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Ceramah Fa pada Konferensi Fa San Francisco Tahun 2014 

(Li Hongzhi, 16 Oktober 2014) 

(Shifu memasuki arena, pengikut di seluruh arena berdiri, bertepuk tangan dengan 

meriah) 

Salam untuk anda sekalian! Silakan duduk semuanya. Konferensi Fa kali ini dari 

berbagai tempat telah berdatangan cukup banyak orang, dari daratan Tiongkok juga 

datang sebagian, tapi lebih banyak adalah praktisi daratan yang keluar lebih awal 

beberapa tahun lalu, selama dua tahun ini berturut-turut juga ada. Pengikut Dafa yang 

keluar dari daratan Tiongkok, Shifu harap kalian lebih dini mengubah pemikiran, dapat 

menyamakan pemikiran dengan orang-orang di masyarakat internasional. 

Kebudayaan partai yang jahat dari partai jahat PKT, diindoktrinasi selama 

beberapa puluh tahun secara halus dan tak terasa, telah membuat orang-orang di 

daratan Tiongkok, termasuk sebagian pengikut Dafa wataknya menyimpang, 

memikirkan masalah juga secara ekstrem, bahkan cara berpikirnya sama sekali 

berbeda dengan masyarakat internasional, dengan orang Tiongkok tradisi kuno. Di 

daratan Tiongkok ada beberapa miliar orang, di tengah indoktrinasi secara perlahan-

lahan tidak terasa dirinya telah diubah; orang-orang merasa semuanya sama, tidak ada 

sesuatu yang abnormal, sebagai manusia memang adalah demikian. Bukan demikian! 

Adakalanya media mempekerjakan kalian, suatu proyek mempekerjakan kalian, cara 

berpikir kalian, cara melakukan sesuatu yang ekstrem, berbohong dan gaya kerja yang 

asal-asalan dari kebudayaan partai, benar-benar membuat mereka tidak tahan. Jika 

kalian berhubungan dengan orang Amerika, orang-orang dari negara liberal di berbagai 

daerah di dunia, mereka akan merasa kalian ini aneh. Hal ini Shifu pernah 

mengalaminya sendiri. Ketika itu Shifu juga keluar dari daratan Tiongkok, tapi saya 

dengan seketika sudah merasakan hal ini, sudah melihat kelainan ini. Kadang kala 

praktisi dari masyarakat internasional tidak berani menerima kalian, dalam suatu 

proyek tidak berani menerima kalian, bukan karena kalian ada sesuatu masalah, 

melainkan benar-benar tidak dapat bekerja sama dengan kalian. 

Tingkah laku seseorang yang diekspresikan dari pikiran yang terbentuk oleh 

indoktrinasi kebudayaan partai, termasuk cara menulis artikel, semuanya bercorak 

kebudayaan partai. Kadang kala saya berpikir, baik itu Koran Dajiyuan, situsweb 

Minghui maupun situsweb lainnya, semua membutuhkan tenaga; sejumlah orang yang 

keluar dari daratan Tiongkok berusia produktif dan bertenaga mapan, juga memiliki 

riwayat pendidikan tinggi dalam taraf tertentu, akan tetapi bila benar-benar 

mempekerjakan kalian, maka media tersebut akan menjadi media kebudayaan partai 

daratan Tiongkok. Ini bukan perbedaan kebudayaan bangsa, adalah disebabkan oleh 

partai jahat yang membuat pikiran manusia menyimpang. Oleh sebab itu harus banyak 

berhubungan dengan orang-orang dari masyarakat internasional, banyak mencari tahu 

tentang mereka, cepatlah mengubah pikiran kalian. Jika tidak, walaupun berusia muda 

juga tidak dapat melakukan apa-apa. Lagi pula kondisi mentalnya juga berbeda. 
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Melakukan hal apa saja selalu mewaspadai orang lain, tutur katanya sarat dengan 

maksud yang implisit dan tersembunyi, kesan yang diberikan pada orang lain bahkan 

bermata licik. Hal apapun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal apapun juga suka 

cari tahu. Bagaimana bertukar pendapat dengan anda? Bagaimana berkomunikasi dan 

bekerja sama dengan anda? Maka banyak pengikut Dafa masyarakat internasional 

merasa semua ini adalah mata-mata, begitulah perasaan mereka. 

Pengikut Dafa berlapang dada, ada apa yang ditakuti? Ini sudah di Amerika. Di 

sini partai jahat PKT dianggap air bah, binatang buas, adalah iblis garang, orang-orang 

di seluruh dunia juga berpikir demikian. Di sini sudah bukan dunia mereka. Lalu apa 

lagi yang ditakuti? Sebaliknya partai jahat PKT-lah yang takut. Jika anda mengatakan 

anda adalah anggota partai jahat, anda tidak diperkenankan mengajukan Green Card, 

bukankah demikian? Semua orang juga tahu. Negara mana pun tidak akan menerima 

partai jahat PKT. Saya melihat begitu banyak pengikut Dafa yang datang dari daratan 

Tiongkok, maka ingin menyampaikan beberapa patah kata ini. 

Saya senantiasa mengatakan, bahwa dalam belasan tahun ini mengalami terpaan 

angin dan badai, terlihat sangat kacau, di tengah penganiayaan pengikut Dafa oleh 

partai jahat, penangkapan terjadi di mana-mana, menciptakan suasana teror, 

penganiayaan dan penindasan membuat keadaan jadi kacau-balau. Namun apakah 

kalian tahu? Kekacauan ini adalah diatur, lagi pula terhadap setiap praktisi, terhadap 

setiap orang di dunia, pikiran dan setiap gerak-gerik mereka, semua diamati dengan 

sangat ketat, diamati dengan amat jelas, “kekacauan” ini adalah teratur, adalah di 

bawah pengaturan. 

Kalian sudah tahu struktur alam semesta ini, saya pernah mengutarakannya 

kepada kalian, bahwa dari partikel hingga planet, sebuah konsepsi tentang ruang 

dimensi semacam ini. Sesungguhnya masih banyak lagi dibandingkan ini. Yang 

membujur dan melintang. Bahkan secuil tempat sebesar ujung jari kelingking ini, 

niscaya terdapat dunia dengan jumlah ratusan juta yang tak terhitung banyaknya, 

namun semua itu adalah Dewa. Segenap alam semesta ada berapa banyak kehidupan, 

berapa banyak Dewa, mereka dengan penuh sesak, tanpa ada celah kosong apapun 

semua sedang mengamati anda, sedang mengamati pikiran semua orang di bumi, 

karena peristiwa yang terjadi di atas bumi ini berkaitan dengan seluruh badan langit. 

Setiap gerak-gerik pikiran pengikut Dafa, arah pergerakan situasi secara keseluruhan, 

berhasil atau gagalnya pelurusan Fa, menentukan alam semesta dapat dipertahankan 

atau tidak, sebegitu besar sebuah peristiwa ini. Terlihat seolah tidak beraturan, 

sesungguhnya adalah beraturan; yang terefleksi adalah kacau, tapi pengaturan 

terhadap setiap orang adalah teliti. 

Tentu saja saya tidak mengakui penganiayaan ini, saya ingin seutuhnya 

menggunakan cara kebajikan untuk menyelesaikannya, namun kekuatan lama, 

termasuk segala kehidupan dari alam semesta lama, mereka semua tidak sanggup, 

semua tidak mengerti, yang bisa mereka lakukan hanyalah cara demikian. Dahulu 

terhadap Yesus mereka perlakukan secara demikian, terhadap Sakyamuni ketika itu 

mereka juga perlakukan secara demikian, termasuk orang-orang suci yang lebih 
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lampau lagi, misalnya Socrates, Musa dan lainnya, semua mereka perlakukan secara 

demikian. Yang bisa mereka lakukan hanyalah cara demikian. Lagi pula orang-orang 

suci tersebut semua adalah demi memuluskan sebuah jalan terciptanya kebudayaan 

bagi manusia untuk mengenali Dewa. Ini masih berupa bahasan tentang peristiwa 

dalam 5.000 tahun belakangan ini. Dalam sejarah 100 juta tahun ada berapa banyak 

bilangan 5.000 tahun? Ada 20 ribu. Pada setiap periode juga ada Dewa yang turun ke 

bawah, mereka semua sedang mengukuhkan kebudayaan manusia, tiada hentinya 

memperbaiki peradaban yang muncul pada masa yang berbeda, tiada hentinya 

menciptakan pemikiran dan perilaku manusia. Hingga terakhir, sampai tahap masa 

belakangan ini, manusia barulah berubah jadi demikian. 

Dengan pengaturan yang begitu panjang waktunya, sebuah peristiwa yang 

demikian besar jadi sangat beraturan! Bila saya mengatakan, setiap langkah kalian, 

seberapa besar satu tapak langkah anda itu semua ada pengaturannya, anda mungkin 

tidak percaya. Di tengah penganiayaan seberapa banyak anda berteriak, anda dipukul 

berapa kali, semua itu telah mereka atur dengan baik. Tentu saja pikiran lurus orang 

Xiulian kuat atau tidak juga dapat mengubah hal-hal tersebut, namun tidak akan ada 

selisih yang besar. Kondisi hati anda, bahkan sampai taraf apa anda dapat menahan, 

semua itu mereka sangat jelas. Bagaimana dapat dikatakan tidak beraturan? Hal ini 

menentukan kehidupan yang tak terhitung tak ternilai, kehidupan dari segenap alam 

semesta dapatkah diselamatkan dalam pelurusan Fa kali ini. Coba anda sekalian 

pikirkan, mana ada hal yang tidak beraturan? Di tengah Xiulian, tak peduli lingkungan 

apapun, tak peduli tingkatan macam apa, tak peduli status anda apa, anda merasa hal-

hal yang anda lakukan adalah kebetulan, baik yang mujur maupun yang malang, 

seandainya anda benar-benar telah melihatnya, maka anda akan menemukan, bahwa 

semua itu adalah terjadi atas keinginan anda, yang membentuk sebuah jalan bagi anda, 

tidak ada yang kebetulan. 

Xiulian pengikut Dafa adalah paling utama, setelah kalian berhasil kultivasi baru 

dapat dipastikan jalan yang kalian tempuh adalah lurus. Di tengah penganiayaan 

mungkin kalian semua membenci partai jahat PKT, bahkan ada yang berpikir bila ada 

kesempatan saya ingin bertaruhan nyawa dengan mereka. Tidak layak. Kalian tidak 

tahu, partai jahat adalah sebuah pentungan yang diatur oleh kekuatan lama. Kalian 

pernah sebagai Dewa yang agung, kekuatan lama sedang menggunakan pentungan ini 

untuk memukul ke luar keterikatan anda, mereka ingin berbuat demikian, memukul ke 

luar pikiran-pikiran yang tidak semestinya kalian anut, mengikis karma dosa kalian. 

Walaupun Shifu tidak mengakui seperangkat benda itu, namun bagaimanapun mereka 

telah melakukannya demikian. Tadi saya sudah katakan, kehidupan-kehidupan alam 

semesta ini tidak tahu bagaimana untuk berbuat, yang mereka bisa hanyalah cara 

demikian, maka telah menyebabkan terjadinya penganiayaan ini. 

Tidak ada yang kebetulan, jangan dilihat itu kacau, sedikit pun tidak kacau. Dia 

berpenampilan begini, dia berpenampilan begitu, lalu dilakukan sesuatu khusus 

ditujukan pada keterikatan dia ini, dilakukan sesuatu khusus ditujukan pada keterikatan 

dia itu, secara keseluruhan digabung terlihat kacau. Walau terlihat kacau, namun 
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sedikit pun tidak kacau. Kejahatan bergembar-gembor begini dan begitu, menggunakan 

berbagai macam cara yang jahat, itu adalah ditujukan terhadap orang Xiulian yang 

berbeda dalam kasus yang berbeda. Bila digabungkan, terlihat polisi bengis yang ibarat 

serigala dan harimau sangat terkutuk, namun sedikit pun tidak kacau, di balik semua itu 

ada Dewa yang sedang mengendalikan, saya menyebut mereka kekuatan lama. 

Namun bagaimanapun mereka sudah menempuh sedemikian rupa di dalam perjalanan 

ini. Asalkan pengikut Dafa pikiran lurusnya kuat, selayaknya dikatakan, pengikut Dafa 

dengan pikiran lurus yang kuat maka dapat menerobosnya. 

Ada sebagian orang mungkin memahami secara demikian: ketika itu pikiran lurus 

saya sangat kuat, mengapa saya dianiaya begitu hebat? Memang, mutlak tidak seperti 

sebuah produk industri, dihasilkan dari satu cetakan, persis sama. Karena di dalam 

proses kehidupan yang amat panjang, anda punya keterikatan yang begini, dia punya 

keterikatan yang begitu, secara halus dan tak terasa telah berhutang sesuatu yang 

berbeda di dalam sejarah, tinggi rendah Xinxing dan keterikatan dari setiap orang 

berbeda, maka perjalanannya memang berbeda, yang menjadi tanggungan dia, kondisi 

yang direfleksikan juga berbeda, termasuk sikap polisi bengis terhadap seseorang di 

tengah penganiayaan ini, juga tidaklah sama. 

Jangan beranggapan melalui penganiayaan ini, peristiwa ini telah berubah. Pada 

awalnya kita hanya satu niat untuk Xiulian, partai jahat tidak memperkenankan kita 

Xiulian, dan menganiaya Dafa, maka kita bertempur dengan dia. Tidak, saya tidak 

pernah mengatakan bertempur dengan partai jahat PKT, dia tidak pantas. Saya hanya 

tidak mengakui seperangkat benda yang diatur oleh kekuatan lama, kelak saya pasti 

dapat mengubahnya, tapi situasi sekarang ini memang adalah demikian. 

Sebagai orang Xiulian, coba anda sekalian pikirkan, setiap orang di dunia telah 

melewati sebuah proses sejarah yang sangat panjang. Prinsip di dunia ini adalah 

berbalikan, yang anda lihat baik, di sana terlihat jahat. Yang anda cium wangi, di sana 

tercium bau, hal apapun juga berbalikan. Di bawah keadaan seperti ini, menjalani 

Xiulian memang sangatlah sulit, untuk mempertahankan pikiran lurus semakin sulit. 

Akan tetapi, justru karena demikian, barulah dapat mencerminkan sifat-sifat hati 

manusia; yang melakukan dengan baik akan berkembang ke aspek positif; yang tidak 

melakukan dengan baik, yang tidak mencari ke lubuk hati akan berkembang ke arah 

yang berlawanan. Yang saya ungkap di sini tidak sebatas orang Xiulian, manusia biasa 

juga demikian. 

Dalam segenap proses sejarah umat manusia, semua adalah demikian. Jika 

kalian tidak dapat menyikapi dengan benar, tidak dapat mematut diri sebagai orang 

Xiulian untuk mencari ke dalam, itu benar-benar tidak sanggup berkultivasi. Khususnya 

di tengah penganiayaan ini, jika anda tidak dapat membangkitkan pikiran lurus, malah 

menambah benci dendam yang tak terhingga. Partai jahat PKT memang sangat jahat, 

tidak lama lagi pasti akan disingkirkan. Akan tetapi, apakah kalian tahu apa yang 

disebut orang jahat dan orang baik? Dalam hati anda yang terisi adalah kebencian, 

kejahatan, coba anda pikirkan ini kehidupan semacam apa? Hal ini dapat terefleksi 

pada perilaku, bahkan terefleksi pada wajah, orang lain melihat anda juga tampak 
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garang. Saya bukan mengatakan sebagian pengikut Dafa kultivasinya tidak baik, 

karena satu sisi yang telah dikultivasi dengan baik sudah dipisahkan. Asalkan anda 

masih ada benda manusia pada sisi manusia ini, maka akan ada hal-hal buruk dan 

pikiran buruk yang terefleksi, semakin sampai permukaan yang ditampilkan semakin 

buruk. Mengapa Shifu berceramah Fa pada kalian, justru ingin memberi tahu kalian 

akan hal-hal tersebut, agar kalian mengerti. 

