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Ceramah Fa pada Konferensi Fa di Eropa 

(Li Hongzhi, 30-31 Mei 1998 di Frankfurt-Jerman) 

Yang hadir di sini, sebagian adalah praktisi lama, sebagian besar adalah praktisi 

baru. 

Pengajaran Fa dalam sekejap sudah berlalu beberapa tahun, dulu ketika saya 

pergi ke Perancis mengajar Fa, pernah datang ke Jerman, saya datang melihat-lihat 

keadaan di tempat ini. Sekarang adalah kedua kalinya saya datang ke Frankfurt. Tetapi 

ini merupakan pertama kalinya saya bertemu dengan praktisi-praktisi baru di beberapa 

daerah di Eropa, anda sekalian dapat duduk bersama-sama Xiulian Dafa ini, saya kira 

ini juga adalah takdir pertemuan. Kita aliran Buddha mengutamakan takdir pertemuan, 

seyogianya demikian, kita haruslah menyayangi Fa ini. Kebanyakan orang yang hadir 

di sini masih belum mempelajari Fa ini secara mendalam, sering kali masih 

menyikapinya sebagai qigong yang umum. Fa ini dalam penyebarannya di Tiongkok 

telah mencapai seratus juta orang yang sedang belajar dan berlatih. Di daerah lain di 

luar Tiongkok jumlahnya juga sangat banyak. Mengapa bisa demikian? Dan juga 

tingkat pendidikan orang yang belajar Fa ini relatif tinggi? Sangat banyak adalah tokoh 

ternama dari kalangan cendekia, bahkan banyak daerah di Tiongkok terdapat pula 

orang-orang yang tingkat sosialnya tinggi juga sedang belajar. Tentu saja kita 

berpendapat, ketika qigong umum begitu muncul di Tiongkok, yang belajar dan latihan 

kebanyakan orang tua dan orang sakit, dengan demikian orang-orang lantas 

menganggapnya sebagai suatu jenis latihan jasmani, sesuatu untuk menyehatkan 

tubuh. Tentu saja, dalam qigong juga dibicarakan sejumlah fenomena supernormal 

yang tidak mudah terlihat di tengah masyarakat manusia biasa. Dengan demikian 

menyebabkan qigong mengandung semacam corak yang sangat misterius, tetapi 

hanya sebatas itu saja. 

Banyak orang tidak dapat sepenuhnya memahami apa gerangan qigong itu, 

setelah Dafa dipublikasikan, sejumlah fenomena qigong yang tidak dapat diterangkan 

dengan jelas, sesuatu yang belum dijelaskan dalam komunitas qigong, semua itu telah 

saya jelaskan. Tetapi bukanlah karena alasan ini yang membuat begitu banyak orang 

belajar Dafa, melainkan karena Fa kita ini sungguh-sungguh dapat membuat orang 

mencapai kesempurnaan, sungguh-sungguh dapat menyelamatkan manusia, dalam 

proses Xiulian dapat membuat anda sungguh-sungguh meningkat. Baik dalam taraf 

kondisi pikiran anda, maupun kualitas tubuh anda, benar-benar dapat membuat anda 

mencapai kriteria pada tingkatan yang berbeda, ia mutlak dapat berfungsi seperti ini. 

Saya tadi mengatakan banyak orang belajar Fa, orang yang tingkat pendidikannya 

tinggi pemikirannya jernih, umumnya bukan membabi buta mempelajari sesuatu. 

Orang-orang tersebut, setelah belajar Fa ini acapkali dia pasti lebih teguh, karena 

mereka mengetahui berharganya Fa ini. Di dalam buku telah membocorkan banyak 

rahasia langit, dan juga tidak hanya sebatas itu, makna yang terkandung juga sangat 

besar. Seberapa tinggi taraf kondisi atau tingkatan yang ingin anda capai di dalam 
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Xiulian, dia dapat membimbing anda, Fa ini bagi umat manusia tidak pernah ada 

seseorang yang mengutarakan sebelumnya. Jika bukan karena belajar Dafa, walaupun 

anda telah belajar berapa banyak buku, seberapa besar prestasi anda dalam 

masyarakat manusia, anda niscaya tidak akan mendapatkan pengetahuan bagian ini. 

Karena semua ini bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari dari buku, atau ditemukan 

dalam pengetahuan umat manusia, anda membolak-balikkan seluruh buku-buku kuno 

atau modern, Timur atau Barat, juga tidak mungkin dapat menemukan. 

Satu hal lagi, Xiulian haruslah banyak membaca buku, banyak orang di tengah 

Xiulian tidak mengutamakan belajar Fa, itu tidaklah benar. Mengapa saya terhadap 

masalah ini menuntut lebih ketat? Saya sering mengatakan bila anda ingin Xiulian, 

anda harus banyak membaca buku, membacanya berulang-ulang, di dalam buku 

terdapat kandungan makna yang amat besar, tidak dapat dibayangkan. Ada banyak 

praktisi baru kurang memahami dan kurang memerhatikan hal ini. Sebuah buku 

memang adalah kertas putih bertulisan hitam, saya membolak-balik dan membacanya 

satu kali sudah mengerti. Tentu saja setiap buku dalam masyarakat manusia adalah 

demikian, ia hanya terbatas pada pengetahuan di permukaan, tidak ada kandungan 

makna apa-apa, setelah anda membaca habis satu kali maka sudah mengerti. Tetapi 

buku ini berbeda, dia adalah pembimbing orang untuk Xiulian, bila anda ingin 

meningkat dalam Fa ini, anda harus tiada hentinya membaca buku, barulah dia dapat 

membimbing anda untuk Xiulian. 

