebagai manusia, biarpun 
sekarang betapa buruknya penampilan seseorang, kecuali mereka yang paling jahat itu, 
bagi manusia pada umumnya, jika dia masih hidup kemungkinan ada harapan. Ada 
sebagian orang telah melakukan hal buruk secara pasif di tengah penganiayaan, sekali 
dia telah mengerti, jika dapat berperan positif, maka akan ada kesempatan untuk 
menebus hal buruk yang dahulu dia lakukan di tengah penganiayaan. Perkataan 
bersifat positif yang dia ucapkan juga boleh digunakan, tetapi hal yang buruk pasti tidak 
boleh dipakai. Bila anda ini orang yang tidak baik, perkataan anda juga tidak ada 
hubungannya dengan penyelamatan makhluk hidup, walaupun itu adalah hal yang 
menarik bagi orang lain, sebaiknya juga tidak dilaporkan, karena media dapat 
mengangkat seseorang, dapat melambungkan tingkat ketenaran seseorang. Jika dia 
orang jahat maka tidak perlu diangkat. Jika hal yang dia ungkapkan bermanfaat bagi 
penyelamatan makhluk hidup, maka beritakan untuk dia, juga berarti mengumpulkan 
sedikit De bagi dia. 
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Pengikut: NTDTV sebagai media televisi bagaimana menjalani usahanya dengan 
baik? Di daerah kami ada praktisi berpartisipasi dalam pemasaran, dia bilang harus 
terlebih dulu mengelola Koran Dajiyuan dengan baik selanjutnya kelola lagi NTDTV. 

Shifu: Sebenarnya hal-hal tersebut tidak usah ditanyakan kepada saya. Anda 
bilang anda utamanya menangani pekerjaan Dajiyuan, maka anda tentu 
mengutamakan Dajiyuan, di samping itu bantu NTDTV melakukan sesuatu. Anda 
bilang anda menjadikan NTDTV sebagai yang utama, maka anda utamakanlah NTDTV, 
setelah selesai bantulah media lainnya mengerjakan sesuatu. Sebagai pengikut Dafa, 
semua itu adalah pekerjaan di kalangan intern, jika mampu melakukan maka 
lakukanlah sebisa mungkin. Media yang kalian kelola semuanya sedang berperan 
menyelamatkan makhluk hidup, suara yang dipancarkan media di dalamnya terdapat 
keagungan De dari kalian setiap orang yang terlibat, hal ini adalah pasti. 

Pengikut: NTDTV sangat kekurangan dana, bagian pemasaran demi menarik 
iklan, ada sebagian iklan sulit diperoleh, sehingga membuat para wartawan meliput 
banyak berita tanpa imbalan, ada kalanya berita yang diliput agak kelebihan, entah 
cara kerja demikian benar atau tidak? 

Shifu: Jika kelebihan itu sudah tidak patut. Pada awalnya mungkin kalian belum 
menguasai dengan baik, anda sekalian juga dari tidak bisa kemudian menjadi bisa. 
Saya harap kalian berangsur-angsur melakukan dengan baik, kian hari kian 
berpengalaman, kian hari kian dapat menangani masalah secara rasional, mampu 
bertanggung jawab pada bidangnya. 

Pengikut: NTDTV sejak tahun 2008 beroperasi di Kanada hingga kini sudah 
berjalan beberapa bulan. Tetapi dalam proses promosi terhadap pelanggan, ditemukan 
tingkat kepercayaan komunitas terhadap NTDTV masih sangat terbatas. 

Shifu: Sejarah sekarang ini memang ditinggalkan bagi pengikut Dafa, tetapi tidak 
akan ada orang secara inisiatif mengundang kalian melakukan sesuatu, orang-orang 
semua berada dalam kesesatan. Semua ini ditinggalkan bagi kalian, yang positif dan 
negatif, yang baik dan yang jahat, semuanya bercampur menjadi satu, sehingga sangat 
sulit bagi kalian untuk mengerjakannya. Kendati demikian, kehidupan apa pun dalam 
alam semesta ini tidak ada siapa pun yang dapat menandingi kalian. Hal ini 
dikendalikan oleh Dewa yang khusus menangani urusan tersebut, tetapi urusan di 
dunia baru akan berubah setelah kalian berbuat dengan baik. Bagaimana kalian dapat 
berbuat dengan baik, berkoordinasi dengan baik, bagaimana dapat memerankan 
fungsinya, ini betul-betul harus mengandalkan kalian sendiri. Anda katakan apakah kita 
mempunyai suatu benda yang mujarab? Dapatkah menggunakan sedikit cara yang 
spesifik? Sekarang yang ditinggalkan bagi kalian sepertinya adalah sebuah jalan yang 
paling lurus, namun sangat sempit. Bila maksud hati tidak tepat, cara melakukannya 
bermasalah, maka akan jadi sangat sulit. Jalan sangat sempit, tampaknya tidak dapat 
mencapai hasil, namun pasti dapat berhasil. 

Pengikut: Rangkaian sembilan kompetisi besar yang diselenggarakan NTDTV 
mengalami perubahan pasal peraturan yang berkali-kali, saya pribadi merasa ini 
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kurang baik dari segi reputasi bagi peserta kompetisi yang telah mendaftarkan diri, juga 
tampak kurang profesional. Mohon tanya Shifu ini berupa konsep saya pribadi, atau 
kita dapat melakukannya lebih baik lagi sedikit? 

Shifu: Saya tahu memang pernah diubah, kebanyakan karena kurang 
pengalaman, adalah untuk lebih menyesuaikan kebutuhan kompetisi besar ini. Jika 
banyak yang diubah maka sudah tidak baik. Sesungguhnya sebagai peserta kompetisi, 
makin jelas akan makin baik. Ini dikarenakan tidak ada pengalaman, maka harus tiada 
hentinya menimba pengalaman. Bila menemukan sesuatu yang tidak benar seyogianya 
harus diubah, saya pikir selanjutnya setelah berpengalaman akan menjadi baik. 

Pengikut: Saya adalah wartawan Taiwan, pengikut Dafa Taiwan banyak 
melaporkan berita yang mengungkap hal-hal buruk yang dilakukan PKT. Untuk secara 
langsung mendapatkan bukti dari tangan pertama ada kesulitan, mohon tanya 
bagaimana mengatasi masalah ini? Pertanyaan kedua ialah, pemerintahan sekarang 
dan sebagian pengusaha Taiwan makin lama makin pro PKT, kami dalam laporan 
berita menunjukkan kesalahan mereka, apakah hal ini akan mendorong mereka ke 
posisi yang berlawanan? 

Shifu: Apa yang dilaporkan sendiri oleh partai jahat dan berita yang dilaporkan 
oleh situsweb media besar lainnya, itu saja sudah cukup banyak. Berita-berita tersebut 
semua boleh dilansir ulang. Jika kita sendiri dapat secara langsung memperoleh berita 
tangan pertama dari daratan Tiongkok, itu tentu lebih baik, hal ini baru boleh dilakukan 
apabila komunikasi antara kalian dan mereka yang di daratan Tiongkok dipastikan 
aman. 

Perihal pemerintahan siapa, orang tersebut bagaimana, sebenarnya sebagai 
orang Xiulian, sama sekali tidak perlu memikirkannya, tidak sedikitpun dipertimbangkan, 
tidak sedikitpun dipikirkan, kedatangan saya semata-mata adalah menyelamatkan 
makhluk hidup. Hari ini siapa yang memerintah, besok siapa yang memerintah, siapa 
yang ingin memerintah biarlah dia yang memerintah, itu adalah pengaturan Dewa, ia 
memang demikian. Bila kalian memusatkan perhatian pada hal-hal tersebut berarti 
anda berpikir melenceng, asalkan anda sekali memikirkannya niscaya jadi melenceng. 
Sama sekali tak usah peduli, kalian lakukanlah urusan sendiri. Acap kali bila kalian 
makin terikat pada suatu hal, maka hal tersebut makin bermasalah, makin dapat 
menjadi sebuah rintangan dalam cobaan Xinxing. Makin anda tidak peduli hal-hal 
tersebut akan makin baik. Kalian ada jalan kalian, manusia ada urusan manusia. Kalian 
ada sesuatu yang harus kalian lakukan, terhadap hal-hal di bidang politik, terhadap 
masalah di antara kubu partai, tidak sedikitpun dipedulikan, tidak sedikitpun dipikirkan. 
Tentu saja sebagai media, sangat mungkin itu merupakan hal-hal yang disukai oleh 
manusia biasa, jika tidak dilaporkan juga tidak benar. Maka bagaimana orang lain 
memberitakan, kalian juga memberitakannya demikian, kalian sendiri tidak menulis 
artikel komentar. Bagaimana orang lain melaporkan, kalian cukup melansir ulang 
laporan tersebut, kita sendiri tidak menulis artikel komentar mengenai hal pertikaian di 
antara kubu partai. Terhadap berita yang disukai oleh khalayak umum boleh dilakukan 
secara demikian, selain penganiayaan sudah berakhir, media yang dikelola pengikut 
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Dafa seutuhnya telah menjadi media di tengah masyarakat, saat itu ketentuan tersebut 
sudah tidak berlaku. 

Pengikut: Mohon Shifu mengutarakan sejenak kepada para pengikut perihal 
perubahan di bidang busana yang segera akan dihantarkan oleh kompetisi besar 
busana Han bagi orang-orang di dunia, serta mengapa pasca dinasti Ming busana Han 
hilang dalam satu periode waktu yang begitu lama? 

Shifu: (Tersenyum) Sekarang adalah simposium NTDTV, bukan simposium 
busana Han, masalah ini biar ditinggalkan untuk kelak. 