Tidak ada apapun yang berubah, Shifu masih berupa Shifu yang semula, hukum 

alam semesta selamanya tidak akan berubah. (Tepuk tangan) Hanya saja kita di 

tengah penganiayaan ini, di tengah apa yang disebut cobaan ini, ada yang telah 

menyingkirkan keterikatan, ada yang belum menyingkirkan keterikatan, ada yang 

malah menambah keterikatan. Ini adalah kondisi yang ditampilkan di tengah apa yang 

disebut cobaan itu. Kalianlah yang sedang berubah, pengikut Dafa yang sedang 

berubah. Jika tidak berubah ke aspek yang positif, maka akan berubah ke aspek yang 

negatif, ini adalah pasti. 

Dilihat dari keadaan sekarang ini, situasi memang telah terjadi perubahan yang 

sangat besar. Siapa pun di dalam sejarah yang berteriak dirgahayu dia juga tidak dapat 

bertahan dirgahayu, siapa pun juga berteriak negaranya bagaikan ditempa dari besi 

baja, namun ia bukan ditempa dari besi baja. Satu dinasti satu generasi berlalu 

sebagaimana mestinya, gelombang merah ini juga sudah akan runtuh. (Tepuk tangan) 

Proses sejarah ini siapa pun tidak dapat membaliknya, itu adalah pengaturan Dewa. 

Barang siapa ingin melangkah berlawanan dengan arus sejarah maka dia adalah badut 

kecil, hal ini sudah sering terjadi dalam sejarah. Siapa pun tidak dapat menolong partai 

jahat PKT. Akan tetapi, pengikut Dafa semakin menjelang lingkungan yang lebih 

longgar, harus semakin memerhatikan Xiulian diri sendiri, karena lingkungan tersebut 

semakin mudah menampakkan keterikatan yang tidak anda ketahui, semakin mudah 

memperkuat keterikatan. Harus benar-benar diperhatikan. Sampai keadaan apapun, 

juga harus memerhatikan kultivasi diri sendiri. Sejak awal hingga akhir selalu dapat 

mempertahankan mentalitas seperti semula, anda pasti berhasil. (Tepuk tangan meriah)  

Coba pikirkan, bukankah kalian sendiri yang sedang berubah? Perjalanan 

pengikut Dafa yang ditempuh dengan terpaan angin dan badai, ditinjau dari sudut 

pandang manusia, ini adalah sebuah lagu nan megah; ditinjau dari sudut pandang 

Dewa, ini adalah proses tungku pelebur sedang mengolah emas murni. Di tengah 

Xiulian niscaya akan ada fenomena ombak besar menyisihkan pasir. Semua ini akan 

ditinggalkan bagi sejarah, mungkin akan diwariskan selama-lamanya. (Tepuk tangan) 

Baik atau tidak yang dilakukan oleh pengikut Dafa selama periode ini, setelah peristiwa 

ini berlalu, maka sudah tidak ada kesempatan untuk memulihkannya. Karena kejahatan 

itu sudah tidak eksis lagi, kejahatan tersebut berangsur-angsur dimusnahkan hingga 

tidak punya kekuatan lagi, mereka ingin sekali lagi menguji anda, agar anda melewati 

sekali lagi perjalanan semula juga sudah tidak ada kesempatan tersebut. Bagaimana 

diri sendiri telah berbuat, mungkin begitulah hasilnya. Beruntung peristiwa ini belum 

berakhir. Sebagai pengikut Dafa, biar dalam lingkungan apapun, anda juga harus 
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melakukan dengan baik, melakukan dengan lebih baik, bergegaslah singkirkan 

kekurangan-kekurangan, dan sesuatu yang tidak semestinya eksis. 

Jangan takut anda berada dalam berbagai bidang usaha dan profesi, jangan takut 

anda menduduki jabatan yang seberapa tinggi, jangan takut status anda itu apa, 

berbagai lapisan dalam masyarakat manusia, bahkan seluruh masyarakat manusia, 

justru adalah sebuah lingkungan untuk Xiulian! Perkataan saya ini bukan 

perumpamaan. Apakah kalian tahu pengaturan selama miliaran tahun ini? Tao kecil 

hanya tahu Xiulian di dalam kuil atau pergi ke pegunungan, ia tidak tahu lingkungan 

yang diatur bagi pengikut Dafa adalah seluruh masyarakat manusia. Di mana pun 

dapat Xiulian, tergantung bagaimana anda menyikapinya. 

Barangkali pada periode sekarang, atau lewat lagi satu periode waktu, pergeseran 

dan perubahan di bidang politik akan sangat memukau orang. Sebagai pengikut Dafa, 

yang telah melangkah melewati cobaan berat selama belasan tahun, saya pikir 

semestinya dapat melihat dengan jelas. Urusan di dunia manusia, itu merupakan 

perubahan alami di dunia manusia. Saya tentu tahu, semua ini adalah pengaturan 

Dewa secara sistematis, memang demikian. Jangan melibatkan diri dalam politik 

manusia biasa. Jangan tergerak oleh manusia biasa, beberapa tahun belakangan ini 

ada banyak tokoh demokrasi, banyak organisasi politik telah memberi dukungan pada 

kita, dengan demikian kalian juga melibatkan diri dalam urusan mereka. Anda harus 

tahu bahwa anda adalah orang Xiulian, kita tidak terlibat dalam politik. Ada hal yang 

lebih besar, yang mahabesar sedang menanti anda untuk dikerjakan. 

Peristiwa di Hongkong, akhir-akhir ini pengaruhnya sangat besar, banyak orang 

juga sedang menaruh perhatian. Sebagai suatu media, boleh melaporkan sesuai 

keadaan sebenarnya, termasuk ulasan media, mengekspos partai jahat yang 

menganiaya pengikut Dafa. Berkat pemberitaan yang aktual tentang kejadian di 

daratan Tiongkok dan di Hongkong akhir-akhir ini, serta peristiwa lainnya di tingkat 

internasional, maka Koran Dajiyuan telah menjadi sebuah media yang sangat terkenal, 

reputasinya juga telah meningkat. Sebagai media itu sendiri, laporan dan ulasan media 

berkaitan berita tidak jadi masalah; namun sebagai individu, kita tidak boleh melakukan 

sesuatu menurut apa yang diri sendiri kehendaki. Anda adalah orang Xiulian, anda 

harus perhatikan bahwa anda sedang mengultivasi diri sendiri, bukan perjuangan politik, 

mutlak bukan, selamanya juga tidak akan seperti itu. Jalan ini jika tidak ditempuh 

dengan lurus, sedikit saja menyimpang, maka umat manusia habislah, umat manusia 

sudah tidak ada harapan lagi, alam semesta juga tidak ada harapan lagi. Kehidupan 

segenap alam semesta, bahkan manusia, semua sedang memerhatikan jalan yang 

ditempuh oleh pengikut Dafa lurus atau tidak. 

Saya katakan secara lebih konkret. Pengikut Dafa berturut-turut mengelola 

sejumlah proyek Dafa, ada juga sebagian yang melakukan bisnis di tengah manusia 

biasa, ingin memberi sumbangsih bagi Dafa. Saya ingin memperingatkan kalian, dalam 

hal keuangan harus jelas. Karena biar apapun yang anda lakukan, penampilannya 

adalah sisi manusia dari pengikut Dafa yang sedang melakukan. Karena yang 

melakukan adalah manusia maka ada manifestasi dari sifat hati manusia. Anda sendiri 
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menyikapi diri secara kendur dan sesuka hati, dalam mata Dewa tidak dipandang 

secara demikian. Jika urusan keuangan proyek Dafa tidak ditangani dengan ketat, jika 

memang niat hati tidak benar, dosa itu besarnya bukan main, karena itu bukan sekadar 

noda individu, itu adalah sedang merusak jalur pengikut Dafa ini. 

Dahulu pernah ada pelajaran seperti ini, dalam mata Dewa ada sebagian orang 

sudah dipandang secara berlainan, mereka sendiri tidak tahu, masih tidak menyadari, 

masih lupa daratan. Saya beri tahu anda sekalian, biar proyek apapun yang dikelola 

oleh pengikut Dafa, menyangkut masalah keuangan, anda harus menyempurnakan 

sistem keuangan dan pembukuan anda, dalam hal ini tidak boleh melanggar peraturan. 

Bagaimana perusahaan manusia biasa melakukan, anda juga melakukannya demikian, 

ini sudah pasti! Mutlak tidak boleh menempuh jalan serong! Kalau bukan karena 

penganiayaan ini, saya mutlak tidak akan memperkenankan kalian melakukan hal-hal 

tersebut. 

Sekiranya anda ingin mendirikan sebuah perusahaan, anda ingin mengelola suatu 

proyek, bahkan anda merasa ini adalah proyek pengikut Dafa, anda juga harus terlebih 

dahulu menyempurnakan sistem keuangan dan pembukuan kemudian baru 

mengelolanya! Jika tidak demikian janganlah anda kelola! Anda harus memiliki sistem 

manajemen yang ketat! Masalah yang Shifu kemukakan, niscaya sudah menjadi suatu 

keharusan. Saya tidak tahu kekuatan lama itu kapan akan mencelakakan anda, tetapi 

saya ingin beri tahu kalian, dalam hal ini harus lakukan dengan baik. 

Satu hal lagi, ada sebagian pengikut Dafa setelah keluar dari daratan Tiongkok 

tidak melakukan hal-hal yang positif. Mengapa saya selalu berkata demikian? Karena 

praktisi yang keluar dari daratan Tiongkok, jumlahnya sudah melebihi pengikut Dafa di 

negara bersangkutan. Akan tetapi ada sebagian orang setelah keluar, dengan 

mengatasnamakan praktisi Falun Gong telah mengajukan suaka, lalu menjalani 

kehidupan pribadinya, hal-hal apapun menyangkut penyelamatan manusia tidak ikut 

serta. Menyelamatkan manusia adalah kewajiban pengikut Dafa. Anda mutlak tidak 

dapat mengelakkan diri! Di saat kekuatan lama benar-benar melihat anda sudah tidak 

layak, maka anda sudah dalam bahaya! Karena jiwa anda adalah datang demi hal ini. 

Ada sebagian pengikut Dafa ketika berada di Tiongkok penampilannya tidak baik, 

kultivasinya memang tidak baik, setiba di luar daratan masih begitu sarat dengan hati 

manusia! Kumpul bersama lalu mengoceh dan mencela ini dan itu, hal apapun dibuat 

rancu. Masih begitu sarat dengan hati manusia, lagi pula ada sebagian sama sekali 

tidak keluar melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa. Jika 

anda tidak menyelamatkan manusia, maka anda bukanlah seorang pengikut Dafa. Ini 

adalah kewajiban pengikut Dafa. 

Shifu juga hanya berkata demikian, tidak ada yang memaksa anda. Perihal Xiulian, 

semua adalah urusan pribadi. Anda bilang tidak ingin kultivasi lagi, maka anda tidak 

usah kultivasi lagi. Bagaimana kekuatan lama menghadapi anda, itu adalah urusan dia. 

Di tengah penganiayaan ada yang mentalnya tidak tahan, lalu ingin supaya lebih 

tenang, sekarang sudah tiba di luar daratan, dicari sebuah tempat yang sepi, menjalani 

hidup yang tenang dan nyaman. Agar hati yang cidera itu mendapat pemulihan sejenak, 
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jika demikian juga boleh, tetapi anda harus melakukan hal-hal yang semestinya 

dilakukan oleh pengikut Dafa, waktu tidak menunggu orang. 

Melihat perubahan situasi ini, perangkat mesin partai jahat PKT, selama ia tidak 

tercerai-berai atau tidak mengumumkan untuk menghentikan penganiayaan terhadap 

Falun Gong, ia masih sedang berputar, roda gigi besar dan kecilnya masih sedang 

berputar, fenomena penganiayaan Falun Gong di berbagai tempat masih saja 

bermunculan. Orang yang terlibat penganiayaan ada yang sudah mengerti, tidak 

melakukan lagi, bahkan penampilannya sangat positif, ini adalah kondisi yang 

diwujudkan oleh perubahan situasi secara keseluruhan, namun itu bukanlah perintah 

yang dikeluarkan oleh partai jahat PKT untuk menghentikan penganiayaan terhadap 

Falun Gong. Tidak ada hal itu, maka perangkat mesin dia itu masih terus berputar. 

Yang terwujud adalah sikap manusia terhadap pengikut Dafa, keadaan semacam ini 

sudah terjadi di berbagai tempat dalam jumlah besar. Ada polisi bengis dari kantor 

“610” yang pernah menganiaya pengikut Dafa bahkan datang berkunjung, mengatakan 

ia tidak mau lagi menangani masalah tersebut, serta minta maaf. Saya beri tahu anda, 

itu bukan kebijakan negara, melainkan penampilan dia pribadi, mungkin bertolak dari 

pikirannya yang positif, mungkin bertolak dari mentalnya yang licik, takut setelah 

gerakan ini berlalu dia dimintai pertanggungjawaban. 

Tak peduli bagaimanapun, situasi sedang berubah. Tak peduli situasi berubah jadi 

macam apa, anda adalah seorang praktisi Xiulian. Pada awal penganiayaan bukankah 

saya pernah mengatakan? Bahwa sebuah hati yang tak tergerak mampu 

mengendalikan puluhan ribu yang bergerak. Ada yang memahaminya sebagai diam di 

rumah tidak keluar, duduk saja tak bergerak. Situasi sedang berubah, situasi 

penganiayaan yang menakutkan semacam ini baru dapat menyentuh hati manusia, 

situasi yang amat baik juga dapat menggiring hati manusia, hembusan angin yang 

menggoyangkan rumput juga akan membuat hati manusia ikut bergerak, ini bagi orang 

Xiulian barulah pengaruh yang serius! 

Banyak praktisi mungkin masih ada sejumlah pertanyaan, datang dari tempat 

yang jauh sekali. Shifu hanya dapat bicara secara garis besar, saya sisakan sedikit 

waktu untuk kalian, kalian boleh menyerahkan lembaran pertanyaan. (Tepuk tangan 

meriah) Untuk hal-hal menyangkut suatu kesulitan yang anda hadapi dalam keluarga, 

tubuh anda mengapa mengalami penghapusan karma. Saya pikir sebagai pengikut 

Dafa, kalian jangan menyerahkan lembaran pertanyaan seperti ini. Jika anda bertanya 

pada saya, saya seyogianya memberi tahu anda sepatah kata: karena anda sudah 

menjadi orang Xiulian, barulah anda alami hal ini; karena anda sudah menjadi orang 

Xiulian, biarpun hal-hal tersebut merupakan reaksi yang positif atau reaksi yang negatif, 

semuanya adalah hal yang baik. (Tepuk tangan meriah) Karena ia berada dalam jalur 

Xiulian anda ini, ia dipersiapkan demi peningkatan anda. 

Baiklah, selanjutnya boleh menyerahkan lembaran pertanyaan. (Tepuk tangan 

meriah) (Shifu berganti pose dari berdiri menjadi duduk) 
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Pengikut: Akhir-akhir ini di daerah kami ada banyak rekan praktisi menyerahkan 

riwayat penganiayaan pribadinya kepada “Tim survei keliling”, menggunakan bentuk 

manusia biasa secara inisiatif menentang penganiayaan. Kami juga menyadari di 

daratan Tiongkok harus setiap orang menuntut pentolan iblis Jiang. Apakah hal ini 

perlu kita sebagai pengikut Dafa yang mendorongnya? 