Seumpama, Xiulian pada masa lalu adalah Guru yang menuntun pengikut, ketika 

anda harus bagaimana meningkat, saya beri tahu anda bagaimana berlatih, bagaimana 

meningkat, memberitahukan anda bagaimana keadaannya pada setiap tingkat dan 

setiap taraf kondisi. Tetapi ini hanya terbatas pada skala kecil, diperkenankan untuk 

jumlah orang yang sedikit. Jika kita sekarang ini ada begitu banyak orang, ratusan juta 

orang sedang belajar, setiap orang harus saya secara langsung memberitahunya, ini 

tidak mungkin dapat dilakukan. Tetapi kami demi mengatasi masalah ini, saya telah 

menuliskan ke dalam buku ini segala sesuatu yang dapat saya berikan pada anda, 

yang dapat membantu anda meningkat dan mencapai perubahan, semua telah ditekan 

masuk ke dalam Fa ini. Anda dibimbing agar meningkat tidak hanya melalui prinsip 

saja, di balik Fa masih terdapat kandungan makna yang mahabesar. Teori ini adalah 

luar biasa, mutlak bukanlah teori di tengah manusia biasa, kami mengaitkan taraf 

kondisi yang melebihi manusia biasa. Dengan memperbincangkan hal-hal tersebut, 

maka akan berkaitan dengan bentuk kehidupan yang melampaui manusia biasa dan 

kondisi ruang dimensi lainnya. Dengan perkataan lain, anda jangan melihat 

permukaannya hanya kertas putih bertulisan hitam, di balik setiap huruf terdapat 

manifestasi berbagai tingkatan ruang yang tak terbatas, hingga Buddha, Tao dan Dewa 

dari setiap tingkatan ruang. 

Coba anda semua pikirkan, dulu saya berkali-kali menegaskan bahwa kalian 

harus menyayangi buku ini. Ketika anda tidak mengetahui dia betapa berharga, anda 

tidak menaruh perhatian padanya, tentu saja tidak terhitung kesalahan anda. Tetapi 

ketika anda sudah tahu dia mempunyai kandungan makna yang begitu mendalam, 

namun masih tidak menghormatinya, sesuka hati meremehkannya, saya katakan itu 
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sudah merupakan masalah lain, itu sungguh tidak patut. Tentu saja, ditinjau sebaliknya, 

ketika anda telah mengetahui dia mempunyai kandungan makna yang betapa besar, 

dengan kesadaran diri anda tentu bisa menyayanginya. 

Ada praktisi kita mengatakan, sungguh aneh, saat saya membaca buku, selesai 

baca satu kali terasa berbeda, membaca lagi kedua kali buku ini secara keseluruhan 

berbeda pula. Anda mempunyai banyak pertanyaan setelah selesai membaca pertama 

kali, mengapa begini? Mengapa begitu? Tetapi ketika anda membaca kedua kali, anda 

menemukan seluruh pertanyaan telah terjawab, seluruh pertanyaan sudah dijawab 

untuk anda. Tetapi anda akan ada pertanyaan baru yang dikemukakan, karena Xiulian 

sifatnya meningkat. Pertanyaan baru yang anda kemukakan akan lebih tinggi 

dibandingkan pertanyaan yang terpikir dan jawaban yang diperoleh saat pertama kali 

membaca buku. Ketika anda membacanya untuk ketiga kali, anda menemukan bahwa 

pertanyaan yang ingin anda kemukakan dan masalah yang tidak dipahami selama 

membaca kedua kali, semua telah ada pemecahannya di saat membaca ketiga kali. 

Lagi pula jika anda terus membacanya, akan berlanjut keadaan seperti ini. Sekarang 

orang yang telah membaca buku sampai ratusan kali sudah sangat banyak. Dia sudah 

tidak dapat melepaskan Fa ini, makin dia membaca makin banyak hal yang dia 

ketemukan di dalamnya, kandungan maknanya makin besar. Mengapa bisa demikian? 

Jika Buddha, Tao dan Dewa pada ruang dimensi di belakangnya melihat sudah 

saatnya anda harus meningkat, mereka secara alami akan membuat anda mengerti 

prinsip yang eksis pada taraf kondisi tersebut. Anda tentu akan merasa tiba-tiba 

mengerti lagi satu kandungan makna lain dari perkataan tersebut. 

Dahulu ketika saya membicarakan tentang kesadaran, pernah mengungkapkan 

suatu rahasia langit yang tidak boleh diungkap, yaitu: "kultivasi tergantung diri sendiri, 

evolusi Gong tergantung pada Shifu." Selama ribuan tahun semua mengira diri sendiri 

yang sedang Xiulian, diri sendiri yang meningkat, sebenarnya apa pun tidak dapat anda 

hasilkan melalui latihan, jika tidak ada Shifu yang mengurusi niscaya apa pun tidak 

dapat diselesaikan. Dengan demikian, dapat dikatakan persoalan pokok adalah Shifu 

yang menyelesaikan, faktor di belakang Fa yang menyelesaikan. Sedangkan 

kesadaran anda sendiri, hanyalah selama proses Xiulian di saat mengalami kesulitan 

kemudian setelah dapat diatasinya, akan terus melanjutkan Xiulian, inilah yang disebut 

kesadaran anda, yaitu benar-benar menyadari sesuatu atas dasar prinsip. Jika Fa ini 

tidak memperkenankan anda untuk mengetahui, bagaimanapun anda menyadari juga 

tidak bisa berhasil menyadari, jadi anda harus mempunyai satu persyaratan, yaitu anda 

harus sungguh-sungguh Xiulian. 

Dulu agama di Barat berbicara perihal percaya, di Timur berbicara perihal 

kesadaran, dikatakan terus terang adalah menuntut anda harus teguh. Bila anda tidak 

punya hati yang demikian apa pun tidak dapat anda lakukan. Ditinjau sebaliknya, saat 

anda tidak memahaminya, anda tentu tidak dapat meneguhkan hati tersebut. Ada 

sebagian orang merasa gelisah karena merasa banyak praktisi tidak belajar Fa, "anda 

seyogianya telah mendapatkan mengapa anda masih tidak mempelajarinya, betapa 

sayang!" Memang seperti demikian. Banyak orang tidak mengutamakan belajar Fa, 

menganggapnya seperti qigong pada umumnya, saya latih-latih, terus-menerus 



4 
 

menempa fisik. Tentu saja Fa kita sangat besar, akan sangat efektif pada aspek 

menempa fisik dan menghalau penyakit, yang dirasakan juga amat kuat. Tetapi bila 

anda hanya demi menghalau penyakit menyehatkan tubuh, maka anda pasti tidak 

dapat mencapai fungsi peningkatan. Lagi pula, hal yang saya lakukan hari ini sangat 