Pengikut: Mengenai masalah manajemen. Sekiranya kita semua sangat punya 
kemampuan, sangat memiliki ide, maka saya sebagai koordinator jika ingin mengatur 
seseorang, atau bagaimana menyatukan pendapat yang berbeda, dia lalu berkata anda 
harus mencari ke dalam. Tentu saja sehabis Xiulian pulang ke rumah saya dapat 
mencari ke dalam, tetapi dalam hal penanganan masalah konkret, suatu pekerjaan 
bagaimana seharusnya dilakukan, saya bagaimana mengoordinasinya? 

Shifu: Saya tahu maksud perkataan anda. (Hadirin tertawa) Acap kali pengikut 
Dafa dalam hal pembuktian kebenaran Fa, kalian tidak makan, tidak tidur, tak peduli 
betapa letihnya, kalian tetap melakukannya. Namun begitu menyinggung perihal 
manajemen, ingin menuju formalisasi, diadakan suatu pengawasan, ditetapkan sebuah 
peraturan, kalian segera tidak mau menuruti. (Hadirin tertawa) Akan tetapi kalian belum 
pernah memikirkan, dengan cara demikian barulah lebih ampuh, lebih formal, baru 
dapat berpijak di masyarakat umum, fungsi yang diperankan baru akan lebih besar. 
Dahulu kalian sudah mendirikan stasiun televisi, demi membuktikan kebenaran Fa, 
pemikiran pada awalnya asalkan dapat berperan mengungkap kejahatan, itu sudah 
cukup. Tetapi tadi Shifu juga telah katakan kepada kalian, melakukan hal apa pun juga 
harus dilakukan dengan baik, tidak hanya harus dilakukan dengan baik, sangat 
mungkin itu merupakan kebudayaan yang ditinggalkan bagi masa mendatang, bila satu 
aturan pun bahkan tidak ada padanya, bagaimana dapat ditinggalkan untuk masa 
mendatang? Apa yang dipelajari kelak oleh manusia? Satu standar pun bahkan tidak 
ada, apakah hanya mempelajari semangat pengikut Dafa itu? (Tersenyum) (Hadirin 
tertawa) Maka saya katakan, tak peduli anda adalah raja yang berasal dari mana, 
walau sekarang sedang membidangi suatu pekerjaan apa pun, barang siapa ingin 
mengatur anda maka biarlah ia mengaturnya, jangan mengira orang lain tidak dapat 
mengatur anda. Jangan lupa bahwa manusia berada dalam kesesatan, anda 
seyogianya Xiulian di tengah bentuk seperti manusia biasa. Mungkin pengikut Dafa 
yang mengatur anda tingkatnya tidak setinggi anda, bahkan mungkin kultivasinya tidak 
setinggi anda, itu tidak apa-apa, ini adalah kerja sama dengan pikiran lurus demi 
menyelamatkan makhluk hidup. Harus selaraskan hal ini dengan baik. Perkataan saya 
sudah jelas bukan? (Tepuk tangan) Padahal ada banyak praktisi juga merefleksikan 
masalah ini kepada saya, hari ini saya berkesempatan mengatakan dengan jelas 
kepada anda sekalian. (Hadirin tertawa, tepuk tangan) 
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Pengikut: Saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, karena praktisi yang 
mengerjakan media banyak dari mereka juga merangkap beberapa tugas, maka di saat 
menangani malam pertunjukan Shen Yun khususnya, bagian pemasaran tidak ada 
orang yang mencari iklan, atau yang membidangi pemasaran semuanya pergi menjual 
tiket. Bagaimana menyeimbangkan hubungan tersebut? 

Shifu: Memang ini adalah sebuah masalah, maka setiap kali tiba saatnya grup 
kesenian Shen Yun mengadakan pertunjukan keliling, saya selalu berpikir ingin agar 
orang-orang di dunia secepatnya mengenal Shen Yun; dalam pertunjukan keliling saya 
tidak menghendaki jangka waktu pertunjukan terlalu lama di satu tempat, dikarenakan 
praktisi setempat akan sangat bersusah payah, bersamaan juga memengaruhi 
pekerjaan lainnya. Sebenarnya saya sejak dini sudah terpikir akan hal ini. Pada 
mulanya ketika grup kesenian Shen Yun dibentuk, saya sudah memikirkan dengan 
baik-baik memanfaatkan pengikut Dafa cilik untuk memerankannya, agar tidak 
memengaruhi pekerjaan pengikut Dafa lainnya, tetapi dalam proses penjualan tiket 
tetap saja ada banyak pengikut Dafa yang ikut serta, dan juga sangat bersusah payah, 
sehingga pekerjaan lainnya masih terkena pengaruhnya. Tetapi saya pikir, jika dapat 
memiliki tingkat ketenaran tertentu, setelah itu biar manusia biasa yang mengelola 
pertunjukan, atau Shen Yun dapat dalam waktu singkat melambungkan reputasinya, 
maka tidak perlu anda sekalian ikut serta dalam penjualan tiket lagi. Sesungguhnya 
Shen Yun sudah merupakan pertunjukan nomor satu di seluruh dunia, tidak ada siapa 
pun yang dapat mengungguli Shen Yun, (tepuk tangan) tetapi dewasa ini partai jahat 
PKT mengganggu orang-orang di dunia untuk mendapatkan pertolongan. Pengaruh 
Shen Yun sekarang sudah sangat besar, hanya saja belum mencapai seperti yang 
diharapkan semula begitu cepat; tatkala pengaruhnya begitu menjadi sangat besar, 
anda sekalian sudah tidak perlu mencurahkan upaya yang begitu besar untuk menjual 
tiket. Cukup dengan memasang iklan mengabarkan Shen Yun telah tiba, di mana 
pertunjukan diadakan, itu sudah cukup, orang-orang seyogianya akan datang. Saya 
pikir di saat itu, pengikut Dafa sudah tidak perlu lagi begitu mencurahkan pikiran, juga 
tidak akan memengaruhi pekerjaan lainnya. Saya memang sedang melakukannya 
demikian. Di dalam proses tersebut saya menghendaki mutu acara, mutu pertunjukan 
harus dijamin indah dan sempurna, hasilnya harus dijamin yang terbaik, tidak boleh 
terjadi kesalahan apa pun, tidak boleh terjadi masalah apa pun, walau dalam satu 
rangkaian adegan mana pun. Jika benar-benar dapat mewujudkan hal ini, pengaruh 
yang seiring datang pasti akan meluas. Saya tidak menjamin sesuatu, tetapi saya rasa 
tidak lama kelak, hari tersebut akhirnya pasti akan tiba, (tepuk tangan) saat itu kalian 
pergi memasang sebuah iklan sudah cukup. (Hadirin tertawa) Mungkin saja media 
kalian seiring dengan hal ini pengaruhnya juga jadi begitu besar, sehingga tidak perlu 
memasang iklan di luar, kalian melaporkan sejenak di media sendiri sudah cukup. 
(Tersenyum) 

Pengikut: Dapatkah Shifu membicarakan tentang arti penting dan kewajiban 
program multi bahasa NTDTV di tengah penyelamatan makhluk hidup? 

Shifu: Seandainya bisa memiliki jenis bahasa yang lebih banyak, itu tentu bagus. 
Lagi pula stasiun televisi jika benar-benar dapat berpijak dengan kokoh di masyarakat 
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umum, membentuk sirkulasi sehat, usahanya kian hari kian membubung, itu baru 
terhitung bagus. Tidak hanya dikelola menjadi multi bahasa, sebaiknya kalian tidak 
meloloskan jenis bahasa dari satu bangsa apa pun, karena yang hendak kalian hadapi 
dan ingin kalian selamatkan adalah seluruh manusia di dunia. Namun saya tahu 
ditinjau dari segi tenaga orang, sumber materi dan kemampuan saat ini, betul-betul 
masih terpaut sangat jauh. Tetapi saya pikir walau bagaimanapun, dewasa ini 
lakukanlah dari dasar. Jika dapat dilakukan dengan baik, bukan saja pengaruhnya 
besar, bersamaan itu orang yang berkemampuan juga akan susul-menyusul 
memperoleh Fa, karena ini adalah saling mengisi dan saling melengkapi, kekurangan 
kalian juga akan ada yang datang untuk mencukupinya, bahkan dalam hal sumber 
dana dan aspek-aspek lainnya mungkin saja terjadi perubahan wajah. Jika tidak secara 
dasar mengubah keadaan seperti sekarang ini, maka segalanya itu juga tidak dapat 
berubah, oleh sebab itu tentang masalah bagaimana berpijak di masyarakat umum dan 
menuju sirkulasi sehat, kalian benar-benar harus memikirkannya baik-baik. Anda 
sekalian giatlah berupaya. 

Pengikut: Tadi ada praktisi Kanada menanyakan tentang masalah di Kanada, 
sebenarnya saya juga sangat bingung. NTDTV sejak bulan September tahun lalu mulai 
beroperasi di Toronto, hingga kini setengah tahun lebih sudah lewat, jumlah pelanggan 
kami belum mencapai target. Saya pribadi sedang berpikir bagaimana baru dapat 
menerobos tantangan yang dihadapi, lembaga manajemen apakah memikul kewajiban 
yang penting terhadap perusahaan? 

Shifu: Anda sekalian berkoordinasi dengan baik, ini bukanlah masalah satu atau 
dua orang. Kali ini anda semua tujukanlah pikiran pada satu objek, coba lihat apakah 
ada suatu cara penyelesaian yang baik, setidaknya dapat mengetahui jalan berikutnya 
bagaimana ditempuh, lakukan dengan mantap. Jika benar tidak berhasil, itu mungkin 
memang masih belum memiliki syarat. Setelah dilakukan dengan baik, dan benar-
benar berhasil, itu berkat kerja sama yang baik. 