Shifu: Asalkan sebagai pengikut Dafa, anda merasa hal-hal tersebut berguna 

untuk menyingkap penganiayaan dan menolong orang-orang di dunia, maka anda 

lakukanlah. Jika semata-mata adalah demi niat hati yang ingin membalas dendam, itu 

tidak boleh dilakukan. Menyerahkan materi anti penganiayaan kepada suatu lembaga 

partai jahat PKT harus memerhatikan keselamatan, karena lembaga itu mengabdi demi 

partai jahat. 

Pengikut: Sekarang banyak rekan praktisi memanfaatkan hukum manusia biasa 

menentang penganiayaan, menyelamatkan makhluk hidup, namun kami selalu merasa 

hal ini tidak dapat secara hakiki menentang penganiayaan ini. (Shifu: Mengapa tidak 

menentang penganiayaan ini? Shifu bahkan tidak mengakuinya.) Seandainya kita 

dapat berperan lebih baik sebagai pemeran utama, serta dapat bekerja sama dengan 

pengacara pembela keadilan, benar-benar melakukannya mencapai sasaran..... 

Shifu: Betul, masalah anti penganiayaan, itu sendiri adalah sedang 

mengklarifikasi fakta, sedang menyelamatkan makhluk hidup. Mengapa partai jahat 

PKT ingin mengubah pemikiran manusia? Mengapa kekuasaan ini ingin merusak 

kebudayaan tradisional? Mengapa kekuasaan ini ingin mengindoktrinasi konsep 

jahatnya? Ini adalah yang tidak pernah terjadi pada kekuasaan apapun di dalam 

sejarah, agama apapun juga belum mencapai taraf seperti dia itu, termasuk agama-

agama sesat juga jauh tidak sebanding. Coba kalian lihatlah secara saksama, 

bukankah itu adalah iblis yang merusak umat manusia? Sedangkan dia juga bukanlah 

iblis sesungguhnya dalam alam semesta, dia bukan iblis alam semesta, dia juga bukan 

kehidupan yang normal, melainkan suatu benda yang metamorfosis. Benda tersebut 

berperan khusus untuk merusak pemikiran manusia yang dikukuhkan dengan baik 

sejak lampau hingga kini, agar manusia dapat memperoleh Fa dan memahami Fa. Apa 

yang disebut “ateis”? Itu sendiri adalah ekstrem jahat. Manusia ciptaan Tuhan, alam 

semesta juga ciptaan Tuhan. Ia menyuruh anda mengkhianati Tuhan, kemudian agar 

Tuhan mencampakkan anda. 

Pengikut: Koordinator daratan Tiongkok dianiaya sekelompok demi sekelompok. 

Banyak dari mereka menerobos ke luar dari sarang hitam kejahatan mengandalkan 

pikiran lurus, namun kemudian meninggal akibat karma penyakit, sehingga pekerjaan 

koordinasi di berbagai daerah tidak berkelanjutan, tidak dapat benar-benar membentuk 

satu tubuh kesatuan. Pengikut berpendapat dengan terbentuknya berbagai proyek, 

dapat membentuk suatu sistem yang terkoordinasi.....  

Shifu: Saya kira cara yang dipikirkan oleh pengikut Dafa titik tolaknya memang 

baik, dalam keadaan yang jahat seperti itu jika anda berkomunikasi, itu tentu sangat 

tidak aman, dan juga akan menimbulkan bahaya bagi praktisi di daerah tersebut. Kalian 
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harus mempertimbangkan dari aspek ini. Sesungguhnya dengan adanya Fa, para 

pengikut Dafa, biarpun dia berkomunikasi atau tidak dengan rekan-rekan, asalkan dia 

dapat mengetahui situasi Dafa, dapat mengakses internet, dapat menembus blokade 

internet, dia juga dapat mengikuti situasi, karena ada Dewa yang memedulikan mereka. 

Tentu saja, jika kalian saling berkoordinasi, tentu lebih baik untuk melakukan 

pekerjaan. Tetapi harus memikirkan keselamatan. Setidaknya pada saat sekarang tidak 

boleh dilakukan dalam skala besar, tidak boleh menguasai daftar nama praktisi di 

berbagai tempat dalam skala besar! Barang siapa telah melakukan demikian, berarti 

dia sedang melakukan hal buruk. 

“Ada sejumlah koordinator meninggal akibat karma penyakit”, saya tidak pernah 

mengatakan bahwa koordinator Xiuliannya baik, saya tidak mengatakan koordinator 

adalah orang yang Xiuliannya paling baik di antara kita pengikut Dafa. Banyak yang 

berpenampilan diam-diam, sesungguhnya Xiulian mereka sangat baik. Menjabat 

koordinator pada awalnya karena dia berminat untuk mengabdikan diri kepada anda 

sekalian, dengan demikian barulah dia ditunjuk. Tentu saja, di antara koordinator yang 

kultivasinya sangat baik juga banyak, jumlahnya juga tidak sedikit, tetapi saya bukan 

berdasarkan ini sebagai kategori. Sang koordinator juga ada sesuatu yang dia sendiri 

harus kultivasikan, jika bukan demikian dia seyogianya adalah Dewa. Sebagai manusia 

dia tentu harus berkultivasi, koordinator juga bisa menampakkan sifat hati manusia, 

mungkin juga ada keterikatan yang sangat kuat, mungkin pula ada hutang karma yang 

begini maupun begitu di dalam sejarah. Perjalanan setiap kehidupan adalah sangat 

rumit, keadaan yang dialami juga rumit. Pada detik-detik paling krusial, saat berada 

dalam dua alternatif antara dapat melewati dan tidak dapat melewati, bagi yang tidak 

melakukan dengan baik akan kehilangan jiwa, yang melakukan dengan baik maka 

dapat menerobosnya. 

Pengikut: Shifu pada tahun 2009 pernah mengatakan Shen Yun akan pentas di 

Tiongkok. Beberapa tahun telah berlalu, mayoritas praktisi beranggapan, jika partai 

jahat tidak tercerai-berai maka Shen Yun tidak mungkin pentas di Tiongkok. (Hadirin 

tertawa) 

Shifu: Shen Yun pasti akan pergi ke Tiongkok mengadakan pertunjukan. (Tepuk 

tangan meriah) Ini tergantung situasi pelurusan Fa, merupakan masalah waktu dari 

segenap pelurusan Fa. 

Pengikut: Kasus penculikan pengikut Dafa telah menarik perhatian masyarakat 

internasional, kedubes Kanada juga mengutus stafnya pergi ke pengadilan 

mendengarkan persidangan, tetapi media kita malah kurang perhatian yang 

berkesinambungan. 

Shifu: Dapat dikatakan, media yang dikelola pengikut Dafa sekarang 

dibandingkan dengan media manusia biasa, memang masih ada jarak kesenjangan 

dalam hal infrastruktur dan tingkat profesionalisme, hal ini adalah pasti. Dalam segenap 

situasi klarifikasi fakta dari pelurusan Fa, ia sungguh telah memerankan fungsi yang 
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besar. Tetapi saya selalu mengharapkan media kalian itu dapat semakin lama semakin 

formal. Akan tetapi dewasa ini kalian juga tidak punya tenaga profesional yang begitu 

banyak. Hanya pengikut Dafa sebatas ini. Dengan begitu sulitnya kalian berhasil 

melangkah maju, kekuatan lama barulah menganggap anda memiliki keagungan De. 

Hal apapun juga begitu sulitnya. Jika tenaga melimpah, pekerjaan dilakukan dengan 

begitu mudah, dia menganggap anda tidak memiliki keagungan De. Ini adalah yang 

ingin dilakukan oleh kekuatan lama, mereka berpikir demikian, juga berbuat demikian. 

Tentu saja, menyinggung media yang kalian kelola, secara sambilan saya juga 

ingin menyampaikan sepatah kata: kadang kala ada sebagian informasi penting dari 

pengikut Dafa tidak diberitakan. Anda harus tahu apa yang sedang anda lakukan. 

Dahulu ketika belum ada pengikut Dafa yang keluar dari daratan Tiongkok, tetapi 

segenap situasi pengikut Dafa diikuti dengan ketat. Anda tahu apa yang sedang anda 

lakukan, anda harus tahu anda ini media siapa. Sekarang ada sedikit lupa daratan, 

informasi pengikut Dafa yang sangat penting tidak diberitakan. Saya sudah berkali-kali 

mengemukakan hal ini, namun tidak diperhatikan, bahkan mengerjakan media dengan 

membawa emosi pribadi. Sebagai pengikut Dafa, tidak masalah kultivasi pribadi anda 

baik atau buruk, menyangkut hal-hal penting seperti ini, hal-hal pengikut Dafa, jika anda 

tidak mengerjakan dengan baik, maka hutang tersebut kelak oleh kekuatan lama akan 

diperhitungkan secara besar-besaran dengan anda. Kalian harus benar-benar 

memerhatikan. Anda jangan mengira anda berada pada posisi tersebut, maka 

kesempatan ini anda yang memutuskan. Tanggung jawabnya besar, jika tidak 

dilakukan dengan baik masalahnya juga besar. Niat hati sedikit saja tidak memenuhi 

syarat juga tidak dibenarkan. 

Tadi sudah saya katakan, bahwa kehidupan alam semesta tak terhitung 

jumlahnya. Saya katakan pada kalian, di dalam pelurusan Fa saya mengerjakannya 

dari bagian tengah badan langit menuju dua ujung, mengapa pelurusan Fa pada umat 

manusia masih belum sampai tahap tersebut, karena hingga sekarang saya masih 

belum mengerjakannya sampai ujung. Dilakukan dua arah, di sini belum sampai ke 

permukaan, di sana belum sampai ujung paling atas. Dewa dengan badan langit 

raksasa juga beranggapan hal ini tidak dapat dibayangkan. Kehidupan itu banyaknya 

sungguh tak ternilai dan tak terbayangkan. Kadang kala saya juga dibuat terkejut. 

Begitu banyak kehidupan memerhatikan kalian. Setiap gerak-gerik pikiran, setiap 

tingkah laku anda, sedang diamati oleh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya! 

Maksud saya adalah setiap gerak-gerik pikiran seseorang, niscaya akan diamati oleh 

Dewa yang tak terhitung jumlahnya! Siapa pun tidak akan campur tangan, namun 

Siapa pun sedang mengamati, pada akhirnya mereka akan menilai anda sebagai suatu 

kehidupan ini. 

Pengikut: Komite sentral partai jahat di daratan Tiongkok mengadakan apa yang 

disebut “informasi terbuka”. Pengikut Dafa menghendaki lembaga cuci otak di berbagai 

tempat mengungkap secara terbuka fakta-fakta berkaitan dasar hukum pendirian 

lembaga tersebut, jati diri mereka yang terlibat dalam penganiayaan serta sumber dana 
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yang digunakan untuk penganiayaan, dengan bentuk demikian mengekspos 

penganiayaan, apakah perbuatan ini layak? 

Shifu: Jika rasanya perlu dilakukan maka lakukanlah, pokoknya pengikut Dafa 

tujuannya adalah mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan manusia. Hal-hal tersebut 

kalian amati saja. Shifu sedang mengamati situasi secara keseluruhan, agar tidak 

timbul masalah. Perihal Xiulian pribadi, Fashen saya sedang menangani, hal-hal 

konkret saya tidak menangani secara langsung. Jika sifat hati manusia itu muncul 

sangat kuat, anda akan timbul konflik dengan saya. (Hadirin tertawa) Akan tetapi, 

perjalanan Xiulian itu tetap harus anda sendiri yang tempuh, dengan demikian baru 

masuk hitungan. Jika saya yang beri tahu anda bagaimana melangkah, maka 

perjalanan Xiulian anda ini sudah tidak masuk dalam hitungan. Oleh sebab itu ada 

sebagian orang selalu ingin menanyakan Shifu, melakukan sedikit hal juga ingin 

menanyakan Shifu. Saya ada kalanya mengerutkan kening, ada kalanya tidak begitu 

menghiraukan dia. Dia mungkin merasa: mengapa Shifu bersikap demikian pada saya? 

Jika saya benar-benar mengatakan kepada anda berarti saya sedang merombak 

perjalanan Xiulian anda! Selisih satu mata rantai juga tidak dibenarkan! Saya tidak 

boleh merombaknya. (Shifu tersenyum) 

Pengikut: San Francisco adalah kota wisata yang terkenal, ada banyak 

wisatawan yang datang dari daratan Tiongkok, sedangkan daerah pecinan juga 

merupakan lokasi utama untuk klarifikasi fakta. Di San Francisco ada beberapa ratus 

praktisi, tetapi banyak praktisi tidak menaruh perhatian pada klarifikasi fakta di daerah 

pecinan dan tempat wisata, maka sudah sejak lama praktisi yang melakukan klarifikasi 

fakta di tempat wisata dan daerah pecinan sangat terbatas, sering kali di suatu tempat 

klarifikasi hanya ada satu praktisi. 

Shifu: Kalian sudah mendengarnya bukan? Saya sungguh mengharapkan ada 

lebih banyak pengikut Dafa di sana menyelamatkan lebih banyak orang. Apa yang 

sedang anda lakukan? Khususnya mereka yang belum melakukan dengan baik, anda 

datang kemari apa yang sedang anda lakukan? 

Pengikut: Anak pengikut Dafa di Tiongkok sudah tumbuh dewasa, apakah kondisi 

Xiulian kami masih dapat berpengaruh pada mereka? 

Shifu: Terlampau berpengaruh pada mereka. Ada sebagian anak pengikut Dafa, 

saat masih kecil dia tidak punya konsep apapun, mengikuti orang tua berlatih Gong, 

penampilannya juga lumayan. Anak berusia kecil, Tianmu-nya juga dapat melihat 

sejumlah pemandangan, bagi anda malah berperan membantu. Akan tetapi setelah 

dewasa, konsep keakuan-nya sudah muncul, daya tarik masyarakat terhadapnya jadi 

kuat; jika anda makin kendur terhadap dia, maka dia akan terombang-ambing 

mengikuti arus. Bukankah ada sebagian anak pengikut Dafa berperilaku sangat buruk? 

Bahkan lebih buruk daripada anak manusia biasa. 

Pengikut: Di daerah kami beberapa tahun ini berdatangan cukup banyak praktisi 

dari daratan Tiongkok, tetapi banyak dari mereka setelah mengajukan status pengungsi 
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kemudian menghilang, jarang sekali keluar melibatkan diri dalam pekerjaan 

penyelamatan manusia. walaupun Shifu sebelum konferensi Fa kali ini sudah 

mengutarakan Fa yang berkaitan dengan hal ini, namun mereka masih belum 

menyadari, ada yang sudah lupa akan kewajiban diri sendiri sebagai pengikut Dafa di 

masa pelurusan Fa. 

Shifu: Memang demikian. Kita di berbagai negara juga ada keadaan semacam ini, 

selama beberapa tahun ini selalu juga ada orang yang demikian, begitu saya 

berceramah Fa, dia datang. Selama satu tahun ini anda bahkan tidak dapat melihat dia 

ke mana, anda juga tidak tahu apa yang dia lakukan. Begitu saya berceramah Fa dia 

lalu datang. Fa saya bukanlah diperdengarkan sembarangan, itu adalah rahasia langit, 

setelah anda mendengarnya jika anda tidak melakukan hal-hal pengikut Dafa, 

bukankah itu berarti anda menguping rahasia langit? Apakah kekuatan lama 

memperkenankan orang yang tidak Xiulian mengetahui rahasia langit? Apakah tidak 

berbahaya? 

Pengikut: Akhir-akhir ini ada banyak praktisi yang keluar dari daratan Tiongkok 

menggunakan marga palsu dan nama palsu di antara rekan-rekan praktisi. 