jelas, saya mengajar Fa ini bukan demi menghalau penyakit dan menyehatkan tubuh 

bagi seseorang, tujuan saya adalah ingin membimbing manusia melangkah menuju 

tingkat tinggi, sungguh-sungguh meningkatkan anda. Bila anda tidak dapat menjaga 

keselarasan dengan metode ini, maka anda hanya sekadar memperoleh sedikit 

kesehatan fisik saja. Tetapi, bila anda bukan sungguh-sungguh datang untuk belajar Fa 

ini, barangkali untuk hal sedikit inipun sulit diperoleh. Tetapi sebaliknya, bila anda 

benar-benar datang untuk belajar Fa ini, maka apa pun akan diperoleh, atau walaupun 

anda tidak mempunyai tujuan yang jelas, tanpa membawa suatu niat ingin menghalau 

penyakit menyehatkan tubuh atau pemikiran lainnya, mungkin saja hasilnya juga 

sangat bagus. Karena dalam proses peningkatan, anda diizinkan mempunyai suatu 

proses untuk berangsur-angsur memahaminya, oleh sebab itu kami menghendaki anda 

membaca buku. Anda harus memahami apakah dia sebenarnya, kemudian barulah 

anda memutuskan apakah anda dapat atau tidak melanjutkan belajar dan melanjutkan 

kultivasi. 

Saya memang menyarankan begitu praktisi baru masuk bergabung, sudah harus 

berikan buku untuk dia baca, setelah membaca buku, coba lihat dia berminat atau tidak. 

Bila berminat, dia tentu ikut Xiulian, bila tidak berminat, janganlah memaksa, kita 

menyelamatkan manusia juga tidak boleh memaksa. Dalam hati anda harus ada niat 

ingin meningkat, ingin Xiulian, ingin mencapai taraf kondisi yang lebih tinggi, barulah 

dia dapat Xiulian. Bila hati manusia tidak bergerak, siapa pun juga tidak berdaya, 

dengan paksaan bukanlah Xiulian, juga tidak bisa membuat orang Xiulian, bila hatinya 

tidak bergerak, dia tidak ingin mengubah dirinya sendiri, tidak akan berfungsi apa pun. 

Anda sekalian tahu bahwa ini adalah prinsip supernormal, anda ingin Xiulian mencapai 

tingkat tinggi, anda ingin meningkatkan taraf kondisi diri sendiri, bagaimana anda dapat 

meningkat? 

Dulu banyak orang berlatih qigong, memasuki suatu kondisi yang salah besar. 

Asalkan saya berusaha keras untuk berlatih, setiap hari memperpanjang waktu latihan 

saya tentu bisa meningkat. Sebenarnya apa pun tidak dapat ditingkatkan, dia 

selamanya juga tidak dapat menerobos tingkat menghalau penyakit menyehatkan 

tubuh—yaitu tingkat Qi ini. Namun qigong tidak sebatas itu saja. Yang dipublikasikan 

hanyalah benda pada tingkat paling rendah dari Xiulian yang dapat menghalau 

penyakit dan menyehatkan tubuh, digunakan untuk melakukan suatu hal yang baik bagi 

manusia, tetapi tujuannya bukan terletak di sini. Oleh sebab itu saya sering 

mengatakan, qigong yang tidak pernah ada dalam sejarah Tiongkok, tidak pernah 

muncul sebelumnya di seluruh dunia, mengapa dapat muncul di tengah kondisi 

masyarakat sekarang ini yang dikendalikan oleh ilmu pengetahuan modern? Manusia 

memanglah manusia, pikiran manusia memang terkekang, kecerdasan manusia 

memang terbatas, tidak akan terpikirkan hal-hal tersebut, maka orang-orang 

menganggap semua ini adalah alami, secara kebetulan saja. Saya katakan alami itu 
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tidak eksis, kebetulan itu tidak ada, segala sesuatu tentu ada sebabnya. Isi perkataan 

yang baru saya sampaikan tadi, seyogianya memberi tahu anda sekalian bahwa kita 

harus mengutamakan belajar Fa. Asalkan anda belajar Fa, anda niscaya dapat 

memperoleh peningkatan di dalam Xiulian, serta muncul kondisi yang berbeda. Bila 

anda tidak belajar Fa, apa pun tidak akan anda peroleh. 

Latihan qigong walau bagaimana anda berlatih, sekalipun lebih bagus lagi 

perkataan master qigong itu, ia juga tidak lebih adalah menghalau penyakit 

menyehatkan tubuh, ia mutlak tidak dapat membuat anda mencapai taraf kondisi yang 

tinggi dan mendalam. Dahulu baik dalam komunitas Xiulian, maupun komunitas agama, 

mutlak tidak mengetahui Fa yang begitu tinggi tak ternilai. Qigong umum karena tidak 

ada Fa yang membimbing untuk Xiulian, ia hanya mengajarkan manusia bagaimana 

menghalau penyakit dan menyehatkan tubuh. Tadi saya katakan, bila ingin mencapai 

taraf kondisi tersebut, anda mempunyai tingkat kemampuan yang demikian tinggi, 

maka taraf kondisi pikiran anda juga harus dapat mengikutinya. 

Kita semua tahu di masa lalu Buddha atau doktrin aliran Tao juga 

memperbincangkan bahwa Xiulian harus mengutamakan akhlak, Yesus menghendaki 

manusia menjadi orang baik. Apa yang disebut menjadi orang baik? Apa yang disebut 

mengutamakan akhlak? Yaitu perbuatan anda harus makin hari makin baik. Sampai 

taraf apa kebaikan anda? Kebaikan anda jauh melebihi semua manusia biasa, anda 

niscaya adalah seorang yang luar biasa. Karena anda seorang praktisi Xiulian, maka di 

tubuh anda akan muncul Gong,1 akan tumbuh Gong yang setinggi taraf kondisi pikiran 

anda. Makin tinggi taraf kondisi pikiran anda, makin tinggi pula tingkat Gong anda. 

Saya katakan ilmu pengetahuan selamanya tidak dapat mencapainya, berarti pula tidak 

dapat berkembang sampai taraf kondisi Buddha. Karena walau bagaimanapun ilmu 

pengetahuan ini berkembang, manusia tetap adalah manusia biasa. Coba anda 

sekalian pikirkan, manusia biasa mempunyai tujuh perasaan enam nafsu, mempunyai 

berbagai macam keterikatan hati. Dengan berbagai macam nafsu duniawi, anda 

membawa benda yang demikian lalu ingin naik ke surga, itu sungguh celaka! Bukankah 

surga akan menjadi masyarakat manusia biasa? Bukankah juga akan menjadi 

masyarakat manusia biasa di mana antarmanusia saling berebut dan saling menipu? 