Pengikut: Maaf, kami menemukan ada orang membuat catatan. Mutlak tidak 
boleh membuat catatan, juga tidak boleh merekam suara. 

Shifu: Bukan karena takut anda sekalian membuat catatan. Hal-hal yang kalian 
catat, setelah keluar dari pintu ruang ini sudah bukan maksud saya semula. Anda juga 
tidak ingat seutuhnya, itu adalah mengutip sepotong-sepotong secara lepas konteks. 
Anda justru sedang memilih hal-hal yang anda suka, yang berguna bagi anda untuk 
dikatakan kepada orang lain, anda bukan mengultivasi diri sendiri, anda ingin 
menggunakannya untuk membenahi orang lain. (Hadirin tertawa) Anda sebaiknya 
jangan mencatat, saya sejak dini sudah mengatakan tidak diizinkan berbuat demikian, 
agar anda menempuh jalan sendiri dengan lurus. Catatan yang sudah dibuat 
dimusnahkan saja. 

Pengikut: Shen Yun sudah mengadakan pertunjukan di seluruh dunia, kecuali di 
Hongkong belum diadakan. 
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Shifu: Saya tahu. Pengendalian partai jahat PKT terhadap Hongkong sepertinya 
kian hari kian sewenang-wenang. Apa yang disebut “Satu negara dua sistem”, saya 
lihat kulit muka apa pun darinya juga sudah dirobek, sekarang adalah “Babi mati tidak 
takut diseduh air panas”, (hadirin tertawa) sudah nekat menghadapi segala risiko, 
makin lama makin menimbulkan antipati seluruh dunia terhadapnya, makin lama makin 
membuat orang-orang di dunia melihat jelas tampangnya. Dia secara langsung 
mendominasi pemerintah Hongkong, gedung teater Hongkong semua adalah milik 
pemerintah. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah, kalian tahu bagaimana saya berpikir? 
Saya sedang mempersiapkan pertunjukan Shen Yun di daratan Tiongkok. (Hadirin 
tepuk tangan meriah) Bukan saya terpikir lalu diucapkan, kejahatan merasa mereka 
betapa memiliki kemampuan, lihatlah, bagaimana sejarah tahap berikutnya, (tersenyum) 
bukan berlaku menurut apa yang mereka katakan. Kerajaan mana pun selalu tampak 
sangat beringas, namun di saat tamat riwayatnya semua juga bermuram durja. 
(Tersenyum) (Hadirin tertawa) 

Pengikut: Saya terjun di bidang pemasaran NTDTV pusat New York. Mengenai 
kerja sama kelompok peliput berita dan kelompok pembuat berita. Kami beraktivitas ke 
luar, setiap hari pulang mengumpulkan banyak kartu nama, banyak orang tertarik pada 
program kami. Satu hal yang membingungkan saya adalah, sekarang waktu setiap hari 
makin cepat, saya sangat cemas, walaupun saya tidak bertugas penuh untuk hal ini, 
saya sangat berharap dapat melanjutkan komunikasi dengan setiap orang, namun 
pekerjaan yang dapat dilakukan setiap hari hanya sekelumit itu saja. 

Shifu: Betul, mereka yang benar-benar melakukan pekerjaan memang merasa 
waktunya kurang, maka saya harap ada lebih banyak orang dari kalian berpartisipasi 
dalam bidang pemasaran, agar kalian tidak sampai begitu tegang, dan juga akan 
membuka jalan, sehingga dapat menuju sirkulasi sehat. (Tepuk tangan) Dalam proses 
menjalani pemasaran itu sendiri, saat berkomunikasi dengan orang-orang seyogianya 
harus klarifikasi fakta, ini juga adalah menolong manusia. Hal ini dilakukan juga demi 
mengelola dengan baik siaran televisi secara keseluruhan, sungguh luar biasa. Kalian 
jangan menganggap menulis artikel secara langsung berada di garis depan, itu barulah 
menolong manusia, bukan demikian, anda semua juga sedang menggunakan siaran 
televisi untuk menolong manusia. 

Pengikut: Ada dua pertanyaan, NTDTV telah berdiri selama tujuh sampai delapan 
tahun, namun banyak praktisi dalam aspek teknik belum mendapat peningkatan 
dengan baik, ini adalah pemikiran para praktisi sendiri. Pertanyaan kedua, banyak 
praktisi beranggapan membagikan brosur di jalan lebih bersemangat daripada 
mengerjakan berita di NTDTV. 

Shifu: (Tersenyum) Tidak sama, mata rantai mana pun juga krusial. Mereka yang 
usianya agak lanjut, tidak begitu banyak mengenyam pendidikan, juga tidak mampu 
mengerjakan lainnya, maka fungsi terbesar yang dapat ia kembangkan adalah 
membagikan brosur. Lalu bagi mereka yang berpendidikan sangat tinggi, menulis 
artikel adalah hal yang mudah, maka kembangkanlah kemahiran anda melakukan 
pekerjaan tersebut. Sesungguhnya semuanya juga sama. Tak peduli menggunakan 
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bentuk apa pun, dapat menolong manusia itu adalah mulia. (Tepuk tangan) 
(Tersenyum) 

Pengikut: NTDTV berkembang dengan sangat pesat, acaranya juga makin 
dikelola makin banyak, tetapi di berbagai tempat juga terdapat masalah kekurangan 
tenaga. Di saat sibuk tak teratasi, ada rekan praktisi mengatakan kita harus menjamin 
mutu, harus banyak membuat berita, ada praktisi berkata, sekarang begitu sibuk, jika 
mutu tidak dapat dikelola dengan bagus lebih baik kurangi pembuatan berita. Dalam 
langkah menuju lebih profesional, bagaimana untuk menguasai secara lebih baik? 

Shifu: Saya lihat kalian terlampau berjerih payah, semuanya ingin melakukan 
sebaik mungkin dan lebih banyak sedikit, tentu saja bila mutunya makin tinggi, 
acaranya dikelola makin banyak, itu akan makin baik, saya berpikir demikian, tetapi 
melihat jerih payah kalian, saya jadi tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. (Tersenyum) 
(Hadirin tertawa) Semua ini adalah harapan kalian. Jika anda sekalian bekerja sama 
lebih baik sedikit, tenaga kerja ditambah lagi sedikit, mungkin semua ini akan ada 
perubahan yang lebih besar. Saya telah melihat tingkat kesulitan di saat ini. Tidak ada 
suatu cara yang spesifik, (tersenyum) Shifu tidak dapat memberikan kepada kalian cara 
yang spesifik, karena ini merupakan jalan yang harus kalian tempuh sendiri. 

Pengikut: Ada wawancara di mana perlu mengundang tamu. Satu pendapat 
beranggapan asalkan pandangan tamu luar tersebut bermanfaat untuk menyingkap 
PKT, maka boleh diundang, tetapi kadang kala kami tidak begitu jelas perihal latar 
belakang dia. Satu pendapat lainnya beranggapan sedapat mungkin mengundang 
komentator dari pihak kita sendiri. 

Shifu: Masalah mengundang komentator, tentu saja yang statusnya cocok adalah 
paling baik, tetapi harus ada komentator yang tetap, yang berkemampuan unggul, yang 
disukai oleh khalayak, ini sangat bagus, yaitu harus ada pakar pada bidang tersebut 
dari siaran televisi kalian. Tetapi ada kalanya juga perlu mengundang beberapa orang 
luar yang cocok untuk mengisi acara, sebagai pihak ketiga, atau berpijak dari sudut 
pandang sebagai pakar, atau sebagai orang yang berstatus khusus pada suatu bidang, 
ini masih dibutuhkan. Tetapi ada sebagian orang kita tidak dapat seketika menilai 
pandangannya secara tepat, maka boleh mencari tahu terlebih dahulu. Topik yang 
diangkat dalam suatu acara sangat jelas, kita bicarakan seputar masalah tersebut, beri 
tahu dia tentang pandangan kalian, bila dia setuju maka lakukanlah, bila tidak setuju 
maka tidak dilakukan. Sekiranya dia benar-benar adalah orang yang ada sangkut paut 
dengan PKT, lalu dia menyingkap sejenak kejahatan PKT dalam komentar yang 
terbuka, bukankah ini juga amat baik? (Hadirin tertawa) (Tersenyum) Dada harus 
dilapangkan. (Tersenyum) (Tepuk tangan) Dengan kapasitas besar maka akan dapat 
dilakukan dengan baik. 

Pengikut: Di saat meliput, sejumlah orang dari daratan Tiongkok yang mengerti 
fakta sebenarnya memberi tahu saya, jika bertemu Anda, mohon mewakili mereka kirim 
salam kepada Anda. (Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian.) (Hadirin bertepuk 
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tangan) Sekarang di daratan Tiongkok ada sebagian tokoh pembela HAM menanyakan, 
apakah mereka boleh menjadi wartawan NTDTV di daratan Tiongkok? 

Shifu: Ini terlampau bahaya bagi mereka. Harus sedapat mungkin memerhatikan 
keselamatan mereka. Jika mereka bisa mengirim sejumlah berita ke luar juga tidak 
boleh mengumumkan jati diri mereka, lebih-lebih harus memerhatikan keselamatan 
mereka, jika diumumkan akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Kalian harus 
mempertimbangkan hal-hal tersebut. 