Shifu: Benar. Sudah tiba di luar negeri apa lagi yang anda takuti? Anda tidak 

dapat bersikap terbuka dan bermartabat, setiap gerak-gerik pikiran anda juga sedang 

diamati oleh Dewa, dalam lingkungan yang longgar apakah anda masih sedemikian 

rupa? Sekiranya anda sudah terbiasa takut, sudah terpelihara menjadi suatu kebiasaan, 

maka anda ubahlah secepatnya. Jika anda senantiasa mendekap mentalitas yang 

demikian, itu sudah merupakan masalah. bukankah itu sudah termasuk keterikatan? 

Orang lain juga tak berdaya untuk bekerja sama dengan anda. Siapa pun tidak tahu 

anda ini siapa, bukankah anda akan dianggap sebagai mata-mata? 

Pengikut: Di daerah kami setiap minggu setelah belajar Fa bersama, semua 

orang enggan bertukar pendapat, sejak lama telah terbentuk sebuah sekat yang tak 

berwujud, sulit untuk membentuk tubuh kesatuan. Diskusi Shen Yun yang diadakan 

seminggu sekali juga sedikit sekali yang ikut, sudah sejak lama penjualan tiket Shen 

Yun di tempat kami tidak dilakukan dengan baik, banyak penanggung jawab bersikap 

apatis, saya tidak tahu bagaimana mengubah kondisi seperti ini? 

Shifu: Kondisi di suatu daerah baik atau tidak, sebagai penanggung jawab juga 

berperan sangat krusial. Dengan sifat hati manusia yang begitu banyak, takut ini takut 

itu, semakin takut semakin menjadi runyam. Sebagai penanggung jawab, Shifu telah 

menyerahkan para praktisi kepada anda, apakah anda merasa baik buruknya kultivasi 

mereka bukan tanggung jawab anda? Anda punya tanggung jawab. Saya seyogianya 

merasa, ada sebagian daerah, sepertinya kondisi Xiuliannya melonggar. Sekalipun 

perusahaan manusia biasa, atau melakukan pekerjaan apapun, jika anda 

melakukannya demikian, itu adalah bekerja asal-asalan. Apakah pengikut Dafa boleh 

bekerja asal-asalan? Ini menyangkut hal yang begitu serius. Sebagaimana saya 

katakan, tentu saja kondisi Xiulian masing-masing berbeda, tingkat pemahaman setiap 

orang terhadap Fa dan tingkatan Xiulian, semuanya juga berbeda, yang ditampilkan 
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juga besar sekali perbedaannya. Namun tak peduli bagaimanapun, perjalanan yang 

begitu sulit selama belasan tahun sudah dilewati, masih tidak menyayangi. 

Namun saya juga sudah mengatakan, anda tetap tidak menyayangi, apa boleh 

buat. Ibarat orang berkebijakan menengah mendengar Tao, orang berkebijakan rendah 

mendengar Tao, dia memang demikian kondisinya. Akan tetapi, mayoritas pengikut 

Dafa, termasuk Shifu, benar-benar berharap anda dapat memahami kembali, dapat 

meminimalkan sifat hati manusia, benar-benar dapat memahami di atas basis Fa. 

Nasihat tetap berupa nasihat, pengharapan tetap adalah pengharapan, jika anda 

benar-benar tidak berkultivasi secara sungguh-sungguh, anda benar-benar tidak mau 

menaruh perhatian, maka harus dipikirkan cara lainnya. 

Sesungguhnya pengikut Dafa yang melakukan dengan baik, pengikut Dafa yang 

dapat melangkah ke depan di tengah penganiayaan ini, bukankah karena mereka baik 

dan mantap dalam belajar Fa? Dengan demikian barulah dapat melangkah ke depan. 

Mereka yang berkultivasi setengah hati, memang sangat sulit untuk menempuh 

perjalanan ini dengan baik. 

Pengikut: Saya datang dari daratan Tiongkok baru satu tahun, kini sedang 

mengerjakan media, saya merasa daya fisik dan mental tidak mencukupi, apakah saya 

harus menyesuaikan diri dalam masyarakat Barat selama satu tenggang waktu 

kemudian baru dapat mengerjakan media? 

Shifu: Tidak ada ungkapan demikian. Anda bahkan dalam lingkungan Dafa pun 

tubuh tidak sehat, kondisinya tidak baik, berada di tengah manusia biasa saya kira 

belum tentu bisa lebih baik. Mungkin karena terlalu sibuk. Dalam media yang dikelola 

pengikut Dafa, anda terlalu banyak berperan, ada keadaan semacam ini. Sehingga 

lupa makan, lupa tidur, tentu saja ini jumlahnya minim. Jika bukan keadaan semacam 

ini, maka berupayalah lebih banyak dalam hal Xiulian. 

Banyak di antara kita di saat melewati cobaan, dengan perkataan kalian, baik itu 

disebut “ujian karma penyakit” ataupun suatu kerunyaman, tidak dapat menemukan di 

mana letak keterikatan diri sendiri, tidak habis berpikir, tidak mengerti apa gerangan 

sebabnya. Saya beri tahu kalian, pengikut Dafa mutlak tidak boleh asal-asalan. Cobaan 

yang akan anda lewati ini, sudah akan terlewati, namun masih ada satu keterikatan 

belum disingkirkan, jadi belum memenuhi kriteria, maka tidak dapat dilewati. Dengan 

kondisi Xiulian yang membaik bukankah akan terlewati? Justru tidak dapat dilewati, dia 

berhenti di situ. Tetapi benda tersebut tidaklah besar, keterikatan tersebut tidaklah 

besar, sangat kecil, namun justru karena anda tidak menyadarinya, maka anda tidak 

dapat melewati, selalu berhenti di situ. Ini bukan berarti Xiulian anda tidak baik, justru 

anda belum memikirkan dengan saksama, belum menyadari hal-hal tersebut tidak 

sesuai dengan Xiulian! Asalkan dia tidak sesuai dengan kondisi orang Xiulian, tidak 

sesuai dengan apa yang semestinya dimiliki orang Xiulian, maka itu adalah sebuah 

masalah! (Tepuk tangan meriah) 
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Pengikut: Apa kabar Shifu, mohon diutarakan secara rinci masalah dana yang 

tadi dibicarakan. Orang Xiulian yang berbisnis bagaimana menangani dengan baik 

masalah tersebut? 

Shifu: Yang berbisnis tidak termasuk masalah yang saya bicarakan, itu adalah 

pekerjaan anda sendiri. Anda berkata, "saya adalah bos", asalkan anda berperilaku 

sebagaimana orang Xiulian, tidak mencelakai orang lain, menjalankan bisnis dengan 

wajar, itu tidak jadi masalah. Perkataan ini sejak dini sudah saya katakan. Semua itu 

adalah uang anda pribadi, (Shifu tersenyum) disimpan di rumah anda maupun dalam 

bank, itu adalah urusan anda pribadi. Yang saya katakan adalah proyek pengikut Dafa. 

Banyak proyek pengikut Dafa, sekiranya muncul dalam bentuk proyek pengikut 

Dafa, namun penanganan masalah dananya malah amburadul. Yang saya kemukakan 

ini adalah mayoritas, ini sudah menjadi masalah, dengan demikian kekuatan lama akan 

menimbulkan kerunyaman. Sebagian di antara kalian sudah terjadi masalah dalam hal 

ini, diri sendiri masih tidak sadar, masih tidak menaruh perhatian, saya lihat bagaimana 

anda melewati cobaan tersebut. 

Pengikut: Sebagian orang beranggapan, tidak semestinya semua praktisi pergi 

ke luar negeri, harus bertahan di daratan menyelamatkan manusia. sebagian lagi 

beranggapan, Guru terhormat tidak mengatakan tidak boleh, maka boleh saja pergi ke 

luar negeri. (Hadirin tertawa) Ada rekan praktisi mengatakan. Jika semuanya ingin 

pergi ke luar negeri, itu adalah sebuah keterikatan yang hebat. 

Shifu: Tak peduli di daratan maupun di luar negeri, Shifu memang tidak 

mengatakan perkataan tersebut. Mengapa tidak mengatakan? Karena setiap orang 

punya pengaturannya masing-masing, perjalanan setiap orang tidaklah sama, maka 

saya tidak dapat mengatakan secara langsung boleh atau tidak. Tetapi sebagai 

pengikut Dafa, bukankah anda menilainya dengan Fa? 

Dahulu ketika Shen Yun merekrut anggota, pernah mengalami keadaan seperti ini, 

tapi tidak selalu demikian, misalnya membutuhkan seseorang, justru dia tidak bisa 

datang, bagaimanapun selalu ada yang mengacau, justru tidak memperkenankan dia 

datang. Sebagaimana menurut prinsip hal-hal penyelamatan manusia, dilakukan atas 

bimbingan Shifu sendiri, hal ini sangatlah penting, namun tidak dapat dilakukan. 

Belakangan ditemukan bahwa orang yang seharusnya dia selamatkan belum 

diselamatkan. Hal-hal yang seharusnya dia kerjakan semasa hidup ini, lagi pula hal 

tersebut sudah disetujui olehnya, namun belum dia kerjakan, maka dia tidak bisa 

datang, dia harus selesaikan hal-hal tersebut baru bisa datang. Ditemukan ada 

masalah seperti ini. 

Pengikut: Karena semasa penganiayaan saya pergi ke Beijing membela Fa, 

sehingga tidak punya riwayat pendidikan. Sekarang cari waktu untuk belajar, apakah 

saya dapat mencapai taraf untuk masuk sekolah Fei Tian? 

Shifu: Tidak punya riwayat pendidikan, memang banyak pengikut Dafa yang 

putus sekolah, penganiayaan ini bagi anak-anak juga sangat jahat. Pengikut Dafa yang 
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berusia muda tidak diperbolehkan masuk sekolah, ini banyak terjadi. Kejahatan 

memang berbuat demikian. Anda mengatakan berusia muda, ingin mencari waktu 

untuk belajar, ini tidak jadi masalah. Akan tetapi, diri sendiri juga harus ikut melakukan 

sejumlah pekerjaan dalam proyek Dafa, bersamaan itu manfaatkan waktu dengan ketat 

untuk belajar, ini tidak jadi masalah. 

Untuk masuk sekolah Fei Tian, harus memenuhi syarat baru bisa diterima. Fei 

Tian adalah sekolah kejuruan, ia adalah sekolah kesenian, oleh sebab itu ia hanya 

menerima orang berbakat di bidang kesenian. Ia bukan sekolah biasa. Tetapi Fei Tian 

kelak akan mendirikan sekolah di masyarakat, universitas Fei Tian siap mendirikan 

sekolah di masyarakat, ingin mendirikan universitas terpadu, mata pelajaran lain juga 

mau diadakan, lagi pula untuk mendirikan sekolah di masyarakat, perlu menerima 

siswa dari masyarakat, jadi tidak terbatas dalam lingkup pengikut Dafa, sekarang 

sudah mulai dikerjakan. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Bisnis pribadi apakah termasuk lingkup yang Anda katakan? 

Shifu: Bisnis pribadi tentu tidak termasuk. Perihal bisnis pribadi, bagaimanapun 

harus ditangani dengan baik, dengan alasan apapun anda juga harus tangani dengan 

baik, (Shifu tersenyum) jika tidak bukankah bisnis itu akan bangkrut? (Hadirin tertawa) 

Pengikut: Ada seorang praktisi, sudah berkultivasi 10 tahun lebih, masih dengan 

alasan berpenyakit mengajukan tunjangan hidup dari negara. Kami tidak tahu 

bagaimana untuk bertukar pendapat dengan rekan praktisi tersebut, karena pasca 

Xiulian tubuhnya sudah tidak berpenyakit, lagi pula ia pergi ke gunung mengikuti kerja 

di lapangan, kerjanya sangat cekatan. (Hadirin tertawa) 

Shifu: Pokoknya sifat hati manusia selalu dapat terefleksi ke luar, bukan di aspek 

ini maka di aspek itu, tetapi belum tentu berarti praktisi ini kultivasinya tidak baik. 

Menyangkut sifat hati manusia, bisa saja dia punya keterikatan pada suatu aspek. Dia 

berpikir: dengan demikian tidak perlu lagi bekerja, lakukan lebih banyak pekerjaan Dafa, 

maka biarlah terima saja. Mungkin juga dia berpikir demikian. Tetapi tak peduli 

bagaimanapun, kita sebagai orang Xiulian, tetap harus menempuh jalan sendiri dengan 

lurus. 

Pengikut: Menghadapi orang-orang di dunia yang moralnya bobrok, bahkan 

sama sekali tidak memiliki dasar etika, sangat sulit bagi saya timbul rasa belas kasih. 

Apakah tidak usah peduli bagaimana mereka jadinya, pengikut hanya peduli dengan 

penyelamatan manusia? 

Shifu: Benar! Sebagai manusia, kondisi yang ditampilkan dalam keadaan 

berbeda, memang sungguh jauh berbeda. Saya sekarang lihat orang-orang di daratan 

Tiongkok, moral dan kepribadiannya merosot cepat sekali. Saya keluar dari daratan 

Tiongkok sudah 10 tahun lebih, saya senantiasa mengamati perubahan orang-orang di 

sana, karena ini berhubungan langsung dengan pelurusan Fa dan penyelamatan. Saya 

justru menemukan perubahan orang-orang terlampau cepat! Akan tetapi, ketika saya 

mengamati mereka dengan teliti, saya menemukan sesungguhnya mereka masih 
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punya hati yang baik. Hanya saja pikirannya menyimpang sangat hebat, penyimpangan 

itu benar-benar dipercepat oleh partai jahat PKT. Tak peduli bagaimanapun, dapat atau 

tidak diselamatkan sesungguhnya tergantung pada pikiran baiknya. Orang-orang di 

daratan Tiongkok biarpun bagaimana terpolusi, namun di bawah permukaannya masih 

ada selapis benda seperti selaput tipis yang menyekat, begitu diangkat tampaklah diri 

pribadinya, moral dan wataknya akan seperti pada dasawarsa enam puluhan. Kelak 

saya akan mengangkat benda tersebut. (Tepuk tangan meriah) 

Pengikut: Pengikut acap kali terjerumus dalam kondisi yang pasif dan patah 

semangat, satu karena merasa bingung tanpa tujuan terhadap makna kehidupan 

setelah mencapai kesempurnaan, satu lagi adalah merasa waktu yang tersisa sudah 

tidak banyak, biarpun bagaimana berupaya juga tidak dapat menutupi kerugian yang 

disebabkan oleh tidak gigih maju. Melalui belajar Fa dalam porsi besar dapat agak 

membaik, namun tidak dapat mencapai kondisi “Xiulian seperti pada awal mula”. 

Pengikut yang tidak berbuat semestinya mohon Shifu memberi petunjuk. 

Shifu: Sebagai seorang manusia, anda sudah tidak punya pikiran positif terhadap 

Dewa, terhadap pencapaian kesempurnaan, itu pasti adalah disebabkan oleh benda 

jahat yang mengganggu pikiran manusia dalam jangka panjang, termasuk karma. 

Dalam keadaan normal anda katakan anda ingin tahu bagaimana kondisi kehidupan di 

atas langit, sesungguhnya anda sekarang memikirkan bagaimana kondisi Dewa, itu 

juga adalah dipikir dengan menggunakan pikiran manusia, anda juga tidak dapat 

memikirnya dengan jelas, maka jika ingin menggunakan cara ini untuk membangkitkan 

pikiran positif juga sangat sulit. Tetapi kita setiap pengikut Dafa, termasuk juga orang-

orang di dunia, dalam benak pikiran anda masih ada ingatan, datang ke dunia untuk 

mencari Dafa; bagi pengikut Dafa adalah demi membantu Shifu meluruskan Fa. 

kadang kala saya mengamati sebagian pengikut Dafa, banyak hal yang ditampilkan 

sungguh membuat orang cemas; akan tetapi, di saat benar-benar menghadapi 

masalah prinsip pengikut Dafa, maka benar-benar akan tampak nyata, oh, ini adalah 

pengikut Dafa. 