Oleh sebab itu taraf kondisi anda haruslah mencapai setinggi itu baru anda dapat pergi 

ke sana. 

Banyak orang memercayai agama, memercayai agama sekarang ini, satu hal 

adalah Dewa tidak mengurusi, sangat sulit untuk mendapatkan peningkatan; satu hal 

lagi, banyak orang tidak mampu memahami arti sesungguhnya yang terkandung dalam 

perkataan yang diucapkan Yesus, Yahwe, atau Santa Maria pada masa itu. Ada yang 

mengatakan asalkan percaya sudah bisa ke dunia langit. Percaya, ia hanya merupakan 

suatu fondasi, pemahaman banyak orang hanya berhenti pada permukaan tulisan, 

mengatakan asalkan saya percaya, setelah saya meninggal pasti dapat ke dunia langit. 

Saya beritahukan bahwa anda tidak akan dapat ke sana, mengapa tidak? Anda 

pikirkan, yang disebut sungguh-sungguh percaya sebagai apa? Anda hanya di mulut 

                                                         
1
 Gong — Energi kultivasi. 
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mengatakan percaya, tetapi di hati sebenarnya tidak percaya. Mengapa? Karena bila 

sungguh-sungguh percaya, tingkah laku anda harus sesuai dengan perkataan anda. 

Ketika anda mengaku dosa di gereja, anda mengatakan Tuhanku, bantulah saya, saya 

hari ini melakukan sesuatu yang salah, ampunilah dosa saya. Pada saat ini anda 

bersikap sangat baik. Tetapi begitu keluar dari gereja, anda langsung bersikap sesuka 

anda sama dengan manusia biasa. Mengulangi kesalahan yang sama, di antara 

manusia biasa tampak lebih buruk daripada manusia biasa, coba anda pikirkan, 

pengakuan dosa anda apakah berguna? Banyak orang hanya memahami dari 

permukaan saja. Setelah anda mengaku dosa, jangan mengulangi kesalahan lagi. 

Kemudian anda menemukan masih ada kesalahan yang lain, anda pergi mengaku 

dosa lagi, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Seperti demikian anda terus-

menerus menyingkirkan semua kesalahan yang diperbuat di antara manusia biasa, 

bukankah anda adalah seorang yang lebih baik? Bukankah anda sudah mencapai taraf 

alam yang lebih tinggi, seorang baik yang jauh melampaui manusia biasa?! Bukankah 

anda ini telah Xiulian? Xinxing bukankah sedang meningkat? Karena kebudayaan 

Barat tidak ada konsep "Xiulian" ini, maka ketika Yesus, Yahwe mengajarkan Fa 

mereka pada masa itu, tidak membicarakan istilah Xiulian ini, konsep inipun tidak ada, 

karena dia mengetahui "kultivasi tergantung pada diri sendiri, Gong tergantung pada 

Shifu." Asalkan anda Xiulian, segala-galanya ini akan dibantu oleh Dewa dari dunia 

langit yang dituju orang Xiulian tersebut. Menjadikan perubahan pada tubuh anda, 

mengevolusi tubuh anda, mengupayakan tubuh anda mencapai kuasa supernormal 

mahabesar — seperti yang dimiliki Dewa. Semua ini dikerjakan oleh Dewa. 

Ada orang mengatakan setelah meninggal bisa ke dunia langit. Manusia tidak 

melalui Xiulian setelah meninggal, menggunakan istilah Barat kalian sebut Roh. Roh ini 

ialah roh hantu. Coba anda pikirkan ia itu apa? Orang Timur mempunyai konsep yang 

jelas dan pasti tentang Xiulian tubuh manusia, ingin berkultivasi mendapatkan tubuh 

Buddha, juga ialah tubuh Dewa. Bila anda tidak mempunyai tubuh Buddha ini, juga 

ialah anda tidak mempunyai tubuh Dewa yang berada di dunia langit, ketika roh 

manusia lepas dari tubuh ia takut terhadap cahaya. Di bawah sinar matahari ia bisa 

tercerai-berai, untuk lahir kembali berikutnya pun tidak mungkin lagi. Oleh sebab itu 

ketika manusia meninggal harus ditutup dengan kain, agar ia tidak bertemu sinar 

matahari, menguburnya di tanah, dengan demikian menghindari rohnya tercerai-berai. 

Buddha dan Dewa semuanya bercahaya tak terbatas, jauh lebih terang dibandingkan 

sinar matahari. Bila roh tersebut bertemu Dewa, bukankah ia akan berubah jadi lenyap? 

Dapatkah ia pergi ke dunia langit? Oleh sebab itu ia harus mempunyai satu tubuh 

Dewa, bersamaan itu melalui Xiulian mengubah komposisi elemen roh, agar ia sendiri 

berubah menjadi struktur energi tinggi. Mempunyai sebuah tubuh Buddha, mempunyai 

sebuah tubuh Dewa, barulah ia dapat pergi. Dapatkah roh datang ke dunia manusia? 

Tidak dapat, jadi ia harus mempunyai satu tubuh untuk menitis, dilahirkan melalui rahim 

orang tua, barulah dapat berada pada dunia ini. Ada orang mengira asal dia percaya 

pasti dapat naik ke dunia langit, bagaimana mungkin? Ditinjau dari komunitas Xiulian 

kita, itu sangat menggelikan. Anda harus sungguh-sungguh Xiulian, barulah anda dapat 

pergi ke dunia langit. 
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Kalau begitu, agama Barat dalam proses kepercayaan terhadap Dewa, Xinxing 

makin hari makin tinggi, taraf alam pikiran makin hari makin tinggi, berubah menjadi 

orang yang makin baik. Dengan demikian anda katakan bukankah dia sedang Xiulian? 

Xiulian tidak memperbincangkan bentuk, berbagai macam metode Xiulian apa pun ada. 

Inilah perbedaan bentuk Xiulian antara agama Barat dan agama Timur. Mengapa di 

Barat tidak membicarakan Xiulian? Sedangkan di Timur membicarakan Xiulian? 

Sebenarnya semua juga Xiulian. Hanya saja kebudayaan Timur lebih jelas dan pasti 

pada aspek hal ini; sedangkan kebudayaan Barat tidak dibicarakan tentang hal ini. 