Saya bicarakan lagi sebuah masalah. Di daratan Tiongkok, ada sebagian praktisi 
di tengah penganiayaan telah dibuat linglung; saat dia begitu mengerti kembali, atau 
berganti lingkungan, dia niscaya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mereka 
mutlak tidak akan sengaja melangkah menuju kejahatan, hal ini adalah pasti. Kalian 
acap kali di saat menilai seseorang selalu berkata, si anu dan si anu pernah “diubah 
pendiriannya” di daratanTiongkok. Di tengah proses Xiulian tidak dapat melewati tahap 
cobaan dengan baik, itu adalah persoalan di tengah proses Xiulian. Xiulian masih 
belum berakhir, dia masih sedang berkultivasi, maka tidak dapat mengategorikan dia 
sudah benar-benar tidak memenuhi syarat. Tentu saja ada sebagian orang telah 
melakukan sejumlah hal buruk dalam periode yang disebut “mengubah pendirian”, jika 
masih dapat dikompensasikan di tengah Xiulian berikutnya, juga harus berikan dia 
kesempatan. Tetapi saya harap orang yang demikian harus punya sikap yang ingin 
berbuat baik dari mula, mereka yang acuh tak acuh akan membuat orang memandang 
rendah padanya. Tentu saja, pengikut Dafa yang tidak “diubah pendiriannya”, yang 
melangkah maju di tengah kejahatan adalah sungguh luar biasa, patut dihormati. 
(Tepuk tangan) 

Maksud perkataan saya ialah, anda sekalian jangan mendorong ke luar rekan 
praktisi sendiri. Dia adalah rekan praktisi kalian, sedapat mungkin harus dapat 
membuat mereka merasakan kehangatan di tengah lingkungan antarpengikut Dafa. 
Jika kalian merasa kurang begitu jelas terhadap mereka, boleh mencari tahu melalui 
komunikasi pengikut Dafa dalam negeri Tiongkok. Bila dia benar adalah pengikut Dafa 
maka anda terimalah dia. Jika siapa pun tidak dapat menjelaskan tentang dia, maka 
anda tunda dulu menerimanya. Jika merasa dia tidak layak, maka anda katakan 
kepadanya agar dia sementara membagikan brosur dulu. Jika anda jelas bahwa dia di 
dalam negeri Tiongkok betul-betul adalah pengikut Dafa, saya pikir seharusnya tidak 
ada masalah. Sekalipun benar dia adalah mata-mata, coba anda sekalian pikirkan, 
siapa pun telah melihat PKT akan habis, dana para pejabat tinggi semua sedang 
dipindahkan ke luar dalam jumlah besar, semua menyisakan jalan belakang, membeli 
paspor luar negeri, berusaha kabur ke luar, siapa yang masih benar-benar bekerja 
mati-matian demi dia? Memang ada beberapa orang dungu, (hadirin tertawa) orang 
yang tidak punya otak, itu semua adalah orang yang telah diindoktrinasi oleh partai 
jahat PKT sehingga sama sekali tidak dapat membedakan baik dan buruk, orang 
semacam ini begitu anda bersinggungan dengannya sudah ketahuan, tapi walau 
bagaimanapun jumlahnya sangat minim. Manusia di dunia ini, semuanya sedang 
menanti kalian untuk ditolong. Kalian harus lapangkan dada sendiri, jangan menolak 
rekan praktisi sendiri. Itu akan membuat jalan sendiri jadi tersumbat. 
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Pengikut: Saya melakukan peliputan di daerah komunitas Flushing, ada sebagian 
orang, manusia biasa menyebut mereka sebagai orang-orang yang khusus menentang 
Falun Gong, untuk orang-orang seperti ini apakah boleh merekam gambar bagi mereka? 
Masih ada sebagian orang, dalam mayoritas keadaan kami tidak merekam gambar 
baginya, kadang kala hanya menyisakan satu tangan dalam gambar, namun pemirsa 
manusia biasa mengajukan kritik terhadap kami. Ada lagi mengenai kegiatan yang 
dilakukan kelompok agama, event-event tersebut apakah mau kita laporkan? 

Shifu: Kalian tangani sendiri. Bila kalian merasa masih ingin beri dia kesempatan, 
maka kalian berilah dia kesempatan. Seandainya orang tersebut sudah jahat bukan 
kepalang, karena dia sehingga menyebabkan banyak makhluk hidup mungkin kelak 
akan disisihkan, hilang sudah kesempatan takdir, maka kalian jangan merekam gambar 
baginya, mengenai hal ini cobalah kalian sendiri yang menangani. Tak peduli siapa pun, 
kehadirannya atau perkataan yang dia sampaikan bermanfaat bagi penyelamatan 
makhluk hidup, itu boleh juga digunakan, jika tak bermanfaat jangan digunakan. Ada 
sebagian berita tidak penting, juga tidak ada hubungan apa pun dengan kalian 
menolong manusia, maka tidak perlu diangkat. 

Pengikut: Acara wisata sangat bermanfaat untuk merintis pemasaran, maka 
pengikut ingin secara individu membuat sebuah acara. Sekarang acara yang 
ditayangkan semua berasal dari kaset kiriman luar, hasil buatan sendiri kelak bisa saja 
dijual di pasaran. (Shifu: Bagus) Tetapi saat saya ajukan permohonan kepada tingkat 
manajemen, mereka beranggapan standar kita sekarang ini masih kurang, tidak dapat 
mencapai hasil liputan yang sebaik orang lain. (Shifu: Pemikiran mereka itu mungkin 
juga beralasan.) (Hadirin tertawa) Di saat belajar Fa saya berpikir mungkin saya terlalu 
mempertahankan pendapat, sebagai orang Xiulian, maka saya lepaskan ide tersebut. 
(Hadirin tertawa) Namun ada sebagian rekan praktisi merasa ide saya sangat bagus, 
mereka mendukung saya untuk melakukannya. Sekarang saya tidak dapat 
menentukan sebenarnya karena keterikatan diri sendiri, atau karena diri sendiri merasa 
yakin sekarang dapat menghasilkan acara yang sebaik manusia biasa? 

Shifu: Jika demikian anda katakanlah secara rinci pemikiran anda kepada tingkat 
manajemen stasiun televisi, langkah apa yang digunakan, bagaimana melakukannya. 
Jika anda mengutarakan keyakinan anda kepada mereka, saya kira itu tidak ada 
masalah. (Hadirin tertawa) (Tepuk tangan) 

Pengikut: Pengikut sekarang ikut serta dalam acara kreasi musik siaran televisi, 
saya menemukan perihal suara ini tekniknya juga sangat tinggi, namun tidak tahu 
bagaimana membagi waktu. Apakah perlu mempelajari dan menelaahnya secara 
khusus? Karena ini sangat menyita waktu. 

Shifu: Ingin mengelola stasiun televisi dengan baik, maka harus memiliki standar, 
harus profesional, yang belum dikuasai masih harus dipelajari lagi. (Tersenyum) 
Bagaimana dilaksanakan secara konkret, masih tergantung diri sendiri yang 
mengaturnya. 
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Pengikut: Setiap kali setelah kami mendengar Shifu berceramah Fa, pulang ke 
rumah praktisi lain sangat mengharap diadakan “pembicaraan” pada waktu yang sedini 
mungkin, kemudian bagian ini diingat kembali sekelumit, bagian itu diingat kembali 
sekelumit, saya rasa perbuatan ini sepertinya kurang pantas. 

Shifu: Kalian setelah pulang menyampaikan pembicaraan, harus tambahkan 
“yang saya katakan adalah artinya secara garis besar, bukan perkataan Shifu yang 
asli”. Jika sekadar mempelajari persoalan itu tidak jadi masalah. Bila anda membuat 
catatan untuk dibaca, itu sudah berupa mengutip sepotong-sepotong perkataan secara 
lepas konteks. 

Pengikut: Mengenai masalah rancangan keseluruhan acara pernah ditanyakan 
kepada staf manajemen terpadu dari stasiun televisi, ada rekan praktisi mengatakan 
banyak acara jika itu merupakan perintah dari pihak stasiun yang disampaikan ke 
bawah, misalnya memberikan sebuah arahan, maka itu sulit bagi para praktisi untuk 
dapat bertahan lebih lanjut; tetapi jika acara tersebut adalah praktisi secara inisiatif 
yang ingin mengerjakan, umumnya lebih dapat bertahan. Dengan demikian 
menimbulkan sebuah akibat yaitu acara yang disukai oleh pemirsa porsinya terpaut 
lebih minim. Antara acara yang secara langsung mengklarifikasi fakta dan acara yang 
disukai oleh pemirsa, bagaimana kami menangani perbandingannya? 

Shifu: Seandainya anda bekerja di perusahaan manusia biasa, boss menyuruh 
anda melakukan sesuatu, apakah anda boleh mengatakan bahwa anda ingin 
melakukan ini atau itu? Mengapa menyangkut kerja sama di dalam pembuktian 
kebenaran Fa dari kalian sendiri justru tidak dapat diwujudkan? Mengapa tidak 
dilakukan dengan baik? Apakah harus sesuatu yang menarik bagi diri sendiri baru mau 
dijalani? Ini tepat adalah masalah dalam koordinasi dan kerja sama. Kalian demi 
sebuah harapan bersama ikut serta dalam proyek ini, masing-masing bertahan dengan 
pendapat sendiri, masing-masing melakukan sesuatu menurut keinginan sendiri, 
bagaimana untuk berkoordinasi? Lima ujung jari ini semua ingin direntangkan lurus, 
tidak dapat dikepal menjadi sebuah tinju, tidak dapat dipukulkan ke luar, (tersenyum) 
dengan demikian tentu tidak punya tenaga, maka harus bekerja sama dengan baik. 

Pengikut: Sekarang interaksi dari dua daratan sangat banyak, jika kita 
melaporkan berita menuruti media manusia biasa, sulit dihindari akan mempersolek 
wajah partai jahat PKT. 