Di saat hati manusia menguat anda tidak dapat melihat satu sisi yang positif 

darinya, ketika pikiran lurusnya kuat baru merasa pengikut Dafa memang tidak sama, 

oleh sebab itu di antara praktisi acapkali tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana 

kondisi pihak lain. Perwujudan hati manusia juga belum tentu semuanya sama. Maka 

anda dibuat tak berdaya, pasif, agar anda menjadi malas-malasan, benda tersebut 

justru membuat anda tidak dapat membangkitkan semangat. Saya beri tahu kalian, 

banyak sekali kehidupan buruk yang halus, mereka seperti debu menyelubungi anda, 

menyelubungi pikiran manusia, tetapi itu tidak terhitung sebagai apa-apa, anda 

memancarkan pikiran lurus niscaya dapat membasmi benda-benda busuk itu. Banyak 

orang ketika memancarkan pikiran lurus asal-asalan, jika anda tidak membersihkan 

benda-benda tersebut yang ada dalam tubuh anda, maka Xiulian anda akan 

terpengaruh. Namun benda tersebut dengan sebuah pikiran sudah akan terbasmi 

tuntas. Justru pikiran lurus anda kurang, maka pikiran lurus tidak dapat dibangkitkan, 

jadi ia tidak berfungsi. 
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Kekuatan lama yang menganiaya pengikut Dafa, saya semakin lama semakin 

keras terhadap mereka. kekuatan lama juga telah melihat betapa besar dosa tersebut, 

mereka juga sudah tidak berani terlalu sewenang-wenang menganiaya, bahkan tidak 

berani menyuruh Dewa-dewa yang berbeda atau kehidupan yang normal secara 

langsung menganiaya pengikut Dafa. Mereka sekarang mengendalikan benda-benda 

busuk yang hina, yang kacau-balau dan pasti akan disingkirkan, berupa serangga dan 

lainnya sedang menganiaya pengikut Dafa. Bahkan sudah tidak sebanding, tetapi 

banyak pengikut Dafa justru pikiran lurusnya tidak kuat, penampilannya sangat tidak 

berdaya. Ada kalanya di tengah Xiulian ada cobaan yang tak terlewati, tidak dapat 

menemukan keterikatannya, itu dikarenakan ada sejumlah masalah sepele tidak 

dijadikan perhatian. Sesungguhnya hal yang lebih kecil lagi, jika tidak memenuhi 

kriteria juga tidak dibenarkan. Dengan waktu yang berkepanjangan, orang akan timbul 

gejala pasif, mereka akan memperparah gejala pasif itu. Dewasa ini kondisi 

penghapusan karma yang terwujud juga adalah diperankan oleh benda-benda busuk 

yang hina itu. 

Memancarkan pikiran lurus harus diperhatikan. Semua praktisi memancarkan 

pikiran lurus memberantas mereka. (Tepuk tangan meriah) Ini juga adalah pengaturan 

kekuatan lama yang sudah tiba saatnya demikian. Mereka sangat lemah, namun 

sangat jahat. Harus dihadapi dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya coba kalian 

pikirkan sekarang, awalnya ketika penganiayaan sangat jahat, semangat kalian sangat 

menggebu, Shifu suruh melakukan apa pasti dilakukan dengan baik. Apakah kalian 

lupa akan antusias semacam itu beberapa tahun lalu? Ketika itu semangatnya juga 

sangat kuat, menahan tekanan yang begitu besar berhasil melangkah ke depan. 

Apakah kalian tahu ada seberapa besar tekanan itu? Tetapi sekarang malah 

mengendur, jika tidak gigih maju benar-benar akan membuat pikiran lurus anda juga 

tidak mencapai kecukupan. Semakin sampai saat kini padahal benda-benda jahat itu 

juga semakin tidak memerankan efek, namun kalian malah berubah jadi tak berdaya. 

Tentu saja, saya juga mengatakan demikian, sisi manusia dari kalian juga sudah 

sampai pada posisi yang kecil kemampuannya, (Shifu tersenyum) ia menuju bagian 

paling permukaan manusia, maka kekuatan yang diwujudkan juga tidak begitu besar 

seperti semula. Tetapi jika pikiran lurus anda kuat, sama juga dapat menggerakkan 

tenaga yang begitu besar, maka kalian harus lebih memerhatikan pemancaran pikiran 

lurus. Yang tadi saya kemukakan ialah, apapun juga ada peraturannya, terlihat tak 

beraturan, padahal semuanya beraturan. Jika anda dapat mempertahankan antusias 

yang begitu besar seperti semula, sekarang kejahatan dengan sekejap juga akan sirna 

semua, kekuatan lama mungkin juga tidak akan berbuat demikian, dia juga tidak akan 

mengaturnya sedemikian rupa. 

Pengikut: Kreasi sastra bagaimana pulih kembali seperti ortodoks? 

Shifu: Padahal saya justru sedang memikirkan pertanyaan yang anda ajukan ini. 

Kreasi acara Shen Yun juga sedang dilakukan seperti itu. Menyinggung tentang 

pemulihan kebudayaan tradisional. Walau mudah dikatakan, apa yang dimaksud 
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kebudayaan tradisional? Bagaimana memulihkan kebudayaan tradisional? Di mana 

letak kriterianya? Secara konkret bagaimana dilakukan? 

Pada masa awal Republik Tiongkok, yaitu masa-masa akhir dinasti Qing, saat 

awal Republik Tiongkok, sastra ketika itu semua menggunakan separuh bahasa umum 

dan separuh bahasa klasik. Lebih lanjut kemudian, bahasa umum menjadi banyak, 

namun masih ada sedikit gaya klasik. Berlanjut ke masa berikutnya, ketika sama sekali 

menggunakan bahasa umum, hal-hal tradisional bahkan tidak ditemukan lagi. 

Penjelasan terhadap istilah bahasa Tionghoa juga telah berubah, sekarang penjelasan 

terhadap istilah dalam bahasa Tionghoa modern juga semakin mengarah pada 

penjelasan modern, bukan makna semula dari istilah kuno. Maka hal-hal tersebut bila 

dibicarakan juga bukanlah hal yang begitu sederhana. Kita ingin berhasil 

melakukannya secara menyeluruh, namun manusia modern sulit untuk melakukannya. 

Saya bicara pada mereka dengan canda, bahwa saya ada cara mengatasinya. (Tepuk 

tangan) 

Konsep jahat yang diindoktrinasi oleh partai jahat PKT, dalam pikiran orang-orang 

di daratan Tiongkok sudah dianggap sebagai sesuatu yang normal. Sebagian anak 

muda, sejak lahir memang bertumbuh besar di tengah indoktrinasi semacam ini, sudah 

terbiasa bagi mereka kebudayaan jahat yang menyimpang semacam ini, malah 

memandang hal yang normal sebagai yang menggelikan, atau tidak dipahami. 

Bagaimana untuk mengubahnya? Mereka belum sungguh-sungguh secara sistematis 

mempelajari kebudayaan sejarah Tiongkok, sejarah Tiongkok hanya dipelajari secara 

umum dan bernada kritik. Sejarah gemilang dari peradaban Tiongkok selama 5.000 

tahun, Dewa pun mengaguminya! Iblis garang PKT datang, kebudayaan dihancurkan, 

benda-benda potensial juga dirusak olehnya, “menjebol empat unsur usang” adalah 

malapetaka umat manusia yang belum pernah terjadi! Sekarang masih saja 

diindoktrinasi kepada murid sekolah bahwa zaman Tiongkok kuno terbelakang, kaisar 

dan para jenderal serta pejabat, kaum cendekiawan dan wanita rupawan tidak ada satu 

pun tergolong baik, hanya PKT-lah yang terbaik. Kasihan orang-orang Tiongkok 

selama satu generasi ini. 

Dahulu di Tiongkok banyak sekali benda potensial dari kebudayaan kuno. Saat itu 

dalam satu desa terdapat beberapa kelenteng, bekas kediaman tokoh sejarah ternama, 

ukir-ukiran batu di jalan besar maupun dalam gang, benteng kota masa lampau, rumah 

penduduk dengan beragam corak, jumlahnya tak terhitung, lagi pula di kota maupun di 

desa diliputi suasana masa lampau yang bersahaja! Pada masa itu perasaan manusia 

dan kondisi penampilan manusia sama sekali berbeda dengan masa kini. Peninggalan 

budaya, lukisan kaligrafi dan buku-buku kuno yang ditinggalkan selama 5.000 tahun 

semuanya habis dibakar. Sekarang diadakan apa yang disebut kerahkan upaya besar 

menggali kuburan mencuri isinya, dengan sebutan muluk sebagai “penelitian arkeologi”. 

Itu adalah mencuri kuburan! Memperparah perusakan terhadap orang kuno. Dengan 

sedikit hasil curian dari penggalian dia malah berkata “di bawah pimpinan partai kami, 

telah ditemukan benda ini dan itu”. Partai jahat PKT telah menghancurkan betapa 

banyak benda kebudayaan sejarah Tiongkok! Bukankah ini terjadi di bawah 
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“kepemimpinan”nya? Dari dalam kuburan berhasil digali sedikit benda, juga tidak dapat 

diteliti dengan jelas asal-usulnya, dia malah berkata berkat di bawah 

“kepemimpinan”nya. 

Saya menyinggung tentang masalah ini, perlahan-lahan, kalian boleh lakukan 

sedapat mungkin, boleh bereferensi pada sejumlah kebudayaan tradisional yang ada 

sekarang. 

Pengikut: Beberapa juta pengikut Dafa telah kehilangan nyawa, tetapi dewasa ini 

yang diumumkan situs web Minghui hanya beberapa ribu, bagaimana kita dapat 

menemukan bukti penganiayaan dari beberapa juta pengikut Dafa? 

Shifu: Pengikut Dafa yang dianiaya hingga meninggal sangat banyak. Sebagai 

media jika ingin melaporkan, maka harus mengetengahkan bukti yang nyata, berhasil 

meneliti siapa orangnya, menguasai materi orang bersangkutan, dengan demikian baru 

dapat meyakinkan orang. Maka sebagai media, sebagai situs web Minghui, hanya 

dapat berbuat demikian. Ada sebagian yang tidak dapat ditelusuri asal-usul jati dirinya, 

maka tidak dapat dijadikan materi yang resmi. 

Lalu bagaimana menemukannya? Sekarang tidak punya waktu untuk 

mencurahkan upaya dalam hal ini. Dewa juga sedang menangani. Pengikut Dafa pergi 

lebih awal atau lambat semuanya juga mencapai kesempurnaan. Tetapi tak peduli 

bagaimanapun, dalam penganiayaan ini, siapa yang melakukan dia harus bertanggung 

jawab, termasuk mereka yang terlibat. Penampilan manusia semacam ini juga harus 

dibayar dengan suatu imbalan. 

Pengikut: Manusia biasa tidak paham tentang “siapa” yang akan membuat 

perhitungan dengan PKT, tidak percaya Dewa sedang melakukan hal ini. 

Shifu: Terhadap prinsip langit, Dewa dan Buddha, kita juga hanya dapat 

bicarakan secara umum dan singkat. Atas dasar sebuah logika, mengatakan bukankah 

partai jahat PKT menganiaya orang-orang baik? Dia merusak dan menutup-nutupi 

sejarah Tiongkok, orang-orang tidak tahu bukan? Dalam tiap kali gerakan yang 

dianiaya semua adalah tokoh terkemuka di Tiongkok, orang-orang tidak tahu bukan? 

Fakta kebenaran tentang penindasan Falun Gong, anda tidak tahu bukan? Apa itu 

partai jahat PKT, orang-orang tidak tahu bukan? Beri tahu orang-orang betapa jahatnya 

iblis garang ini, orang seyogianya akan mengerti. 

Perihal Dewa sedang menangani, anda klarifikasi fakta jika bicaranya terlampau 

tinggi, anda katakan Dewa yang sedang melakukan, Dewa sedang menangani, itu 

bukan siapa pun dapat memahami. Saya kira jika anda bicaranya terlampau tinggi 

maka dia tidak dapat menerima, itu sama dengan anda beri tahu dia: “anda jangan 

mendengar fakta kebenaran yang saya bicarakan, yang saya katakan semua adalah 

ucapan ngawur”. Tentu saja ada orang Tionghoa yang percaya pada Dewa, anda 

bicarakan sejenak secara umum, dia akan memahaminya atas dasar prinsip. 
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Pengikut: Saya adalah praktisi yang berbahasa Inggris, sekarang bekerja di 

bidang pemasaran Epoch Times berbahasa Mandarin. Saya ingin bertanya, apakah 

lebih penting mendukung Epoch Times lokal, atau pergi ke New York mendukung 

Epoch Times berbahasa Inggris? 

Shifu: Shifu tidak dapat menjawab pertanyaan ini bagi anda. Perjalanan setiap 

orang harus dia sendiri yang tempuh. Anda merasa bagaimana baiknya maka 

lakukanlah seperti itu. Keadaan di bidang media, menyangkut hal-hal konkret mereka 

sendiri yang menguasai; jika tidak dilakukan dengan baik, saya tentu akan mencari 

mereka. secara konkret bagaimana dilakukan, itu adalah urusan mereka. 

Pengikut: Saya ingin bertanya, dalam “Zhuan Falun” ceramah 5 tertulis: 

“Sedangkan kita adalah langsung ditujukan pada hati manusia, Xiulian dengan 

mengikuti karakter tertinggi alam semesta kita, Xiulian dengan mengikuti bentuk alam 

semesta seperti ini“, saya tidak mengerti “bentuk seperti ini” dari alam semesta, bentuk 

apa itu? Terima kasih Shifu. 

Shifu: “Bentuk”? Bukankah itu adalah bentuk peredaran alam semesta, sistem 

bintang dan partikel? Mengikuti karakter “Zhen-Shan-Ren”, ini juga adalah kriteria alam 

semesta. Apakah anda praktisi baru? Ataukah praktisi yang jatuh dalam penganiayaan 

kemudian bangkit kembali? Jika anda adalah yang bangkit kembali maka anda akan 

mengajukan pertanyaan ini. Barang siapa yang dalam beberapa tahun ini tidak dapat 

mengikuti proses perkembangan, jatuh secara tuntas, lalu bangkit kembali, dia sama 

seperti praktisi baru, tetapi pertanyaan yang diajukan aneh, tidak seperti praktisi baru. 

Pelajari Fa, semuanya ada di dalam. Orang sekian banyak yang hadir di sini 

semua juga mengerti berkat belajar Fa. (Tepuk tangan meriah) 

Pengikut: Promosi musik simfoni Shen Yun New York tahun lalu tidak begitu 

bagus seperti yang dibayangkan, bagaimana kita memperbaikinya? 

Shifu: Mengenai hal-hal tersebut, bagi Shen Yun juga sama kejadiannya. Setelah 

melewati satu periode waktu, orang-orang di dunia sudah mengenali, bahkan Shen Yun 

diketahui setiap orang, setidaknya di Amerika hal ini sudah terwujud. Orang-orang 

sekali mendengar, wah “Shen Yun telah datang”, jika demikian maka mudah ditangani, 

karena pangsa pasarnya sudah terbuka, minimal tingkat kesulitannya tidak terletak di 

sini. Yang menjadi pertimbangan orang ialah: saya bagaimana menyiapkan uang untuk 

membeli tiket, saya bagaimana mengatasi masalah transportasi menyangkut jarak ini, 

bagaimana mengatur waktunya, mereka akan memikirkan masalah tersebut. 