Karena Dewa turun menyelamatkan manusia mengajar Fa juga harus menggunakan 

bentuk kebudayaan yang dapat dimengerti manusia, baru dapat membuat anda 

mengerti, menggunakan bahasa manusia pada saat itu mengajar barulah dapat 

membuat anda mengerti. Maksud yang saya katakan ini juga memberitahukan anda, 

bahwa berlatih qigong umum tidak dapat membuat orang mencapai taraf alam yang 

sangat tinggi mendalam, tidak mungkin tercapai, hanyalah sungguh-sungguh Xiulian 

barulah bisa. Sedangkan qigong hanya sesuatu yang di tingkat paling rendah paling 

rendah dalam Xiulian, maka ia hanya terbatas untuk menghalau penyakit menyehatkan 

tubuh, bahkan dirinya menghalau penyakit menyehatkan tubuhpun juga mempunyai 

syarat terhadap manusia. Karena bagaimanapun ia merupakan semacam bentuk 

Xiulian, berbeda dengan metode pengobatan yang eksis di tengah manusia biasa. 

Anda ingin belajar qigong, menyembuhkan penyakit di tubuh anda, anda harus 

menyesuaikan syarat dari prinsip qigong. 

Apa yang dimaksud menyesuaikan syarat dari prinsip qigong? Karena ia adalah 

luar biasa! Ingin menggunakan metode luar biasa untuk menyembuhkan penyakit, tidak 

perlu minum obat, tidak perlu disuntik, tidak perlu operasi sudah dapat sembuh, 

bukankah ini luar biasa? Dibicarakan terhadap manusia, anda haruslah sesuai dengan 

prinsipnya, anda barulah sungguh-sungguh dapat sembuh dari penyakit. Inilah 

penyebab pokok mengapa banyak orang berlatih qigong penyakitnya tetap tidak 

sembuh, karena bila anda ingin menggunakan metode luar biasa ini untuk 

menyembuhkan penyakit, anda mutlak harus sesuai dengan prinsip luar biasa tersebut. 

Jadi anda harus berdasarkan syarat dari qigong untuk menjadi seorang yang baik, 

mengubah kebiasaan anda yang berbuat jahat dan hal buruk, penyakit anda baru dapat 

benar-benar disingkirkan. Inilah penyebab sesungguhnya memperoleh penyembuhan. 

Sedangkan melalui metode pengobatan di tengah manusia biasa, tidak perlu seperti 

demikian. Harus operasi, harus disuntik, minum obat baru dapat membuat anda 

sembuh. Tetapi di alam semesta ini ada satu prinsip, disebut "Tidak kehilangan tidak 

memperoleh," memperoleh, anda harus kehilangan; kehilangan, anda akan 

memperoleh, dia adalah kebenaran absolut. Tahukah anda mengapa penyakit anda 

dapat sembuh di rumah sakit? Ada yang mengatakan, kami melalui teknologi ilmu 

pengetahuan modern menyembuhkan penyakit, saya katakan itu hanyalah semacam 

teknik ekspresi pada masyarakat modern dari manusia modern sendiri, hanya suatu 

bentuk ekspresi saja. Penyebab sesungguhnya yang membuat anda sembuh masih 

tidak terbatas di sini. Karena ia masih harus sesuai dengan prinsip alam semesta pada 

dimensi ini. Anda sekalian tahu ketika anda mendapatkan penyakit, anda harus 

menghabiskan berapa banyak uang untuk berobat, tentu saja ada beberapa negara 



8 
 

yang mempunyai kesejahteraan masyarakat yang baik, dalam masyarakat mempunyai 

asuransi pengobatan, bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi bukankah anda 

menderita? Anda mendapatkan penyakit apakah anda tidak menderita? Dengan 

sendirinya penderitaan anda, berarti anda sedang mendapat hukuman akibat dosa, 

dengan sendirinya penderitaan berarti juga sedang membayar karma. Kemudian, 

ditambah lagi anda menghabiskan sejumlah uang, disuntik, minum obat, ditambah lagi 

membedah anda dengan pisau, ini bukankah anda sedang mendapat hukuman akibat 

dosa? Barulah dapat membuat penyakit anda berubah baik. Saya beri tahu anda, 

penyembuhan demikian, ia masih bukan membalikkan secara fundamental, dia hanya 

membuat karma penyakit tersebut terdorong dan ditunda di kemudian hari. 

Karena penyakit ini bukanlah terdapat di permukaan tubuh fisik manusia biasa, ia 

berasal dari lapisan partikel mikroskopis di bawah tubuh yang terbentuk dari partikel 

molekul terbesar. Molekul mempunyai partikel pada tingkat mikroskopis yang berbeda, 

terbentuk menjadi tubuh manusia, setiap partikel adalah satu lapisan dimensi. Tentu 

saja, dimensi ia bukanlah ditumpukkan lalu terletak di sana, ia merupakan partikel kecil 

membentuk partikel besar, akan tetapi taraf alam dari setiap lapisan partikel kecil, ia 

adalah satu lapis dimensi. Banyak sekali dimensi seperti demikian, yang berarti juga 

ada banyak penyebab penyakit berada di sana. Bukanlah terdapat di permukaan, 

sedangkan yang tercermin hingga permukaan jaringan kulit dan daging, ini hanyalah 

semacam manifestasi penyakit pada permukaan saja. 

Anda operasi, anda mengatakan sudah memetik tumor itu. Sebenarnya, yang 

dipetik adalah sel dari jaringan daging yang terbentuk dari lapisan molekul terbesar. Ia 

sudah dipetik, manifestasinya sel tersebut pada dimensi ini telah dipetik. Tetapi yang 

membentuk sel ini masih ada partikel yang lebih mikroskopis, anda tidak mampu 

memetiknya. Tetapi ketika sel tubuh permukaan telah dipetik, anda tidak melihatnya 

lagi, penyakit sepertinya telah sembuh. Di kemudian hari penyakit mungkin 

bertransformasi, ada penyakit mungkin kambuh lagi. Karena penyakit tersebut belum 

tersingkirkan, mungkin bertransformasi ke tempat lain mulai menjadi sumber penyakit, 

tumbuh lagi tumor, atau mungkin ia telah bertransformasi, bertransformasi menjadi 

jenis penyakit yang lain, atau bencana musibah yang lain. Ini adalah penyebab pokok 

yang kami lihat. Sedangkan kemampuan Gong menyembuhkan penyakit—ia tidak 

perlu operasi. Mengapa ia dapat memetik tumor manusia? Ialah karena ia melalui 

dimensi lain, dimensi yang tidak terlihat oleh mata manusia, dari sana memetiknya. 