Shifu: Itu memang harus diperhatikan. Keadaan konkretnya kalian masih harus 
menilainya sendiri. Laporan media manusia biasa yang ada mempersolek wajah partai 
jahat harus direvisi sejenak. 

Pengikut: Kita sendiri tidak menulis artikel komentar, lalu apakah boleh mencari 
manusia biasa untuk memberi komentar? 

Shifu: Sekalipun menggunakan manusia biasa juga adalah koran kalian ini yang 
berkomentar, pembaca tidak akan peduli apakah si komentator adalah orang dari 
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media kalian ini atau bukan. Urusan manusia biasa jangan dipedulikan, politik manusia 
biasa jangan ikut terlibat, saya sudah mengatakan dengan jelas ya. 

Pengikut: Saya ingin bertanya lagi, sekarang interaksi dari dua daratan sangat 
banyak, PKT menggunakan banyak cara media, atau dengan cara bisnis dan ekonomi 
melakukan infiltrasi8 masuk ke Taiwan, untuk aspek ini apakah kita harus menemukan 
titik andalan yang dapat dikerjakan? 

Shifu: Untuk hal-hal tersebut harus dilihat apakah ia berhubungan dengan 
penyelamatan makhluk hidup, jika tidak berhubungan maka jangan dilakukan, jika 
berhubungan kita ungkapkan fakta sebenarnya. Jangan peduli perihal infiltrasi darinya, 
makin anda memikirkan hal tersebut, infiltrasinya makin menjadi-jadi, lihat anda 
bagaimana jadinya. Jangan dipedulikan. Menolong manusia harus ditujukan pada 
orangnya, tidak ditujukan pada situasi masyarakat; ditujukan pada hati manusia, tidak 
ditujukan pada tingkatan, tidak ditujukan pada organisasi. 

Pengikut: Ketika membuat berita luar Tiongkok saya menemukan, kadang kala di 
saat suatu berita dilaporkan media daratan Tiongkok, media luar Tiongkok sudah 
melaporkannya, berita yang kami laporkan dapat dijadikan sebuah perbandingan yang 
kontras dengan laporan media PKT, yaitu bagaimana media dari pemerintahan bebas 
di luar Tiongkok mengelola berita, dan bagaimana media PKT mengelola berita. Saya 
ingin bertanya, apakah untuk melaporkan berita luar Tiongkok terdapat sebuah cara 
pemikiran yang penting yaitu, kita harus bereferensi pada berita dalam negeri Tiongkok, 
kemudian menyingkap PKT dari sisi yang berlawanan? 

Shifu: Bukan, tidak ada pola yang tetap, lakukanlah secara rasional. Tak peduli 
partai jahat PKT bagaimana memblokir berita, tak peduli bagaimana ia mengendalikan 
situasi penganiayaan Falun Gong, hal-hal yang ia lakukan itu juga akan terefleksi ke 
masyarakat, pada akhirnya pasti diketahui orang, pasti akan dilaporkan di tingkat 
internasional. Kalian di samping melansir ulang laporan tersebut, juga melalui saluran 
tertentu mencari tahu peristiwa yang sesungguhnya, setelah itu melaporkannya, tidak 
perlu mengambil sesuatu darinya untuk diberitakan secara berbalikan. Tentu saja 
media yang memberitakan dari sudut pandang khusus itu tidak sama, mereka 
spesialisasi menganalisa partai jahat. (Hadirin tertawa) 

Pengikut: Saya adalah pengikut dari Los Angeles, ingin menanyakan masalah 
strategi mempromosikan Shen Yun. Kami pada bulan Januari tahun ini mengadakan 
delapan kali pertunjukan, namun ketika itu karena rencana promosi awalnya tidak 
praktis, maka di saat awal promosi tidak berjalan baik. Belakangan ingin menggunakan 
Hari Kasih Sayang 9  untuk menutupi kekurangan, telah ditetapkan rencana, tetapi 
karena pendapat para praktisi tidak menyatu, terjadi perdebatan hebat, mengakibatkan 
rencana tersebut tidak dilaksanakan lebih lanjut, sampai terakhir muncullah keadaan 
yang paling tidak kami inginkan, yaitu saat akhir menjelang pertunjukan diberlakukan 
tiket diskon. 

                                                 
8 Infiltrasi – Penyusupan; campur tangan. 
9 Hari Kasih Sayang – Valentine Day. 
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Shifu: Masalah penjualan tiket pertujukan Shen Yun sesungguhnya juga telah 
merefleksikan kondisi Xiulian praktisi setempat, saya melihatnya dengan sangat jelas. 
Bagaimana kondisi seorang praktisi atau suatu daerah, dalam penjualan tiket yang 
ditampilkan pasti adalah kondisi yang demikian. Saya bukan mengatakan kultivasi anda 
sekalian tidak baik, yang ditampilkan adalah kondisi kerja sama di antara kalian, hal ini 
terlihat sangat jelas dalam penjualan tiket pertunjukan Shen Yun. Ada sebagian daerah 
para praktisi bekerja sama dengan sangat baik, lagi pula ada sebagian daerah hanya 
beberapa praktisi yang mengerjakan, walau orangnya tidak banyak, namun dilakukan 
dengan sangat berhasil. 

Sesungguhnya di San Francisco saya telah melihat ada sebagian praktisi dalam 
jangka panjang tidak keluar, saya juga tidak ingin mencampakkan mereka, saya ingin 
agar praktisi bagian ini keluar melakukan hal yang sederhana terlebih dulu, pertama 
supaya mereka dapat melangkah ke luar, kedua supaya mereka sendiri dapat 
membangun sedikit keagungan De, jika tidak nanti bagaimana jadinya? Pengikut Dafa 
lainnya sangat sibuk, dan juga tidak ada tenaga yang lebih banyak untuk berpartisipasi. 
Memang ada sebagian orang yang tidak keluar kemudian telah keluar, ini sangat baik. 

Pengikut: Acara tetap NTDTV Eropa adalah “menjelajah Eropa” yang disiarkan 
dua minggu sekali, acara ini walau seperempat jam juga ada tingkat kesulitan tertentu. 
Menghadapi kondisi NTDTV Eropa semacam ini, hati saya sangat cemas. Bagaimana 
baru dapat mengelola NTDTV Eropa dengan lebih baik? Orang yang terjun dalam 
NTDTV sepertinya juga tidak sedikit. 

Shifu: Ah, sesungguhnya anda sedang bertanya pada saya, bagaimana kalian 
dapat berkultivasi dengan baik, (hadirin tertawa) bagaimana kalian dapat bekerja sama 
dengan baik. Bila tidak dilakukan dengan baik semua orang juga ada tanggung jawab, 
pasti demikian. Kalian ingin menempuh jalan ini, kalian ingin bergabung dalam proyek 
ini untuk membantu Shifu meluruskan Fa, lalu apakah kalian sudah membantu Shifu 
meluruskan Fa? Ataukah hanya memuaskan keterikatan diri sendiri di dalam proses 
tersebut? Inilah permasalahannya. Yang saya kemukakan tidak sebatas masalah dari 
acara 15 menit ini. Jika tidak dapat bekerja sama dengan baik, bagaimana 
mengerjakan begitu banyak acara dalam siaran televisi? Harus tahu kewajiban sendiri, 
sebagai pengikut Dafa, diri sendiri memikul kewajiban penting sejarah, puluhan juta 
bahkan ratusan juta tahun telah berlalu, periode dua planet bumi juga sudah berlalu, 
segalanya juga demi peristiwa terakhir ini, setibanya saat terakhir apakah tidak 
dilakukan dengan baik? Memang berada di tengah kesesatan, namun mengapa ada 
orang justru dapat melakukan dengan baik? Mengapa orang lain justru dapat bekerja 
sama dengan baik? Perihal Xiulian, yang paling sulit masih bukan semata-mata 
menanggung penderitaan, menanggung sedikit penderitaan dengan cepat sudah 
berlalu, belum dilakukan dengan baik kemudian juga akan mengerti, yang paling sulit 
adalah di tengah tanpa harapan, tidak tampak suatu harapan namun dapat terus gigih 
maju, ini adalah paling sulit diwujudkan. Pengikut Dafa, ribuan tahun, puluhan ribu 
tahun, hal yang harus anda lakukan telah datang, jika tidak dilakukan dengan baik, 
kelak bagaimana menghadapi semua ini? 
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Anda sekalian pernah mendengar tentang persidangan besar bukan? Pada 
awalnya ada banyak Dewa tingkat tinggi membuat pengaturan, sampai saatnya 
pelurusan Fa selesai terakhir harus diadakan sebuah persidangan besar, termasuk 
makhluk hidup yang masuk neraka dan yang telah meninggal semua harus hidup 
kembali untuk disidang, manusia yang hidup juga akan disidang, Dewa dari segenap 
alam semesta juga akan disidang satu per satu. Dalam legenda Barat juga ada 
disinggung tentang persidangan besar. Tidak hanya mereka yang berbuat jahat akan 
disidang, manusia dan Dewa yang berperan positif, termasuk pengikut Dafa, juga akan 
menjalani persidangan. Segala tindak-tanduk dari setiap kehidupan di dalam sejarah 
semua harus ditanggung oleh diri masing-masing. Khususnya di tengah pelurusan Fa 
alam semesta, siapa telah melakukan suatu hal dengan suatu tujuan, sekalipun adalah 
sebuah hal kecil, juga harus bertanggung jawab, walaupun Dewa, hantu dan kehidupan 
renik yang telah ditetapkan untuk memerankan fungsi positif maupun negatif dalam 
pelurusan Fa, semua harus menjalani persidangan. Sekalipun yang berperan positif 
sama juga harus disidang, dalam hal-hal yang anda lakukan ada berapa banyak 
makhluk hidup dikarenakan anda tidak melakukan dengan baik sehingga mereka tidak 
dapat diselamatkan? Jika seorang pengikut Dafa, sumpah janji anda ada berapa 
banyak yang belum direalisasi? Belum direalisasi itu sendiri hanyalah satu aspek, 
segala akibat besar maupun kecil yang ditimbulkan karena anda tidak melakukan atau 
melakukan dengan tidak baik, semua itu harus ditanggung. Penghinaan terhadap Dafa 
dan penipuan terhadap Sang Pencipta yang diakibatkan oleh setiap hal yang anda 
lakukan, anda tidak memikul tanggung jawab apakah dibenarkan? Perkataan saya ini 
dulu tidak diutarakan, saya tidak ingin mengutarakan hal-hal tersebut, tetapi kalian 
benar-benar sudah harus sadar jernih, sudah waktu apa sekarang ini? 