Grup musik simfoni Shen Yun hanya memainkan musik. Sekarang musik bahkan 

mengalami resesi. Musik simfoni Shen Yun reputasinya tidak setenar pertunjukan Shen 

Yun, maka banyak orang menganut sebuah sikap yang menunggu sambil melihat, tidak 

tahu yang anda pentaskan itu bagaimana. Bagi orang-orang setidaknya tahu, 

pertunjukan grup kesenian Shen Yun sangat ajaib. Sedangkan musik simfoni Shen Yun 

ini tidak tahu bagaimana penampilannya, maka ini adalah sebuah masalah pada tahap 

awal. Kendati demikian, ia bagaimanapun adalah musik simfoni dari Shen Yun. Ketika 
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grup simfoni Shen Yun pentas di New York, hari itu orkestra Philharmonic New York 

juga mengadakan pentas, mereka pentas di gedung Lincoln Center, grup simfoni Shen 

Yun pentas di Carnegie Hall. Dengar kabar ada penonton yang telah menyaksikan 

kedua-duanya, mereka mengatakan penonton di sana tidak sebanyak di tempat kami. 

Lagi pula orang yang menyaksikan kedua-duanya berkomentar, musik yang dimainkan 

grup simfoni Shen Yun sangat bagus, energinya juga sangat kuat, (tepuk tangan) isi 

acara yang dipertunjukkan juga lebih kaya, juga sangat unik. Ini adalah refleksi para 

penonton. 

Pengikut: Saya adalah pengikut yang melakukan klarifikasi fakta di suatu tempat 

klarifikasi di Selandia Baru. Akhir-akhir ini tempat klarifikasi mengalami gangguan yang 

sangat besar, pemandu wisata memotret dan merekam gambar terhadap kami, 

menyebabkan kami tidak dapat melakukan klarifikasi fakta dan menganjurkan 

pemunduran di samping kendaraan wisata. 

Shifu: Jika demikian carilah pemandu wisata itu, berikan klarifikasi fakta secara 

detil kepadanya. Padahal beberapa tahun lalu di berbagai tempat lainnya juga pernah 

mengalami keadaan serupa, juga dengan cara demikian mengatasinya. Ketika itu ada 

pemandu wisata tidak memperkenankan para turis melihat materi klarifikasi, sekarang 

ada pemandu wisata yang memelopori untuk melihat materi klarifikasi. Walaupun 

belum tentu semuanya demikian, tetapi sebagai pengikut Dafa, menyangkut klarifikasi 

fakta menyelamatkan manusia, pemandu wisata itu juga adalah manusia, juga harus 

lakukan klarifikasi fakta kepadanya. Mungkin masih ada masalah lain, pokoknya kalian 

lihatlah keadaan, Klarifikasi fakta juga tidaklah mudah. Perihal Xiulian, membangun 

keagungan De, kekuatan lama melihat kalian dalam satu hari melakukan tiga 

pemunduran begitu banyak, terlalu mudah, maka dicarikan sejumlah kerunyaman untuk 

kalian. (Shifu tersenyum) Sesungguhnya perjalanan kalian memang adalah ditempuh 

secara demikian maju ke depan. 

Pengikut: Praktisi Italia secara keseluruhan dalam Xiulian tidak dapat mengikuti 

proses perkembangan pelurusan Fa, bagaimana untuk menerobosnya? 

Shifu: Daerah yang banyak praktisi baru harus ketat belajar Fa, agar mereka 

banyak belajar Fa, seiring menjalani Xiulian, banyaklah mengikuti kegiatan kolektif, 

banyak memberi bimbingan pada mereka, agar mereka mengejar ketinggalan, 

berangsur-angsur mereka akan mengerti. Jika anda melepasnya semakin longgar, dia 

sendiri juga tidak tahu arti penting gigih maju, maka dia semakin lama akan semakin 

mengendurkan diri sendiri, bisa saja dia bahkan tidak dapat bergabung, itu mungkin. 

Maka harus banyak membimbing mereka. 

Pengikut: Mohon tanya apakah kita masih punya waktu yang cukup untuk 

menyelamatkan separuh orang Tiongkok? Seandainya PKT tercerai-berai sebelum 

tibanya pelurusan Fa, orang yang belum mengundurkan diri dari PKT apakah masih 

ada kesempatan? 
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Shifu: Itu tentu sudah tidak ada kesempatan, maka saya katakan waktunya 

terbatas. Termasuk pula kekuatan lama, dia memang tidak menghendaki kalian 

menyelamatkan begitu banyak orang, saya sedang menahan mereka. Jika tidak, 

sepertinya tahun lalu mereka sudah ingin mengakhiri, akan tetapi yang tersisa tidak 

seberapa orang, bagaimana jadinya? Dunia kosong melompong, sedangkan manusia 

masih harus menciptakan sebuah masa yang gemilang bagi Dafa, jika tidak ada orang, 

bagaimana hal ini dilakukan? 

Pengikut: Pengikut Dafa kota Jinan mengadakan latihan bersama dan 

menyebarkan Fa di lapangan pusat kota pada tanggal 13 Mei tahun ini bertepatan hari 

Falun Dafa, banyak dari mereka ditangkap oleh polisi berpakaian preman. Pengikut 

sangat khawatir terhadap mereka, dewasa ini yang terpenting bagi kita ialah melakukan 

tiga hal dengan baik, bergegas menyelamatkan manusia. Jika semua ditangkap dan 

masuk tahanan karena pergi ke lapangan berlatih Gong dan menyebarkan Fa, lalu 

bagaimana menyelamatkan makhluk hidup? 

Shifu: Hal ini ada sedikit terlampau gesa dilakukan. Mengorganisasi begitu 

banyak praktisi melakukan klarifikasi fakta secara terbuka di daratan Tiongkok, akan 

mendatangkan bahaya bagi para praktisi. Tetap harus memikirkan keselamatan. Ada 

sebagian daerah memang benar sudah longgar. Saya dapat kabar mereka berlatih 

Gong di luar secara terbuka, polisi seolah-olah tidak melihat, ada polisi bahkan 

mengawasi dan menjaga di luar. Situasi di berbagai tempat tidak sama, ini bukan 

karena partai jahat PKT ada suatu sikap baru, perangkat mesin penganiaya Falun 

Gong masih terus berputar. Daerah yang longgar dikarenakan klarifikasi di daerah 

tersebut dilakukan dengan baik, manusia juga sedang berubah. Jika ingin melakukan 

seperti itu secara terbuka harus memiliki syarat, yang tidak memiliki syarat sebaiknya 

jangan lakukan secara terbuka, karena akan mendatangkan kerunyaman bagi para 

praktisi, menimbulkan penganiayaan yang tidak semestinya. 

Pengikut: Pemikiran negatif seorang praktisi terhadap rekan praktisi lain adalah 

sebuah “gunung besar berwarna kelabu”, ini adalah tulisan dari sebuah artikel berbagi 

pengalaman di situs web Minghui. Saya tidak dapat melihat ruang dimensi lain, tetapi 

ketika saya terjadi konflik dengan rekan praktisi, saya juga merasakan tekanan yang 

sangat besar, dikepung oleh materi buruk. Saya kira pemikiran buruk orang lain 

terhadap saya adalah materi eksternal, tidak dapat mencederai saya. asalkan saya 

meluruskan diri sendiri sesuai Dafa, maka saya dapat melangkah ke luar dari kabut 

menyesatkan ini, namun saya juga tahu sulit sekali bagi saya untuk melangkahnya. 

Shifu: Ada sebagian keadaan konkret yang dialami setiap orang juga berbeda. 

Keadaan yang terlihat adalah semacam peringatan yang diumpamakan bagi orang 

Xiulian, juga belum tentu keadaan sesungguhnya. Dikatakan ia ibarat sebuah gunung 

besar, ia sendiri bukanlah iblis, tetapi ia adalah benda yang negatif. Sebagai pengikut 

Dafa jika ingin menerobosnya, maka harus melalui sebuah upaya besar baru dapat 

menerobosnya. Padahal selama beberapa tahun ini, bukankah semuanya juga 

melangkah ke depan secara demikian? Di antara praktisi banyaklah saling membantu, 
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bekerja sama, banyak memahami, banyak melihat kelebihan orang lain, dengan 

demikian seharusnya tidak jadi masalah. 

Pengikut: Saya adalah murid SMP II, saya ingin bergabung dengan Shen Yun. 

Baru-baru ini kebetulan mulai belajar alat musik, apakah masih keburu? Saya tidak 

dapat menyeimbangkan dengan baik antara menuntut ilmu kebudayaan dan 

melakukan tiga hal, selalu merasa waktu tidak mencukupi. 

Shifu: Betul, ingin belajar alat musik, masih harus menuntut ilmu, jadi sangat 

sibuk. Dikatakan sebagai umpamanya, ketika Shen Yun baru didirikan, secara asal saja 

menerima sejumlah anak pengikut Dafa, termasuk para siswa dari grup musik, 

standarnya ketika itu bila dibandingkan dengan sekarang, perbedaannya benar-benar 

terlampau jauh. Sekarang syarat penerimaan grup kesenian Shen Yun sangat tinggi, 

mungkin kalian telah melihatnya, yang diterima dari masyarakat, harus yang 

mengutamakan Xiulian, harus yang bersedia Xiulian; kedua, yang bukan lulusan 

magister, yang tidak mencapai standar magister tidak diterima. Orang-orang 

mengatakan hasil pertunjukan grup kesenian dan grup musik simfoni Shen Yun sangat 

bagus, tentu saja, semuanya adalah tenaga mahir. Lagi pula para siswa itu, semua 

adalah pengikut Dafa cilik, ketika itu justru tidak ada guru, maka tidak dapat meningkat, 

semangat besarnya terkekang. Tetapi begitu tenaga mahir masuk bergabung dan 

menjadi guru, mereka maju dengan pesat. Ada banyak siswa melampaui orang dewasa. 

Sekarang sudah sama sekali berbeda. 

Pengikut: Ada rekan praktisi mengatakan, tak peduli pemikiran penanggung 

jawab utama Himpunan Dafa benar atau tidak, sekalipun berpengaruh terhadap 

penyelamatan manusia dan peningkatan secara menyeluruh, juga jangan diragukan, 

lakukan saja. 

Shifu: Tidaklah begitu serius rasanya, jika benar-benar ada masalah boleh 

menanyakan pada penanggung jawab himpunan pusat. Sesungguhnya penanggung 

jawab juga adalah orang Xiulian, dia hanyalah mengorganisasi para praktisi mengikuti 

kegiatan pengikut Dafa saat diadakan kegiatan kolektif, namun ada sebagian hal 

mungkin sekali belum dipikirkan secara menyeluruh. Saya kira kekurangan itu, sebagai 

seorang praktisi Xiulian, anda secara inisiatif lakukan dengan baik kekurangan tersebut, 

itu barulah yang semestinya dilakukan oleh pengikut Dafa. Jika disibukkan oleh 

sejumlah pekerjaan anda boleh tidak usah pergi, bila ada waktu maka pergilah. Biar 

kegiatan apapun, saya kira pasti bermanfaat bagi penyelamatan manusia, bermanfaat 

bagi anti penganiayaan, dengan demikian barulah dilakukan, jika tidak penanggung 

jawab tidak akan melakukan hal seperti itu. 

Akan tetapi acap kali saat melakukan hal-hal tersebut, selalu ada orang di internal 

mengatakan ini tidak baik itu tidak benar, mengacaukan keadaan, bahkan sampai 

menelantarkan pekerjaan yang ingin dilakukan. Jika anda merasa di mana ada sesuatu 

kekurangan, maka anda sendiri lakukanlah agar menjadi baik; yang belum terpikir oleh 

penanggung jawab, anda lakukan secara ekstra supaya baik, bukankah selesai 

masalahnya? Perihal Xiulian, yang dipandang oleh Dewa adalah hati manusia, bukan 
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memandang pengaturan dari kegiatan itu sendiri rapi atau tidak, menyeluruh atau tidak, 

bukan ini yang dipandang oleh Dewa. Semakin tidak menyeluruh dia semakin senang, 

untuk melihat siapa di antara kalian yang dapat melakukan sesuatu untuk 

memperbaikinya setelah melihat hal ini tidak sempurna, melihat siapa yang akan 

melakukan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan dari hal tersebut, karena Xiulian 

anda tercakup dalam hal apapun yang anda lakukan, yang dipandang adalah Xiulian 

anda! Bukan sekadar belajar namun tidak digunakan, apakah anda berkultivasi secara 

inisiatif, ataukah anda digerakkan dalam keadaan pasif, yang termanifestasi tetap 

berupa masalah apakah anda berkultivasi atau tidak. 

Pengikut: Lokasi wisata di Hongkong kekurangan orang, di Taiwan ada rekan 

praktisi dengan inisiatif mengorganisasi rekan praktisi yang tidak tetap pergi ke 

berbagai kota dan desa bertukar pendapat, dilakukan secara tidak berkala, untuk 

menyemangati rekan-rekan praktisi pergi ke lokasi wisata Hongkong melakukan 

klarifikasi fakta. Ada praktisi mengatakan ini adalah mengacaukan Fa. 

Shifu: Klarifikasi fakta bukanlah mengacaukan Fa. Mengklarifikasi fakta langsung 

pada seseorang, ini masih tergolong penting. Tujuan bertukar pendapat adalah demi 

peningkatan dan penyelamatan manusia, tidak ada perbuatan yang tidak rasional, 

perihal menyelamatkan manusia masih tergolong penting. Sekiranya ada masalah 

menyangkut cara yang dilakukan, atau menyangkut cara pemikiran, maka pasti akan 

menimbulkan rintangan. 

Pengikut: Di daerah kami ada praktisi dengan cara menyembunyikan nama 

memublikasikan artikel melalui email di antara praktisi, Himpunan Dafa menyarankan 

agar menggunakan nama asli, tetapi ada sebagian praktisi bersikeras menganggap hal 

ini tidak jadi masalah. 

Shifu: Jika di luar daratan Tiongkok, sebaiknya gunakan nama asli, bila para 

praktisi ada suatu masalah mudah bagi mereka bertukar pendapat dengan anda. Jika 

anda menggunakan sebuah nama palsu siapa juga tidak tahu anda ini siapa, ada 

masalah juga tidak dapat bertukar pendapat dengan anda. 

Mungkin anda sejak dini sudah memikirkan masalah ini, pokoknya biar saya 

berbuat semaunya, anda juga tidak dapat menemukan saya. Bukankah demikian? 

Tetapi anda timbul pikiran apapun bukankah ada Dewa yang sedang mengamati? 

Anda katakan anda Xiulian, apa yang dimaksud Xiulian? Memperlihatkan sesuatu pada 

orang lain apakah itu Xiulian? Itu adalah palsu! Bagaimana pikiran anda bergerak, itu 

barulah yang sesungguhnya. Lalu siapa yang dapat melihat pikiran anda? Kalian di 

antara rekan praktisi apakah dapat melihat aktivitas pikiran masing-masing? Yang 

dapat terlihat hanyalah penampilan eksternal yang digerakkan oleh pikiran anda, tetapi 

apa tujuan pokok anda masih tidak dapat dilihat. Siapa yang dapat melihat? Dewa 

dapat melihat! Fashen Shifu dapat melihat! Kehidupan alam semesta yang jumlahnya 

tak terhitung tak ternilai semua dapat melihat! 
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Hal apapun yang anda lakukan, selain manusia tidak dapat melihat, semuanya 

terbuka secara gamblang! Apakah anda tahu? Apa yang sedang anda lakukan, lebih 

terbuka daripada orang menonton film! Bagaimana pikiran anda bergerak, seluruh alam 

semesta juga tahu, kehidupan dari seluruh alam semesta juga sedang mengamati. 