Misalkan sebuah contoh yang paling sederhana, anda sekalian melihat kain ini 

menonjol satu benjolan, mengapa? Karena di belakangnya ada suatu sebab, tangan 

saya ada di belakangnya. Anda memindahkan kain ini, tetapi tangan ini anda sama 

sekali tidak memindahkannya, ia lalu bergeser ke sini, ini artinya bila sebab di 

belakangnya tidak anda selesaikan, maka anda tidak dapat menyelesaikan dari 

pokoknya. Dengan perkataan lain, metode pengobatan manusia, tidak dapat 

menyelesaikan masalah secara fundamental, karena metode pengobatan manusia 

hanya menyelesaikan permukaan saja, tetapi tidak mampu melenyapkan karma. 

Perolehan atau kehilangan manusia dalam dunia, bahagia atau tidak bahagia, 

hidup senang atau tidak, anda punya atau tidak punya berkah, atau dapat seberapa 
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besar musibah, semuanya tergantung pada dua jenis substansi yang terbawa dalam 

tubuh manusia: yang satu disebut De, yang satu disebut Karma. Adalah dua jenis 

substansi ini yang berperan. Kita berbuat baik akan mengumpulkan De. Orang dulu 

berkata mengumpulkan De mengumpulkan De, orang-orang semua menganggapnya 

sebagai suatu hal ideologi atau taraf alam pikiran. Sebetulnya ia adalah materi, materi 

sesungguhnya yang berwujud. Dan lagi orang-orang berbicara tentang kekuatan karma, 

dalam agama Timur berbicara secara jelas dan pasti. Apa yang disebut kekuatan 

karma? Adalah substansi yang hitam-hitam itu, ketika manusia berbuat jahat akan 

timbul substansi ini. Ketika substansi ini telah banyak, manusia akan timbul masalah 

yang tidak menyenangkan, misalnya, manusia bisa mendapat penyakit, manusia bisa 

mendapat bencana, mendapat musibah. Saya menemukan bahwa segala yang terjadi 

pada manusia adalah manusia sendiri yang menyebabkannya. Dalam dunia manusia 

anda bahagia atau tidak bahagia, baik atau buruk, semuanya adalah anda sendiri yang 

menimbulkannya. Acapkali benda-benda ini ia terefleksi dalam kehidupan ini, ada juga 

yang terefleksi pada kehidupan berikutnya. Kebanyakan terefleksi di kehidupan 

berikutnya. Apa maksudnya terefleksi di kehidupan berikutnya? Yaitu tidak terefleksi 

dalam masa kehidupan ini, akan terefleksi di masa kehidupan mendatang. Yang 

terefleksikan dalam kehidupan sekarang, komunitas Xiulian Timur menyebutnya 

sebagai perbuatan saat ini mendapat ganjaran saat ini pula, anda telah berbuat jahat, 

anda langsung dibalas. Ada orang baru selesai berbuat jahat, begitu keluar rumah 

langsung jatuh terpeleset. Dia tidak menganggap ini adalah akibat dari perbuatan jahat. 

Dia menganggap ini hanya kebetulan, hal yang alami. Saya katakan tidak ada 

fenomena alami, segalanya teratur, kebetulan itu tidak eksis. Dalam dimensi ini benda 

yang tidak dapat dilihat oleh manusia sangat-sangat banyak, tentu saja, ilmu 

pengetahuan modern mengetahui adanya udara, oksigen, hidrogen, masih ada 

mikronutrien yang terdiri dari molekul lain. Hanya sebatas ini, walau begini, mata anda 

ini juga tidak mampu melihatnya. 

Saya katakan yang sebenarnya pada anda semua, di dalam dimensi ini pada 

tingkat ekstrem mikroskopis, termasuk materi mahabesar yang menyelimuti, mereka 

semuanya adalah Dewa, gerak-gerik dari manusia dan apa yang sudah dibuat, mereka 

mengetahuinya dengan jelas. Saat orang berbuat jahat, selalu merasa perbuatan jahat 

yang dilakukannya, tidak terlihat orang lain. Mengetahui perbuatan diri sendiri adalah 

hal buruk masih mencari suatu alasan membohongi diri sendiri, supaya hati sendiri bisa 

tenang karena merasa dirinya benar. Dia sama sekali tidak percaya Dewa. Saya 

berikan sebuah contoh membicarakan suatu lelucon, di sini tidak menyangkut segala 

masalah dari agama atau ras. Saya hanya membicarakan masalah manusia berbuat 

jahat. Anda sekalian tahu, beberapa hari yang lalu suatu negara mengadakan test 

nuklir, meledakkan lima bom atom berturut-turut, semua negara dikejutkan oleh hal ini! 

Karena orang-orang di seluruh dunia semuanya mengharapkan kedamaian. Untuk apa 

dia meledakkan bom atom? Saya tidak mempunyai konsep apa pun, saya hanya 

mengatakan manusia berbuat salah, tidak membicarakan masalah benar atau salah 

terhadap suku manapun. Anda sekalian pikirkan, bom nuklir itu, walau anda 

meledakkannya di bawah tanah, kerusakannya terhadap bumi materi yang terdiri dari 

molekul yang berbeda dan bumi serta lingkungan hidup manusia, Dewa tidak akan 
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menoleransinya! Ketika langit ingin menghukum manusia, manusia selalu 

menganggapnya sebagai fenomena alami. Suhu negara tersebut langsung naik 

menjadi paling tinggi di seluruh dunia, terus-menerus lebih dari 50oC (122o F), 

panasnya hingga membinasakan banyak orang, juga berhembus angin topan besar 

yang juga menyebabkan banyak yang meninggal. Manusia tidak menganggap 

fenomena ini sebagai suatu peringatan Dewa: Tidak boleh begitu. Manusia lantas 

menganggap sebagai fenomena alami. Apa yang terjadi di dunia ini tidak ada yang 

kebetulan. Anda perhatikan, bila suku mana, daerah mana, atau individu yang mana 

setelah berbuat jahat, seketika akan ada fenomena khusus yang ikut muncul. Bencana 

manusia dan segala sesuatu yang menimpa manusia adalah hasil perbuatan manusia 

sendiri. Tadi saya hanya menjelaskan secara sederhana sesuatu di tingkat dasar. 