Pengikut: Shen Yun pergi ke daratan Tiongkok mengadakan pertunjukan, NTDTV 
kelak akan bagaimana berkembang di daratan Tiongkok? 

Shifu: (Tersenyum) (Hadirin tertawa) Bukan humor, anda sekalian telah melihat, 
pada detik sejarah yang krusial ini, NTDTV dalam membantu Shifu meluruskan Fa dan 
menyelamatkan makhluk hidup telah memerankan fungsi positif yang sangat besar. 
Corong partai jahat PKT “CCTV”, (tersenyum) itu adalah sarang iblis, adalah sarang 
berandal yang membuat kepalsuan dan kebohongan, sebagai lembaga khusus bagi 
partai jahat membohongi massa rakyat, kelak apakah masih menghendaki dia bersuara? 
Tidak, pasti tidak. Tentu saja, NTDTV dapat bertanggung jawab terhadap masyarakat, 
dapat bersuara untuk massa rakyat, sekadar pindah tempat apakah tidak boleh? 
(Hadirin tertawa, tepuk tangan) Saya seyogianya mengatakan demikian, Falun Gong 
tidak menginginkan sesuatu dari manusia biasa, tetapi NTDTV memang adalah 
perusahaan yang berpijak di masyarakat umum. Kalian ingat perkataan yang saya 
ucapkan, kemuliaan penyelamatan makhluk hidup, akan membuat manusia di masa 
mendatang mengangkat kalian dengan sangat tinggi, akan mewariskan segala hal 
yang dilakukan oleh pengikut Dafa. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Pertunjukan Shen Yun betul-betul menggunakan banyak praktisi, 
memengaruhi banyak bidang pekerjaan, tetapi pengikut Taiwan terhadap pengertian 
bahwa Shen Yun adalah Shifu sedang meluruskan Fa sudah sangat jelas, maka semua 
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orang juga betul-betul mempunyai pemahaman yang sama, namun terhadap sembilan 
kompetisi besar terdapat pandangan yang berbeda. 

Shifu: Dinamika NTDTV dalam mengerjakan sembilan kompetisi besar sudah 
sangat lumayan, dalam kesan anda sekalian juga terdapat hal ini. Sembilan kompetisi 
besar seyogianya sedang membangun kembali kebudayaan manusia. Satu aspek 
adalah memperluas tingkat ketenaran stasiun televisi, berperan mengangkat NTDTV, 
jika acara yang diselenggarakan sangat hidup maka akan membuat khalayak dari 
berbagai lapisan semua suka menyaksikan, ini dibicarakan secara permukaan. Pada 
hakikatnya adalah melalui peran televisi menyelamatkan makhluk hidup. Tetapi setelah 
pekerjaan ini berlalu, tunggu tahun depan baru diselenggarakan lagi, di masa tenggang 
jangan diangkat lagi, jika diangkat lagi berarti semata-mata mengangkat hal-hal 
manusia biasa. Pengikut Dafa menolong manusia adalah nomor satu, maka hubungan 
tersebut harus ditata dengan tepat. Hal ini dapat mengangkat stasiun televisi, juga 
sedang memulihkan kebudayaan ortodoks manusia, tetapi setelah berlalu biarlah 
berlalu, jangan khusus demi mengangkat kebudayaan manusia lalu tidak memedulikan 
kewajiban penting menyelamatkan manusia. Dewasa ini bagi kalian menyelamatkan 
manusia adalah nomor satu. 

Pengikut: Dalam pengelolaan mengalami beberapa kesulitan, pertama di antara 
praktisi yang menjalani pemasaran memang tidak banyak, kedua mereka mengatakan 
lebih mudah untuk menjalani pemasaran Dajiyuan, terhadap NTDTV rasanya lebih sulit, 
tidak punya keyakinan. Memang benar untuk menangani iklan NTDTV terdapat 
masalah pembuatan iklan, maka tuntutannya jadi lebih tinggi. Bagaimana menyikapi 
kesulitan ini? 

Shifu: Saya pikir, sasaran bisnisnya tidak sama. Bagi pedagang yang agak besar 
dia pasti mau memasang iklan di televisi, pedagang yang agak kecil dia mungkin mau 
pasang iklan di surat kabar, mengenai hal ini kita juga harus jelas. Rumah makan 
pasang iklan di televisi, mereka akan agak merasa seperti menggunakan meriam 
membasmi nyamuk. (Hadirin tertawa) Pedagang besar lingkup bisnisnya luas, efek 
televisi sangat cocok. Yang mencari menangani iklan juga harus memikirkan pedagang 
yang bagaimana cocok dengan iklan dari media apa. 

Pengikut: Saya adalah reporter Shen Yun yang mengoordinasi banyak jenis 
bahasa. Saya menemukan ada kalanya redaksi yang membuat berita dalam bahasa 
Mandarin bersikap agak remeh terhadap ejaan nama orang Barat, sedangkan nama 
bagi laporan media adalah sangat penting. Masih ada satu pertanyaan, ada satu film 
iklan Shen Yun ingin diterjemahkan menjadi banyak jenis bahasa, mutu editnya tidak 
begitu baik, saya merasa hanya butuh waktu setengah hari sudah dapat 
memperbaikinya hingga sempurna, namun seorang atasan saya mengatakan waktu 
yang digunakan terlalu lama, dia ingin cepat-cepat menyerahkan hasilnya. Saya rasa 
perbuatan demikian tidak benar, bolehkah saya utarakan? 

Shifu: Tentu saja boleh.Tetapi bila ingin diperbaiki lalu diperbaiki, dan juga 
mengulur waktu hingga beberapa hari bahkan lebih lama lagi, itu sudah menjadi 
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masalah. Mutu pemberitaan media sangat penting, perihal salah tulis nama, salah tulis 
huruf, aspek ini selanjutnya anda sekalian harus perhatikan. 

Saya secara sambil lalu membicarakan sejenak tentang film iklan. Film iklan yang 
menyebarkan Shen Yun, anda semua juga ada menyampaikan pendapat. Saya 
bicarakan dari dua aspek. Satu aspek mungkin benar bahwa pemotretan dan ide kreasi 
tidak memenuhi permintaan kalian. Kalian semua sedang dalam tahap belajar, pasti 
akan ada kekurangan, tetapi anda sekalian sudah berupaya maksimal. Kelak dapat 
dikerjakan makin baik, mengenai hal ini saya ada tuntutan terhadap mereka, mereka 
juga akan giat berusaha. Tetapi saya terpikir pada sebuah masalah lain, anda sekalian 
tahu, manusia biasa bukan orang Xiulian, kesukaan mereka dalam menilai indah dan 
jelek, baik dan jahat telah kehilangan kriteria ortodoks dalam kebudayaan warisan 
Dewa. Beraneka ragam konsep manusia yang terbentuk pasca lahir di dunia 
menentukan pikiran dan perilaku manusia, maka ada yang mengatakan yang begini 
bagus, ada yang mengatakan yang begitu bagus, dia mengatakan cara anda tidak 
benar, yang lain mengatakan cara anda masih diperkenankan. 

Anda sekalian tahu, banyak pertunjukan dalam masyarakat Barat, mereka tidak 
akan memasang terlalu banyak iklan, bahkan tidak ada film iklan. Di dalam iklan 
mereka juga tidak dimuat keterangan ringkasan yang begitu jelas, mereka bahkan 
hanya menulis beberapa huruf, ditambah sebuah gambar yang sangat abstrak, hanya 
dengan iklan begini, sudah akan membawa efek. Jika dibandingkan secara demikian, 
iklan Shen Yun malah berlebihan, bukankah demikian? Memang benar, hal ini kalian 
juga sangat jelas. Sebuah iklan pertunjukan mana pun juga tidak ada yang dibuatnya 
hingga begitu rinci, tetapi ada praktisi masih merasa kurang, bahkan ingin 
menggunakan sebuah iklan untuk merefleksikan keseluruhan pertunjukan, dengan 
demikian baru dianggap bagus, itu tidak mungkin. Termasuk iklan film juga sama, jika 
dibuatnya terlalu rinci maka orang-orang tidak datang menyaksikan, semua sudah 
diketahui. Ada banyak orang merasa tidak ada yang diketahui lalu ingin menyaksikan, 
agar mempunyai perasaan baru, itu baru ada artinya, saat menyaksikan baru akan 
terpukau. Iklan jika dibuatnya terlalu rinci malah berefek tidak baik, bukan seperti yang 
kalian pikirkan, kegemilangan akbar ini ditampilkan secara keseluruhan agar orang-
orang datang menyaksikan. Jika semuanya sudah diketahui mungkin orang-orang 
malah tidak datang menyaksikan. 