Coba anda katakan, menyangkut sebuah peristiwa yang begitu besar apakah Dewa-

dewa dapat melegakan hatinya? Termasuk kekuatan lama, bukankah mereka harus 

mengamati?! Menyangkut masalah setiap kehidupan dalam alam semesta 

dipertahankan atau tidak, bukankah mereka harus memerhatikan? Ada betapa banyak 

kehidupan sedang mengamati kalian! 

Pengikut: Manfaat iklan dari para pelanggan tidak baik, apa sebabnya? Apakah 

dinamika klarifikasi tidak mencukupi, ataukah profesionalisme kurang memenuhi 

standar, ataukah gangguan kekuatan lama? 

Shifu: Perihal manfaat iklan, ini juga berhubungan erat dengan pengusaha itu 

sendiri, berhubungan pula dengan situasi ekonomi sekarang ini. Anda katakan saya 

sudah menggarap iklan, pelanggan seharusnya jadi banyak, belum tentu semuanya 

demikian, iklan memang adalah iklan. 

Pengikut: Ada praktisi mempromosikan barang dagangan dari MLM1 dan outlet2 

di antara sesama rekan praktisi, tidak sudi mendengar nasihat baik dari praktisi lain. 

Shifu: Barang siapa menyebarkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pelurusan 

Fa di antara praktisi, berarti dia sedang mengganggu pengikut Dafa dan merusak 

situasi pelurusan Fa! Dosanya lebih besar daripada apa yang iblis lakukan, menurut 

perkataan kekuatan lama, lebih beringas daripada apa yang iblis lakukan. Ini adalah 

benar-benar sedang merusak. Saya dahulu pernah mengatakan, siapa yang dapat 

merusak bentuk Xiulian pengikut Dafa? Faktor eksternal melalui penganiayaan ini 

apakah sudah merusaknya? Semata-mata telah menggembleng pengikut Dafa menjadi 

dewasa, yang tersaring keluar adalah pasir. Siapa yang dapat benar-benar merusak 

kelompok Xiulian ini? Merusak Dafa? Siapa pun tidak ada yang berhasil, ini telah 

terbukti dalam praktik. Saya pernah mengatakan, memang demikian, yang diganggu 

adalah orang yang punya keterikatan, Fa tidak dapat dirusak. Yang dapat berperan 

merusak, hanyalah orang dalam. Barang siapa yang melakukan hal demikian 

semuanya bukanlah pengikut Dafa, anda jangan menyikapi dia seperti pengikut Dafa, 

walaupun dia telah berkultivasi berapa lama waktu. 

Pengikut: Kami media televisi apakah harus memperbanyak acara hiburan untuk 

menarik para penonton? Dalam pembuatan isi acara, media manusia biasa sangat 

merangsang emosi manusia, sangat menarik bagi penonton orang awam saat ini. 

Shifu: Media macam apa juga ada, bentuk kesenian macam apa juga ada, jangan 

pedulikan hal-hal tersebut. Orang berkualitas rendah memang suka pada hal-hal yang 

hina. Tetapi kalangan masyarakat arus utama tidak suka pada hal-hal tersebut. Kita 
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setelah menggarap Shen Yun baru tahu, tak peduli bagaimana populernya tarian dan 

musik modern, kalangan masyarakat arus utama justru menonton tarian balet, 

mendengar musik simfoni. Khusus menghadapi kelompok manusia dari arus utama, 

sebagai sebuah media, jika anda ingin menjadi sebuah media arus utama yang 

berpamor tinggi, anda mengawali langkah dari hal-hal yang hina itu, maka anda 

selamanya juga tidak dapat bangkit. Jika hal-hal tersebut muncul dalam masyarakat 

arus utama, orang-orang akan menganggap media anda ini adalah benda yang hina. 

Walaupun media kalian adalah media bahasa Tionghoa, mutunya juga harus tinggi. 

Media kalian ada kelebihannya tersendiri, anda sekalian sekarang tahu, seluruh 

dunia sedang menaruh perhatian pada pemberitaan Dajiyuan dan NTDTV, dewasa ini 

hanya media kalian yang berani memberitakan keadaan sesungguhnya. Berita kalian, 

termasuk banyak isi lainnya, sangat berbobot juga sangat menarik orang. Cobalah 

lebih memperkaya isinya. Termasuk bentuk kesenian, kegiatan seni yang ditampilkan, 

isi acara, juga harus bermutu, orang begitu lihat akan tahu ini adalah media yang 

bermutu tinggi dan dapat dipercaya, dengan demikian akan lebih punya kredibilitas. 

Pengikut: Sekarang di Hongkong sedang beredar sebuah audio rekaman yang 

dibuat oleh praktisi daratan Tiongkok, di dalamnya ada ceramah Fa Shifu pada masa 

awal, termasuk ceramah Fa di kota Jinan dan Dalian, di antara musik latihan ada juga 

yang belum pernah dipublikasikan oleh situs web Minghui, masih ada artikel berbagi 

pengalaman lainnya dari Minghui dan artikel klarifikasi. Dijual seharga 70 Yuan 

perbuah. Dengar kabar Himpunan Dafa sudah minta praktisi stop mengedarkan dan 

menjualnya, tetapi masih ada yang melakukan. Sekarang sudah sampai di Amerika. 

Pengikut ingin tanya apakah barang ini boleh disebarkan? 

Shifu: Cara-cara mengganggu Xiulian pengikut Dafa memang muncul dalam 

berbagai macam bentuk. Di saat paling kacau, di saat penganiayaan berlangsung 

serius, apapun juga terjadi. Yang terlihat seolah positif, sesungguhnya adalah 

gangguan. Dengan harga 70 Yuan perbuah, uangnya pada ke mana? Siapa yang 

melakukan? Pengikut Dafa telah banyak bersumbangsih materi kepada kita semua 

dengan tanpa imbalan, selain yang mengelola toko buku secara resmi, pada dasarnya 

tidak memungut biaya, di jaringan internet juga ada hal semacam ini. Apa titik tolaknya? 

Sekalipun untuk memudahkan para praktisi belajar Fa, juga harus bicarakan dengan 

sepakat kepada Himpunan Dafa, kepada praktisi yang menangani penerbitan dan 

peredaran, itu baru diperbolehkan. 

Pengikut: Memasang papan peragaan klarifikasi di tempat umum Singapura perlu 

minta izin ke kantor polisi, namun tidak pernah dikabulkan. Ada praktisi selama belasan 

tahun bertahan lakukan klarifikasi fakta, sehingga berkali-kali dituntut ke pengadilan 

oleh polisi dengan tuduhan yang dibuat-buat, hal ini menimbulkan perdebatan yang 

sengit di antara praktisi. 

Shifu: Shifu berbicara di sini juga berada di tempat terbuka, maka saya tidak ingin 

berbicara di tempat terbuka. Klarifikasi fakta harus dilakukan, perihal bagaimana 

melakukannya, praktisi di berbagai tempat lihat menurut keadaan masing-masing. 
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Cara-cara yang dilakukan Singapura terhadap pengikut Dafa selama beberapa tahun 

ini sudah mengekor partai jahat PKT terlampau dekat, dalam hal menganiaya Falun 

Gong sudah hampir menjadi satu propinsi dari negara Tiongkok. 

Pengikut: Masalah praktisi cilik bermain game elektronik. 

Shifu: Mesin game elektronik ini terlampau mencelakakan orang, ia tidak cuma 

terhadap anak pengikut Dafa semata-mata. Ia sangat memikat orang, terhadap 

manusia biasa ia juga menimbulkan efek yang sangat negatif, membuat anda tidak 

dapat bekerja dengan baik, tidur tidak baik, istirahat tidak baik, membuat anda tidak 

punya perasaan insani, membuat anda tidak memedulikan keluarga, membuat murid 

tidak memedulikan pelajaran, ia memikat anda, agar anda masuk dalam lingkarannya, 

sama juga adalah merusak umat manusia. pengusaha mesin game elektronik demi 

mempromosikan komoditinya, tiada hentinya bervariasi dengan jenis permainan, 

dirancang dan dipromosikan dengan upaya besar. Manusia telah menciptakan karma 

dosa yang begitu besar bagaimana jadinya? Itu adalah sedang merusak umat manusia. 

Pengikut: Hutang segi tiga antara perusahaan yang dikelola pengikut Dafa 

bagaimana diselesaikan? 

Shifu: Bagaimana diselesaikan? Harus bayar kepada pihak yang bersangkutan. 

Misalnya anda cetak Koran tidak bayar, bagaimana dengan pabrik percetakan itu? 

Anda adalah proyek Dafa, dia juga sama, lalu bagaimana? Pengelolaannya tidak baik 

karena anda sendiri tidak mengerjakannya dengan baik, maka harus curahkan upaya 

besar. Hutang-piutang antara pengikut Dafa harus dibayar. “Semua adalah pengikut 

Dafa, uang anda adalah uang saya”, mana ada ungkapan seperti ini? (Hadirin tertawa) 

Apakah itu dapat dibenarkan? Sebagai satu kehidupan yang independen, anda adalah 

anda, dia adalah dia. Di tengah Xiulian dia tidak dapat mewakili anda, anda juga tidak 

dapat mewakili dia. Termasuk ayah ibu, saudara, suami istri, putra putri, siapa pun 

tidak dapat mewakili siapa. 

Pengikut: Lingkungan kerja bidang media sangat kompleks, rekan praktisi di 

sekitar juga punya perasaan demikian, kadang kala intrik-mengintrik lebih banyak 

terjadi daripada manusia biasa. 

Shifu: Saling tidak percaya satu sama lain, semua tidak berkata jujur, antara satu 

sama lain tidak boleh disentuh, semua tidak mencari ke dalam, jika demikian tentu jadi 

kompleks. Coba katakan media apa yang anda kelola? Katakan apa yang sedang 

dilakukan oleh kalian sekelompok orang ini? Apakah Xiulian? Dengan keterikatan yang 

begitu kuat! Kalian dari stasiun televisi, maupun dari Koran Dajiyuan, atau media 

lainnya, mulai sekarang ubahlah kondisi kalian, sudah tidak seperti orang Xiulian! Hal 

ini sejak dini sudah saya katakan, kalian masih mau tunggu sampai kapan? Kalian 

masih mau tunggu sampai kapan?! Sudah tidak ada waktu lagi.(Tepuk tangan meriah) 

Pengikut Dafa, setiap orang juga termasuk, kalian pernah sebagai raja, kalian 

pernah membawa berkah yang sangat besar datang ke dunia manusia, semua itu tidak 

kalian inginkan, kalian ingin membantu Shifu meluruskan Fa. Sekarang kalian tidak 
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bersungguh hati. Sekiranya anda benar-benar ingin mendapatkan uang, ingin menjadi 

pejabat, ingin segala hal anda yang mengambil keputusan, maka anda sungguh akan 

menjadi seorang elite di masyarakat manusia, anda sungguh dapat mewujudkannya, 

tetapi semua itu tidak kalian inginkan. Kalian sudah melangkah sampai tahap ini, 

mengapa masih tidak dapat melepas hal-hal sekelumit itu?! Lepaslah segalanya, 

dengan lapang dada jadilah seorang praktisi Xiulian. Mulai sekarang di antara kalian 

saling mengamati, siapa yang telah mengubah wajahnya, berarti dia telah mematuhi 

perkataan Shifu; siapa yang belum berubah, berarti dia belum mematuhi perkataan 

Shifu! (Tepuk tangan meriah) 

Shifu telah mengajukan permintaan ini, setelah kembali ke tengah realita, antara 

kalian begitu saling memandang lagi-lagi tidak berkenan di hati. Setelah kembali ke 

tengah realita, kalian digerakkan oleh kepentingan realitas dan keterikatan pribadi, lagi-

lagi kalian sudah tidak seperti kondisi hati sekarang ini! Kalian harus tahu bahwa kalian 

adalah orang Xiulian, betapa besar kewajiban kalian! Kelak kalian akan tahu, ketika itu 

kalian hanya dapat menyesal! 

Pengikut: Manusia biasa cenderung menghindari perkataan yang tidak mujur, 

akhir-akhir ini di antara orang Xiulian terbiasa hanya boleh berkata positif, jangan 

berkata negatif, dengan dalih bahwa Shen Yun digarap dengan cara demikian, tetapi 

diskusi dengan cara begini ada banyak masalah tidak dapat diselesaikan. 

Shifu: Apa yang suka didengar oleh manusia biasa jadikanlah bahan 

pembicaraan, bagaimanapun adalah menyelamatkan dia, anda juga tidak dapat 

menganggapnya sebagai orang Xiulian untuk menyingkirkan keterikatannya. Jika anda 

sekarang menyingkirkan keterikatannya bukankah akan membuat dia kabur? (Hadirin 

tertawa) Demi menyelamatkan dia, masih harus mengucapkan perkataan yang suka 

dia dengar. Memang harus demikian, menyelamatkan manusia memang sulit. Lalu 

kalian sebagai orang Xiulian apakah perlu demikian? Barang siapa tidak mau 

mendengar komentar orang lain, dia bukanlah orang Xiulian, barang siapa berbicara 

tidak dilandasi kebaikan, itu sama juga bukanlah perilaku orang Xiulian. 

Pengikut: Pengikut Dafa dari 50 lebih negara dan daerah di luar daratan 

Tiongkok, serta 80 lebih kota dan propinsi di daratan Tiongkok, kirim salam pada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Karena saya beri tahu 

mereka lembaran kirim salam dari kalian untuk saya semuanya jangan diserahkan 

pada saya, jadi mereka telah menuliskan satu keseluruhan. (Hadirin tertawa) Wah, ini 

masih ditulis juga begitu banyak, saya tidak membacanya. 

Pengikut: Saya tinggal di sebuah kota kecil di Vietnam. Akhir-akhir ini ada kabar 

bahwa Falun Gong mengadakan gerakan pengumpulan dana, tujuannya adalah untuk 

membangun kuil di Amerika dan menyumbang NTDTV. Belum lama ini adik perempuan 

saya pernah ke California selatan Amerika mengunjungi sanak famili, bertemu dengan 

seorang praktisi lokal yang mengaku adalah penanggung jawab pengumpulan dana, 

adik saya telah menyumbangnya. Praktisi di Vietnam apakah perlu mengikutinya? 
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Shifu: Tidak ada hal semacam ini, tidak ada hal semacam ini. Ada praktisi 

mungkin punya niat begini, jangan sekali-kali dilakukan, jangan sekali-kali dilakukan! 

Jika ingin melakukan saya telah melakukannya. Saya berucap sepatah kata “Anda 

sekalian berikan Shifu sedikit uang, kita mau membangun kuil”, saya tahu kalian semua 

akan menitipkan uang. Betapa baiknya bila saya yang melakukan, untuk apa saya 

menyuruh anda yang melakukan? (Tepuk tangan meriah) Jangan dilakukan ya, jangan 

sekali-kali dilakukan. 

Pengikut Dafa kami yang berbisnis, juga sebagian yang ekonominya sangat-

sangat baik, mereka mengeluarkan sejumlah uang sebagai donasi, donasi tersebut 

memang benar-benar dapat menyelesaikan sejumlah masalah, selain itu tidak diterima. 

Saya tahu selama beberapa tahun ini, pengikut Dafa melakukan klarifikasi fakta 

dengan merogoh kocek sendiri, beban itu sudah sangat berat. Apakah kalian tahu 

mengapa sekolah Fei Tian tidak menarik uang sekolah? Mengapa sekali masuk biaya 

hidup mereka sepenuhnya di tanggung di atas gunung? Saya justru ingin meringankan 

beban pengikut Dafa. (Tepuk tangan) Ada kalanya kondisi penampilan anak di gunung 

tidak baik, maka saya tahu kedua orang tuanya di rumah tidak berkultivasi dengan 

baik.(Tepuk tangan) 

Pengikut: Saya menyadari pengikut Dafa bereinkarnasi satu siklus demi satu 

siklus kehidupan, namun bukan dalam enam jalur reinkarnasi. Selain pengikut Dafa, 

kehidupan lainnya di masa lampau semua bereinkarnasi dalam enam jalur reinkarnasi, 

apakah betul pemahaman secara demikian? Karena ada sebagian umat beragama 

tidak percaya enam jalur reinkarnasi, namun percaya manusia setelah meninggal 

rohnya akan lahir kembali menjadi manusia. Harus bagaimana lakukan klarifikasi dan 

menuntun umat beragama memperoleh Fa? 