Praktisi lama kita yang duduk di sini semuanya mempunyai pengertian yang mendalam 

tentang hal ini. Karena yang duduk di sini banyak sekali praktisi baru, saya hanya 

menjelaskan dengan sangat sederhana terhadap situasi ini. 

Bila anda ingin mengetahui sepenuhnya tentang hal ini, saya pikir lebih baik baca 

buku. Buku "Zhuan Falun" telah menggetarkan komunitas ilmuwan dan teknologi di 

seluruh dunia! Makna yang terkandung dalam "Zhuan Falun" sangatlah besar, 

maknanya beraneka ragam. Karena Xiulian memang bertingkatan, ada taraf alam yang 

berbeda. Anda membaca satu kali akan menemukan, Oh.. ternyata ini adalah sebuah 

buku yang mengajarkan orang menjadi orang baik. Tetapi saya beri tahu anda sekalian, 

tidak hanya mengajar anda bagaimana menjadi seorang yang baik saja, jika hanya ini 

saja anda juga tidak dapat membubung. Lalu bila anda ingin membubung, di dalam 

buku haruslah ada prinsip Fa yang melampaui orang baik pada taraf alam lebih tinggi 

untuk membimbing anda. Dengan demikian, buku ini haruslah mengandung makna 

tingkat tersebut. Ketika anda Xiulian menuju tingkat yang lebih tinggi, dia tetap dapat 

membimbing anda Xiulian ke tingkat yang lebih tinggi, Xiulian lebih tinggi lebih tinggi. 

Xiulian pada tingkatan lebih tinggi yang berbeda, dengan demikian Fa ini diharuskan 

mengandung kemampuan ini, terkandung makna yang berbeda tingkat di dalamnya 

untuk membimbing Xiulian anda. Terus-menerus membimbing anda mencapai tujuan 

Xiulian — taraf alam kesempurnaan. Oleh sebab itu tingkatan makin tinggi, benda yang 

terlihat dalam buku akan makin banyak dalam proses Xiulian anda. Apa yang saya 

katakan di sini terutama ditujukan pada praktisi baru, juga hanya menjelaskan secara 

sederhana, sebenarnya juga sudah sangat tinggi. Kalian bisa mempunyai pemahaman 

yang berbeda, tidak berbicara lebih banyak lagi, konferensi Fa ini terutama adalah 

untuk berbagi pengalaman. 

Saya ingin mendengar pengalaman murid-murid yang diri sendiri Xiulian melalui 

belajar Fa. Saya akan menjawab pertanyaan anda sekalian pada setengah hari terakhir 

dari konferensi Fa ini, juga terhitung berceramah Fa. Anda sekalian bisa mengajukan 

pertanyaan yang berbeda, terhadap Xiulian juga berfungsi sebagai petunjuk; 

bersamaan juga bersifat umum, ada manfaat bagi anda sekalian meningkat bersama-

sama. Anda sekalian boleh menulis di secarik kertas, saya akan menjawabnya untuk 

anda. Di periode waktu baru-baru ini, praktisi lama meningkat sangat cepat, dan juga 
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dengan praktisi baru terdapat selisih sangat besar. Fa telah seluruhnya diajarkan 

kepada praktisi, yang tersisa hanyalah masalah bagaimana meningkat dalam Xiulian. 

Barusan ini saya terutama berbicara beberapa prinsip dasar kepada praktisi baru. 

Bila ingin menjelaskan sepenuhnya, saya harus duduk beberapa hari di sini baru dapat 

menjelaskan. Saya hanya berbicara secara garis besar saja. 

Kesempatan bertemu sangatlah sulit, anda sekalian selalu merasa masa Xiulian 

ini sangat panjang, tetapi kesempatan untuk bertemu saya sangatlah sedikit. 

Sebenarnya anda setiap hari berada di samping saya, hanya anda sendiri tidak 

mengetahui, tetapi juga tidak diperkenankan anda mengetahuinya. Karena dari 

permukaan anda masih seorang manusia biasa. Setelah Xiulian hingga kondisi itu, 

barulah anda dapat mengetahuinya. Ucapan yang baru saya katakan, artinya adalah 

memberitahukan bila anda ingin Xiulian, saya dapat mengurusi anda. Walau ada 

berapa orang pun, saya sanggup mengurusnya. Saya mempunyai Fashen yang tak 

terhitung, konsep ini di agama Barat tidak ada, di agama Timur ada. Khususnya di 

agama Buddha, dalam agama Buddha mengatakan Fashen Amitabha sangat banyak. 

Saya beritahukan anda sekalian, Fashen saya tak terhitung, tidak mungkin untuk 

dihitung. Artinya ada berapa banyak orang yang Xiulian, saya sanggup mengurusi 

semuanya. Tetapi Fashen ini adalah saya, juga adalah manifestasinya citra kebijakan 

yang konkret, tidak dapat dipahami dengan menggunakan konsep manusia. Karena 

ilmu pengetahuan sekarang hanya terbatas di dimensi sekarang ini saja, mengenalinya 

dari struktur tingkat partikel terbesar. 

Ilmu pengetahuan zaman sekarang dapat melihat komposisi dari partikel molekul 

terbesar. Ciri khas dari baja lebih kuat dan liat dari besi, dikarenakan elemen dan 

struktur partikel berbeda. Tembaga berkondisi apa, perak berkondisi apa, emas 

berkondisi apa, memang dapat mengetahui hal-hal ini, kemudian bagaimana 

menggunakan material-material yang telah ada ini, hanya berkembang dengan basis ini. 