Jadi mengapa tingkat kesulitan kalian dalam menjual tiket sangat besar? 
Masalahnya bukan hanya terletak pada iklan. Lalu di mana? Terletak pada fondasi 
kebudayaan manusia dalam jangka panjang serta pemahaman dari kebudayaan 
berbeda. Berbagai grup tarian balet Amerika Serikat, grup tarian balet atau grup 
kesenian dari suatu daerah mana pun di Barat, kebanyakan orang Amerika sudah tahu, 
bahkan siapa pemeran utamanya dalam grup tersebut dia juga tahu. Dia bahkan tahu 
kali ini siapa yang datang memerankan. Mereka cukup dengan memasang iklan yang 
sederhana maka penonton akan berdatangan, iklan yang sangat sederhana. Dewasa 
ini Shen Yun masih belum mampu berperan seperti itu, tidak ada lebih banyak orang 
mengetahui Shen Yun itu siapa. Kita tahu pertunjukan kita paling bagus, tetapi manusia 
biasa tidak tahu. Ditambah lagi selama jangka panjang partai jahat PKT sedang 
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merusak kebudayaan Tiongkok secara sistematis, setiap grup kesenian daratan 
Tiongkok yang datang ke masyarakat Barat mengadakan pertunjukan, hampir 
semuanya berupa gado-gado paket besar. Orang-orang daratan Tiongkok yang telah 
dirusak kebudayaannya mengira, pertunjukan yang berisi segala macam hal, orang 
Barat baru suka menyaksikan. Orang-orang Tionghoa yang diindoktrinasi oleh 
kebudayaan partai tidak mengerti, bahwa roh jahat PKT memang sengaja 
mengendalikan orang Tionghoa untuk merusak kebudayaannya sendiri, di masyarakat 
internasional menggunakan orang Tionghoa sendiri untuk merusak citra orang 
Tionghoa, oleh sebab itu acara yang dirancang dan dipertunjukkan mutunya sangat 
rendah. Misalnya acara tarian, itu berupa gado-gado paket besar yang mencampurkan 
tarian balet, tarian Tiongkok, tarian modern dan tarian kontemporer. Benda semacam 
ini sama sekali tidak dapat diterima oleh orang-orang di masyarakat Barat. Ditambah 
lagi dengan sejumlah teknik penampilan modern yang dipelajari dari masyarakat Barat, 
yang muncul di bawah kendali kesadaran modern, namun tidak dapat menandingi 
penampilan dan tujuan dari orang-orang yang metamorfosis di masyarakat Barat. Lagi 
pula para pemain yang mengejar hal-hal modern untuk dijadikan sebagai mode tidak 
mengerti, sesungguhnya hal-hal dari aliran modernis di masyarakat Barat tidak 
mempunyai pasaran masyarakat arus utama. Maka orang Barat sejak dulu tidak 
mempunyai suatu kesan yang baik terhadap pertunjukan dari Tiongkok, semua ini telah 
menyebabkan rintangan bagi pertunjukan Shen Yun. 

Bukan kalian kurang memanfaatkan iklan, tahun lalu iklan kalian di daerah New 
York, termasuk area dekatnya di New Jersey dan Connecticut, orang-orang sedikitnya 
telah melihat lima kali. Lalu mengapa tidak ada lebih banyak penonton yang datang? 
Karena orang-orang tidak tahu yang anda pertunjukkan itu apa. Mereka tahu anda 
telah datang, tahu ada pertunjukan ini, tetapi mereka tidak tahu apa yang anda 
pertunjukkan, mutunya bagaimana. Maka hanya ada satu cara, menggunakan hasil 
pertunjukan yang bermutu tinggi, isi pertunjukan yang makin baik dari tahun ke tahun 
untuk membuka pasaran. Sesungguhnya dewasa ini hasil pertunjukannya sudah 
menimbulkan pengaruh di masyarakat, dan juga sedang terus mengembang, orang 
seusai menyaksikan pertunjukan merasa baik maka dia akan memberitakannya ke 
mana-mana. Beberapa tahun ini pertunjukan Shen Yun sudah memerankan fungsi 
yang demikian. Karena Shen Yun baru tampil di masyarakat, yang dihadapi adalah 
manusia berjumlah beberapa miliar di seluruh dunia, untuk memfungsikan pengaruh ini 
memang ada sebuah proses, tetapi dinamika pertunjukan Shen Yun nan memukau 
sudah sangat kuat, pengaruhnya sudah sangat besar, biar bagaimanapun akhirnya 
pada suatu hari ia akan berfungsi, akhirnya pada suatu hari Shen Yun juga tidak perlu 
memasang iklan secara gencar, dan membuat film iklan dengan banyak upaya, hanya 
dengan mencantumkan beberapa tulisan dalam iklan bahwa Shen Yun telah tiba, maka 
orang-orang akan berdatangan. (Hadirin tertawa, tepuk tangan) Pasti bisa demikian. 
Tetapi di dalam proses tersebut tetap tidak boleh meremehkan mutu iklan. Baik itu 
berupa film iklan, atau berupa tulisan, dewasa ini kalian jangan meremehkan. Sulit 
untuk mendirikan usaha, tak peduli melakukan hal apa pun, beberapa langkah awal 
sangat sulit ditempuh, anda sekalian bersama-samalah menempuhnya dengan baik. 
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Pengikut: Mengenai masalah pemberitaan media yang suka didengar dan 
ditonton oleh pemirsa, kesukaan semacam ini apakah kesukaan yang mengikuti 
keterikatan manusia biasa, atau kesukaan yang timbul setelah moralitas manusia 
merosot ke bawah? Ataukah mengetengahkan sesuatu yang benar-benar seharusnya 
mereka sukai… 

Shifu: Kesukaan manusia tidak ada patokan. Suatu hal apa pun setelah dikelola 
dengan baik orang-orang juga suka, tergantung mutu anda bagaimana. Ada orang 
suka yang pedas, ada orang suka yang pahit, ada orang suka yang manis, ada orang 
suka yang asam, seleranya berbeda. Manusia dalam kehidupan jangka panjang di 
masyarakat juga akan memelihara konsep kesukaan diri sendiri, maka setiap orang 
juga ada perbedaan selera dalam menikmati sesuatu, tetapi jangan terpengaruh oleh 
hal ini. Anda sekalian tahu hal apa yang sangat krusial dalam pertunjukan Shen Yun, 
ada orang mengatakan pada saya, mengapa tidak ada pantun kecil? Mengapa tidak 
ada dialog lawakan? Mengapa tidak ada lagu pop? Mengapa tidak ada akrobat? 
Mengapa tidak ada ini dan itu. Saya tahu dengan sangat jelas akan hal ini, benda apa 
pun setelah diperbagus, orang-orang semua akan menyukainya, memilih sesuatu 
harus lihat sasarannya, harus lihat tingkat keanggunan sebuah bentuk seni. Mengapa 
memilih lagu dan tari? Karena bentuk lagu dan tari semacam ini tidak ada halangan 
bahasa apa pun, tidak ada halangan budaya antarbangsa apa pun, setiap orang juga 
dapat mengerti saat menyaksikan. Anda bilang mengetengahkan sebuah pantun kecil, 
begitu banyak bangsa tidak mengerti bahasa Mandarin lalu apa yang mereka dengar? 
Banyak jenis dan kategori seni semuanya ada keterbatasan, hanya lagu dan tari dapat 
diterima oleh setiap orang, dapat ditonton oleh setiap orang. 

Kadang kala saya berpikir, di samping telinga saya setiap hari ada orang yang 
meniupkan suara, lakukan begini, lakukan begitu, lakukan begitu, lakukan begini. Saya 
seyogianya sedang berpikir, ini tepat adalah saya, saya tahu apa yang sedang diri 
sendiri lakukan, kelak bagaimana, (hadirin tertawa) jika ganti seseorang yang tidak 
dapat menguasai dengan baik, maka akan kacau jadinya. 

Saya mengasosiasikannya pula dengan media yang dikelola oleh pengikut Dafa, 
pengikut Dafa di saat melakukan hal apa pun, sudah pasti akan ada lebih banyak orang 
yang menyampaikan pendapat di samping telinga, segudang usulan, begini dan begitu, 
begitu dan begini, (tersenyum) (hadirin tertawa) maka mereka yang terlibat selalu 
merasa pihak manajemen bermasalah, pihak manajemen akan merasa mereka yang 
terlibat sangat tidak mendukung. Sesungguhnya sebagai pengikut Dafa, mengerjakan 
hal apa pun selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu, berpijak dari sudut pandang 
orang lain untuk berpikir, kemudian lihatlah situasi keseluruhan, maka akan tahu 
bagaimana berbuat. Coba pikirkanlah bagaimana orang lain berpikir, lihatlah situasi 
keseluruhan, akan tahu diri sendiri bagaimana harus berbuat. 