Shifu: Untuk membuat orang memperoleh Fa kita juga tidak boleh berbohong. 

Manusia memang bereinkarnasi dalam enam jalur reinkarnasi, manusia masa lampau 

juga demikian. Kehidupan di bumi pada dasarnya semua adalah demikian, di antaranya 

termasuk pengikut Dafa, hanya saja bagi pengikut Dafa kesempatan reinkarnasi 

menjadi manusia dan manusia langit banyak. 

Pengikut: Saya datang dari Jepang, mengerjakan media. Situs web kami sangat 

sulit dipertahankan, hingga kini tetap mengandalkan uang praktisi untuk dapat bertahan. 

Shifu: Media tidak dapat dikelola secara demikian oleh praktisi dalam jangka 

panjang. Jika tidak melakukan pemasaran, sepenuhnya dikelola dengan mengandalkan 

sumbangan praktisi, itu adalah selebaran, bukan perusahaan media, dalam jangka 

panjang akan timbul masalah. Praktisi sendiri juga harus cari pekerjaan, harus dapat 

mengatasi sendiri biaya hidup. Biar bagaimanapun, sebagai media, tidak dapat 

mengandalkan sumbangan praktisi dalam jangka panjang. 

Sekarang media yang dikelola oleh pengikut Dafa semua sangat diperhatikan oleh 

orang-orang di dunia, reputasinya sedang meningkat. Ini sudah zaman apa? Jika 

manusia biasa paham akan peluang bisnis, dia akan mengerti, ini adalah masa-masa 
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paling baik untuk memanfaatkan peluang bisnis. Orang-orang punya kesan baik dan 

kepercayaan terhadap media ini, saat ini anda tidak mengukuhkan dan mengikat 

kelompok pelanggan, menggunakan tenaga dalam jumlah besar mengerjakan 

pemasaran, lalu anda mau tunggu kapan lagi? Tunggu kue bintang rezeki benar-benar 

berjatuhan dari atas langit? Apa yang dimaksud perusahaan? Ia adalah produk 

ekonomi, adalah untuk meraih keuntungan. Dengan adanya modal baru dapat 

mengelola media dengan baik, baru dapat beroperasi sehat, baru dapat memiliki syarat 

untuk klarifikasi fakta, baru dapat memiliki syarat untuk menyelamatkan manusia. 

Pengikut: Ada sejumlah pengikut lama dikarenakan keterikatan penanggung 

jawab tertentu dalam Himpunan Dafa sehingga tidak begitu aktif keluar, mereka 

mencari sendiri pekerjaan atau berkomunikasi dengan rekan praktisi dalam lingkup 

kecil, ada sebagian terpisah dari lingkungan kolektif setempat. Bagi penanggung jawab 

utama Himpunan Dafa, apakah perlu menyesuaikan cara penanganan terhadap rekan 

praktisi atau suatu proyek seperti bentuk penanganan manusia biasa pada media? 

Shifu: Seperti media apa? Apakah seperti bentuk penanganan manusia biasa? 

Bentuk penanganan manusia biasa itu bukanlah Xiulian. Sebagai pengikut Dafa, 

jangan selalu mengarahkan pandangan hanya pada penanggung jawab. Dia 

kultivasinya baik maka anda baik kepadanya, dia menyukai anda maka anda 

berkultivasi, dia tidak menyukai anda maka anda tidak berkultivasi, apakah anda 

berkultivasi untuk dia? 

Sebagai penanggung jawab, coba lihatlah anda telah berperan seberapa besar? 

Pada masa jauh lampau mereka telah menandatangani perjanjian dengan Shifu, anda 

membuat dia tidak dapat Xiulian, apakah anda tahu kelak anda mampu 

menanggungnya?Justru karena anda membuat dia tidak ingin Xiulian lagi, anda kelak 

bagaimana menanggungnya? Di saat detik-detik terakhir pencapaian kesempurnaan, 

bagaimana anda jadinya? 

Kepada semua yang belum melakukan dengan baik, sekarang Shifu bertanya 

sepatah kata pada kalian, kalian dengarlah dengan saksama: “di saat detik-detik 

terakhir pencapaian kesempurnaan, keterikatan yang belum kalian lepas, hal-hal yang 

kalian salah lakukan, bagaimana kalian pertanggungjawabkan? Kalian semua 

pikirkanlah. Saya sungguh sangat khawatir! 

Pengikut: Di dalam proyek ada seorang penanggung jawab sering memfitnah 

rekan praktisi di belakang, tetapi praktisi pada umumnya tidak dapat mengusiknya. 

Khusus menghadapi keadaan seperti ini, apakah kami terus saja berkultivasi menahan 

sabar, atau sedapat mungkin menyingkapnya? 

Shifu: “Menyingkap” juga tidak benar, ini adalah istilah yang digunakan dalam 

kebudayaan partai, (hadirin tertawa) ini adalah cara untuk mengecam. Hal ini harus 

dilihat dari dua aspek. Jika benar hal tersebut diperuntukkan bagi anda untuk 

berkultivasi, sikap dia terhadap anda tidak akan memengaruhi proyek, pekerjaan anda 
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juga tidak begitu terpengaruh, maka saya sarankan anda sebaiknya menahan sabar 

dan berkultivasi. (Shifu tersenyum) (Hadirin bertepuk tangan) 

Mengapa dikatakan demikian? Anda sekalian tahu, sebagai orang Xiulian, selalu 

mengetengahkan sepatah kata: anda punya keterikatan semacam itu, hati anda 

barulah dapat terusik; jika anda tidak punya keterikatan itu, ibarat angin lalu, anda 

sama sekali tidak merasakan apa-apa. Jika ada yang mengatakan anda ingin 

membunuh orang dan membakar rumah, setelah mendengarnya anda merasa sangat 

menggelikan, (Shifu tersenyum) bagaimana itu mungkin? Maka hanya ditanggapi 

dengan sebuah senyuman. Sama sekali tidak menganggapnya sebagai persoalan, 

karena anda tidak punya keterikatan semacam itu, perkataan tersebut tidak dapat 

mengusik anda. Tanpa keterikatan maka anda tidak berhasil disentuh. Jika hati anda 

terusik, itu mengindikasikan anda punya keterikatan! Hati anda benar-benar merasa 

sangat tidak seimbang, itu mengindikasikan keterikatan tersebut tidaklah kecil. (Tepuk 

tangan) Apakah tidak patut dikultivasikan? 

 Dibicarakan sebaliknya, selalu bersikap tidak baik terhadap orang lain. Pengikut 

Dafa berkultivasi Shan, anda merasa rekan praktisi kultivasinya lebih baik daripada 

anda, maka anda tidak perlu bersikap baik terhadapnya, betulkah demikian? Apakah 

anda memandangnya terlampau tinggi? Anda tidak bersikap baik kepadanya, atau dia 

adalah kelompok orang yang menganiaya pengikut Dafa, maka anda tidak perlu 

bersikap baik kepadanya, apakah demikian? Sekalipun mereka yang terlibat 

penganiayaan, yang tertipu masuk dalam perahu perompak, anda juga harus bersikap 

baik terhadapnya, mengapa terhadap rekan praktisi anda tidak dapat bersikap baik? 

Dia adalah pengikut Shifu, apakah anda tahu? (Tepuk tangan) Ketika anda berbicara 

lengah, apakah anda tidak terpikirkan bahwa saat itu anda sama dengan iblis? Bukan 

iblis, maksud saya adalah kondisi semacam itu. Jika anda selalu demikian, selalu 

dalam kondisi seperti iblis, apakah anda berkultivasi menuju jalur iblis? Selalu tidak 

tampak wajah anda yang ceria, selalu berpenampilan begitu licik, coba katakan anda 

berada dalam kondisi apa? Dewa pun sedang mengamati anda. 

 Saya beri tahu anda sekalian, semula saya juga tidak terpikir, begitu banyak 

Dewa sedang mengamati pengikut Dafa! Ini dikarenakan hal yang saya lakukan 

semakin lama semakin besar, saya menemukan kehidupan ini sungguh tak terhitung 

tak ternilai. Dahulu saya hanya melihat mata yang mereka pancarkan sedang 

mengamati kalian, sekarang saya menemukan mata mereka itu begitu penuh sesak 

sehingga tidak ada tempat lagi. Kehidupan yang tak terhitung tak ternilai semua sedang 

mengamati kalian, dan juga mengamati dengan mata terpaku! Hal ini memang 

berkaitan dengan segenap alam semesta. Tempat sebesar satu ujung jarum juga 

terdapat kehidupan dengan jumlah bermiliar-miliar sedang mengamati kalian. 

Kehidupan tidak dibedakan antara besar dan kecil, kecerdasan dan kemampuannya 

juga tidak ditentukan berdasarkan besar dan kecil. “Burung gereja walau kecil, namun 

lima organ tubuhnya komplit.” Saya beri tahu kalian, ada Dewa-dewa yang ekstrem 

tinggi, lebih kecil daripada ujung jarum, namun keampuhannya tak tertandingkan! 

Dalam sekejap bisa berubah menjadi Dewa yang raksasa. 
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Saya senantiasa mengatakan, bahwa dunia manusia adalah panggung pentas 

besar, anda sedang berpentas di atasnya. Penontonnya adalah para Dewa dan 

manusia langit dari segenap alam semesta, mereka sedang menonton pertunjukan 

dalam teater. Duduk di bawah panggung, orang melihat pertunjukan manusia, tidak 

dapat melihat perwujudan pikiran anda. Sedangkan para Dewa sedang mengamati 

pikiran kalian dan melihat perilaku kalian. Otak kalian mengarah ke atas, mereka 

mengamati sel-sel dalam otak anda bagaimana bergerak, bahkan dapat melihat 

bagaimana hati anda bergerak. Ketika kalian melakukan hal-hal yang menggelikan, 

mereka pun tak tertahan menertawakan anda. Ketika kalian melakukan hal-hal tidak 

seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa, maka mereka memandang anda dengan 

amat serius. 

Pengikut: Media yang dikelola pengikut Dafa rasanya terlampau memerhatikan 

perseteruan internal, malah membuat langit murka dan orang-orang mengumpat, 

kurang memerhatikan isi yang menyangkut pembuktian kebenaran Fa dari pengikut 

Dafa, terutama situs web Tongtai. 

Shifu: Saya rasa perkataan ini tidak diucapkan secara akurat. Apa itu “langit 

murka dan orang-orang mengumpat”? Perseteruan internal? Jika perkataan anda 

berpijak pada sudut pandang partai jahat PKT, maka anda adalah seorang yang 

bermasalah. Yang anda katakan adalah perseteruan internal orang-orang Tionghoa, 

betulkah demikian? Kita dan partai jahat PKT bukan satu kelompok. Dia adalah iblis, 

dia sedang merusak orang-orang Tionghoa, di permukaan dia adalah pemerintah 

Tiongkok. Kita justru menyingkap mengapa dia menganiaya pengikut Dafa, bersamaan 

juga beri tahu orang-orang di dunia dia itu benda semacam apa. 

Perkataan saya ini juga pernah diucapkan sebelum penganiayaan, saya katakan 

bahwa partai jahat PKT akan membuat dirinya jatuh di tengah penganiayaan terhadap 

Falun Gong. (Tepuk tangan) Perkataan saya itu juga bukan sekadar ramalan, 

sebenarnya saya telah melihat, karena kekuatan lama memang mengaturnya demikian, 

mereka menjadikan dia sebagai badut kecil, setelah selesai dipermainkan maka akan 

dibasminya, tujuannya adalah untuk menguji pengikut Dafa secara kejam di dalam 

penganiayaan ini, menyingkirkan keterikatan hati manusia pengikut Dafa, dengan 

demikian barulah diciptakan sebuah benda seperti ini, apakah dia dapat bertahan lama? 

Pengikut: Pengikut Dafa dari Gong Zhu Ling dan Changchun telah datang, 

apakah kami perlu bertahan di sini? 

Shifu: Ini adalah urusan pribadi. Jika anda merasa perlu bertahan di sini maka 

bertahanlah, kalian merasa di tempat ini ada lahan untuk memanfaatkan keahlian 

kalian maka bertahanlah; sekiranya tidak ada maka anda tidak usah bertahan. Tak 

peduli bagaimanapun, pokoknya sekarang pengikut Dafa datang ke Amerika, pergi ke 

berbagai tempat di seluruh dunia sudah sangat mudah, lagi pula semakin lama akan 

semakin mudah. Seiring dengan kejahatan penganiayaan terus diungkap, orang-orang 

di dunia juga semakin memandang pengikut Dafa dengan pandangan baru. Ketika 
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semua fakta kebenaran terungkap, orang-orang di seluruh dunia akan menaruh hormat 

kepada pengikut Dafa. (Tepuk tangan) 

Tak peduli bagaimanapun, yang paling ingin Shifu katakan adalah, situasi sedang 

berubah, pengikut Dafa dalam hal Xiulian tidak boleh berubah mengikuti situasi. Dalam 

keadaan apapun pastikan tidak tergerak! Semua layaknya seorang pengikut Dafa, 

menemui masalah apapun juga mengultivasi diri sendiri. (Tepuk tangan meriah) 

Shifu cukup bicara sekian, lembaran pertanyaan mungkin masih ada pada tim 

pengurus konferensi. (Tepuk tangan meriah) Saya tahu dengan saya duduk di sini, 

pertanyaan setiap orang telah selesai dijawab, namun kalian belum tentu sudah 

mengajukan pertanyaan secara tuntas, masih akan ada pertanyaan. Saya cukup bicara 

sekian, Shifu hanya dapat berbicara dari aspek prinsip Fa, perihal Xiulian, masih harus 

mengandalkan diri anda sendiri. Di tengah konferensi, kondisi hati anda pada saat ini 

dan detik ini jika dapat terus dipertahankan, anda pasti berhasil! (Tepuk tangan meriah) 

Menyangkut hati ini, jangan dikendalikan oleh realita masyarakat manusia biasa, 

jangan dikendalikan oleh konsep, jangan balik lagi ke realita memandang rekan praktisi 

masih seperti sedia kala. Konferensi Fa ini jangan sia-sia diselenggarakan. Konferensi 

Fa dari Dafa adalah demi kalian agar dapat meningkat, dapat membangkitkan pikiran 

lurus, dapat berperan membantu di tengah Xiulian, dengan demikian barulah 

diselenggarakan. Maka saya harap anda sekalian mempertahankan terus kondisi hati 

seperti saat ini dan detik ini, layaknya seorang pengikut Dafa. Situasi mendesak 

manusia, begitu banyak kehidupan menanti kalian untuk diselamatkan, saya sangat-

sangat cemas. 

Kehidupan yang datang ke dunia manusia, yang tidak dapat menjadi manusia, 

mereka menjadi hewan dan tumbuhan, semua menanti pengikut Dafa untuk 

diselamatkan. Jika kalian tidak melakukan dengan baik, bukan saja diri kalian yang 

tidak melakukan dengan baik, kehidupan yang anda ingin selamatkan dalam sumpah 

janji, semua akan kehilangan kesempatan. Kewajiban kalian penting, masa depan 

menanti kalian, kehidupan jumlah besar dalam alam semesta sedang menanti kalian. 

Xiulian seperti pada awal mula, anda pasti berhasil! (Pengikut mempersembahkan 

bunga, seluruh pengikut bertepuk tangan dalam waktu lama) 