Pengikut: Pertunjukan Shen Yun apakah boleh seperti memutar film bioskop 
diputar di Hongkong? Di Taiwan NTDTV apakah boleh melangkah menuju arah stasiun 
televisi yang bersifat sosial? 
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Shifu: Pertunjukan Shen Yun tidak boleh diputar seperti memutar film bioskop. 
Jika begitu selain tidak ada penggetaran di tempat, juga tidak dapat mencapai efek 
penyelamatan manusia di tempat. Perihal bagaimana mengelola stasiun televisi, itu 
masih tergantung kalian sendiri yang memutuskan. Pengikut Dafa Taiwan telah 
menyelenggarakan stasiun televisi, dan juga syaratnya lebih baik daripada di Amerika 
Serikat sini, saya sangat senang setelah mendengarnya. Belakangan dapat kabar pula 
bahwa kalian sudah tidak ingin menyelenggarakan lagi. Pokoknya kalianlah yang 
sedang membuktikan kebenaran Fa, jika kalian ingin selenggarakan maka lakukanlah, 
tidak ingin selenggarakan maka tidak dilakukan, itu memang adalah hal yang kalian 
kerjakan, tetapi saya rasa jangan begitu mudah kehilangan semangat baja. Mengapa 
tidak dapat dikelola dengan baik, bekerja sama dengan baik? Mengapa tidak dapat giat 
berupaya dalam aspek manfaat ekonomi untuk menjamin pengoperasian stasiun 
televisi? Dalam masyarakat Barat, pengikut Dafa orang Tionghoa terdapat kesenjangan 
dalam hal kebudayaan, sedangkan di tempat orang Tionghoa sendiri, apakah masih 
tidak dapat dikelola dengan baik? Manusia biasa saja dapat mengelola dengan baik, 
kalian malah tidak dapat mengelola dengan baik? Hal-hal yang kalian beritakan semua 
adalah hal yang disukai oleh manusia biasa, yang orang lain tidak berani beritakan, 
para pemirsa semuanya juga suka, kalian masih tidak dapat mengelolanya dengan baik? 
Jangan membuat cara yang dipikirkan jadi menyimpang. Kalian harus berpikir matang 
dan siap melakukan barulah dilakukan, jika benar-benar tidak berhasil dilakukan maka 
anda ganti sebuah cara melakukan yang lainnya juga boleh. Saya justru merasa 
pengikut Dafa melakukan hal apa pun harus ada awal dan ada akhir. Sudah 
menghabiskan separuh tenaga, perjalanan Xiulian sudah ditempuh separuh, balik lagi 
mulai dari awal, melangkah dari awal, sungguh tidak sebanding, waktu sangat terbatas. 

Pengikut: Kami yang mengerjakan media ada banyak pengikut yang berusia 
muda, karena taraf penguasaan dalam aspek hubungan pria dan wanita tidak 
dikendalikan dengan baik, sehingga menimbulkan pergolakan yang sangat besar 
terhadap Xiulian diri sendiri dan lingkungan sekeliling. 

Shifu: Jika demikian hal ini sudah harus sangat diperhatikan. Pengikut Dafa 
dalam aspek ini jika tidak dilakukan dengan baik, cobaan tidak dilewati dengan baik, 
jalan sendiri tidak ditempuh dengan baik, itu akan mencoreng diri sendiri, juga akan 
mencoreng pengikut Dafa secara keseluruhan. Kata-kata tersebut saya tidak ingin 
banyak bicarakan, dahulu sudah dibicarakan terlalu banyak. Hati-hatilah, media 
daratan Tiongkok dalam pengarahannya secara terbuka mempropagandakan hal-hal 
itu, kejahatan memang ingin membuat orang Tionghoa menjadi bobrok, yaitu supaya 
manusia tidak ada cara untuk diselamatkan. Tujuan kejahatan sangat jelas, biar Dewa 
melihat orang seperti ini apakah masih Anda selamatkan. Sebagai diri pengikut Dafa, 
kalian sendiri tidak berbuat dengan baik bagaimana menyuruh orang lain berbuat baik? 
Bagaimana menolong orang lain? 

Pengikut: Banyak praktisi kita yang terlibat dalam pekerjaan media juga harus 
merangkap pekerjaan manusia biasa, dengan demikian sangat sulit untuk terjun 
dengan segenap tenaga dalam pengoperasian media. 
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Shifu: Yang hadir di sini pada dasarnya juga demikian keadaannya, anda 
sekalian juga telah menjalaninya, dari itu diri sendiri fungsikan waktu dengan baik, diri 
sendiri kuasai dengan baik. Dewasa ini memang demikian keadaannya, kecuali kalian 
sudah punya cara untuk mengatasi masalah pencaharian, ada karyawan tugas khusus. 
Saya juga beri tahu pihak stasiun televisi, kalian yang bertugas khusus menarik iklan 
boleh diberikan gaji tetap, yaitu dianggap sebagai satu pekerjaan formal untuk 
dikerjakan, kalian juga berhati lega untuk mengerjakannya, jalan tersebut harus 
berhasil dirintis. Jika kalian pada bidang pekerjaan lainnya juga memenuhi persyaratan, 
boleh juga dilakukan secara demikian, jika tidak memenuhi persyaratan maka kalian 
tidak dapat melakukannya secara demikian. 

Dewasa ini hasil pertunjukan grup kesenian Shen Yun, anda sekalian juga sudah 
tahu, fungsi yang diperankan olehnya anda sekalian juga telah melihatnya, tak peduli 
berapa ribu orang yang masuk arena pertunjukan, begitu keluar sudah berubah. Kalian 
dalam bidang klarifikasi fakta lainnya pada keadaan umum tidak dapat segera terlihat 
efeknya seperti ini, dewasa ini masih tidak dapat mencapai taraf demikian, juga tidak 
dapat mencapai hasil sampai begitu banyak orang. Pertunjukan grup kesenian dapat 
memerankan fungsi yang demikian. Grup kesenian dapat berperan begitu besar, tentu 
saja berkat banyak aspek telah dikerjakan dengan baik baru dapat terwujud. Lalu ada 
yang mengatakan jika demikian kita lebih baik banyak mendirikan grup kesenian, kita 
semua biarlah mengerjakan hal ini. Tidak boleh, anda sekalian tahu ini pasti 
menyangkut banyak masalah mengenai sumber dana, sumber materi dan sumber daya 
manusia. Para pemain dan anak-anak memang punya syarat di bidang ini, peningkatan 
keterampilan mereka betul-betul luar biasa. Studi para siswa “Fei Tian” dalam mata 
pelajaran bahasa juga sangat bagus, di daerah bagian utara New York, saat 
perlombaan hasil ujian mata pelajaran bahasa dengan sekolah lainnya mendapat juara 
satu. (Tepuk tangan) Tidak hanya mata pelajaran bahasa yang nilainya baik, mereka 
juga berlatih dengan upaya keras, peningkatan keterampilannya sangat cepat, 
sekarang mereka lebih unggul daripada pemain profesional umumnya, lagi pula dalam 
waktu sangat singkat. Mengapa bisa demikian? Pertama mereka adalah pengikut Dafa, 
kedua yaitu ada tenaga guru yang sangat baik pada bidangnya, termasuk guru bahasa, 
guru tari dan musik. Mereka sepenuhnya dibebaskan dari tugas lainnya untuk 
berkecimpung di situ, tiap hari hanya mengajar. Pengikut Dafa dari bagian ini jika terus 
begini dalam jangka panjang, sedangkan mereka punya keluarga punya usaha, itu 
tidak dibenarkan. Kalian semua tahu, bidang pekerjaan lainnya bersifat amatir, diri 
sendiri sambil mengerjakan urusan rumah tangga, sambil melakukan pekerjaan Dafa, 
ini tidak berpengaruh, tetapi mereka tidak bisa diperlakukan demikian, maka mereka 
harus diberi gaji resmi. Ditambah pemain dewasa, biayanya jadi sangat besar. Biaya 
pertunjukan di berbagai tempat, pengeluaran gaji mereka yang bersangkutan, 
keseluruhan anggota dari grup kesenian sekarang terdapat beberapa ratus orang, 
belum lagi biaya pertunjukan di berbagai tempat, untuk pengeluaran gaji tentu tidak 
mencukupi. Kita juga ingin mencari sponsor, khusus membangun kantor untuk Shen 
Yun, khusus menghadap ke institusi pemerintah, mencari perusahaan untuk dijadikan 
sponsor, karena grup kesenian lainnya juga berbuat demikian. Urusan ini sangat tidak 
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mudah dilakukan. Kalian jangan lihat mereka menghasilkan sedikit manfaat ekonomi, 
itu jauh tidak mencukupi. 

Pengikut: Ada manusia biasa setelah menyaksikan pertunjukan Shen Yun, ia 
membawa pulang iklan Shen Yun ke daratan Tiongkok. Dua hari yang lalu kembali dari 
Tiongkok, ia mengatakan bahwa ia telah menyebarkan materi klarifikasi fakta sebanyak 
40 lembar lebih di daratan Tiongkok. Dia bilang titip salam kepada Shifu. 

Shifu: Unsur kejahatan yang mengendalikan manusia makin banyak yang 
diberantas, manusia akan makin terbebas darinya. Orang yang sudah sadar dia sendiri 
akan menganalisa, dia sendiri akan melihat dengan jelas fakta penganiayaan dan 
partai jahat. Mana yang baik dan mana yang jahat, orang-orang segera akan tahu. Tak 
peduli moralitas manusia sudah merosot sampai tahap apa, biar bagaimanapun 
manusia punya rasio, terhadap baik dan jahat masih dapat dibedakan dengan jelas, 
manusia berangsur-angsur akan sadar kembali. 

Pengikut: Terhadap Dajiyuan sudah ada permintaan untuk menyeimbangkan 
penghasilan dan pengeluaran, lalu mengenai pengelolaan NTDTV, kami pengikut Dafa 
di NTDTV harus bagaimana menentukan satu tujuan bagi diri sendiri? 

Shifu: Konkretnya masih harus kalian sendiri yang melakukannya secara konkret. 
Hal-hal yang terlalu konkret janganlah ditanyakan pada Shifu. Kalian rundingkan 
dengan baik, saya juga sudah bicarakan dengan penanggung jawab. Mereka akan tahu 
bagaimana berbuat. 

Menurut hemat saya, maka Shifu tidak lagi banyak bicara, masih harus 
menyisakan waktu bagi kalian untuk berdiskusi, bagaimanapun kita ini hari bukan 
konferensi Fa, (hadirin tertawa) saya hanya menjawab sejumlah pertanyaan yang 
mendesak bagi anda sekalian. Saya cukup bicara sekian, terima kasih kepada anda 
sekalian! (Tepuk tangan meriah) 