Tetapi saya beri tahu kepada kalian, ini merupakan batasan terbesar perkembangan 

ilmu pengetahuan zaman sekarang, tidak mampu mengenal dimensi lain, dengan kata 

lain, dia tidak menempuh suatu perjalanan di mana pemahaman terhadap materi 

menuju ke dunia mikro atau lebih besar. Sebenarnya materi itu terdiri dari partikel 

molekul kecil yang berbeda, sedangkan partikel molekul itu terdiri dari partikel atom, 

partikel atom kemudian terdiri dari partikel nuklir, partikel nuklir terdiri dari partikel yang 

lebih mikroskopis, partikel yang lebih mikroskopis terdiri dari partikel yang lebih-lebih 

mikroskopis, partikel yang lebih-lebih mikroskopis terdiri dari partikel yang lebih lebih 

lebih mikroskopis. Bagi manusia tiada batas tiada akhir. Beginilah terus-menerus 

berkembang. Hingga mencapai taraf mikroskopis mana? Saya beri tahu anda sekalian, 

kondisi mikroskopis yang dicapai partikel tersebut, sangatlah menakutkan! 

Sakyamuni melihat dalam sebutir pasir ada tiga ribu dunia. Tiga ribu dunia yang 

dia katakan, bukan mengatakan masyarakat dunia manusia. Yang dia katakan, adalah 

teori tiga ribu dunianya, dibicarakan menggunakan perkataan umum saya, ialah di 

sistem galaksi kita eksis tiga ribu dimensi materi seperti manusia ini, yang berarti pula 

planet seperti demikian. Tetapi maksud dia adalah dalam sebutir pasir eksis tiga ribu 
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dunia seperti demikian. Saya telah membicarakan hal ini dalam buku "Zhuan Falun". 

Dengan demikian tiga ribu dunia dalam sebutir pasir terdapat begitu banyak dunia 

manusia, eksis kehidupan yang demikian mikroskopis, lalu dunia dalam pasir tersebut 

mungkin juga ada sungai, kali, danau, laut, ia juga eksis pasir. Kalau begitu dalam pasir 

tersebut, bukankah masih ada tiga ribu dunia yang lebih mikro, eksis masyarakat 

seperti umat manusia yang lebih mikro. Sakyamuni telah dapat melihat pada tingkat 

yang sangat mikroskopis. Buddha, dia mempunyai kemampuan ini, tetapi saya beri 

tahu anda sekalian, itu juga sangatlah permukaan dan dangkal, bila diselidiki terus, 

partikel pada mikroskopis tak terbatas tak berakhir. Saya buat satu contoh sederhana, 

saya telah beritahukan manusia, saya mengatakan bahwa lapisan partikel terbesar 

yang mampu dilihat manusia bukanlah molekul, lapisan partikel terbesar yang dapat 

dilihat manusia adalah planet. Tetapi planet bukanlah lapisan partikel terbesar di alam 

semesta. Ia hanya adalah partikel di tengah dari makro hingga mikro, anda pikirkan ia 

mempunyai berapa banyak partikel planet yang mahabesar yang eksis. 

Alam semesta adalah suatu unit kesatuan, adalah sebuah partikel keseluruhan. 

Ada tiga ribu alam semesta seperti kita ini, membentuk lapisan kedua alam semesta, 

berarti pula membentuk lapisan partikel yang lebih besar, ini hanya dikembangkan dari 

seutas benang. Tetapi perambatan partikel tersebut tidak berbatas tidak berakhir, 

menyebar segalanya di mana-mana. Ketika elektron berputar mengelilingi inti atom, 

menyerupai atau tidak seperti bumi kita berputar mengelilingi matahari? Adalah persis 

sama, walau dari mekanik maupun bentuknya, semuanya adalah persis sama. Karena 

partikel makin kecil, densitas partikelnya makin besar, jika anda memperbesarnya 

hingga seperti sebesar bumi kita, lalu lihat, anda coba lihat permukaan elektron itu 

merupakan apa? Bisakah ada manusia? Tentu saja apa yang terdapat di atas dengan 

bentuk eksisnya partikel adalah dua konsep, saya hanya berbicara maksud seperti ini. 

Melihat ia mirip sebuah planet atau tidak? 

Manusia sekarang ini hanya mengakui diri sendiri sebagai satu-satunya 

kehidupan tinggi di seluruh alam semesta. Sebenarnya saya beri tahu anda semua, 

manusia adalah satu-satunya kehidupan yang paling rendah di seluruh alam semesta. 

Setiap planet ada kehidupan, kecuali di bulan tidak ada. Bulan adalah dibangun oleh 

manusia masa lalu (sejarah manusia adalah bermasa-masa), kekuatan karma manusia 

sudah membesar lantas dimusnahkan. Akan ada manusia baru berkembang kembali, 

kemudian setelah tidak baik dimusnahkan lagi. Berbicara tentang bulan, membahas 

sebentar, bulan dibangun oleh manusia prasejarah dalam masa amat lama. Sewaktu 

dibangun volumenya tidak sebesar ini, terangnya juga lebih terang daripada sekarang. 

Tetapi bagi manusia sekarang ini, sudah terlihat sangat mahabesar. Karena di 

tengahnya kosong, di kemudian hari melalui masa amat panjang, debu alam semesta 

seiring materi dari ledakan terus-menerus jatuh ke bawah, ketika planet diperbaharui, 

debu dari materi yang dihasilkan dari peledakan terus-menerus menutupi, membuat 

ketebalan permukaan bulan bertambah. Ketebalan permukaan bertambah hingga 

beberapa puluh kilometer, ini merupakan debunya. Bila dikurangi beberapa puluh 

kilometer, ia akan menjadi ukuran semulanya. 
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Apa yang baru saya katakan adalah memberi tahu kepada anda sekalian, di atas 

semua planet eksis kehidupan, lagi pula kebanyakan eksis kehidupan berwujud 

manusia, hanya saja dia tidak berada di dimensi ini, karena partikel yang berbeda 

membentuk dimensi yang berbeda. Bila anda ingin masuk dimensi tersebut, anda tidak 

boleh memahaminya dengan menggunakan konsep ilmu pengetahuan manusia 

sekarang, ilmu pengetahuan ini sungguh terlalu dangkal. Anda masuk ke dunia itu 

diharuskan menyesuaikan dengan kondisi dan citra serta mentalitas di dunia itu, 

barulah anda dapat memahaminya. Ketika anda masuk anda akan menemukan, 

partikelnya lebih kecil dari lapisan partikel manusia, tetapi dimensinya sangat-sangat 

luas dan lebar, kita manusia hidup di antara molekul dan planet—dua jenis partikel ini. 

Udara bukankah terdiri dari molekul? Anda tidak dapat melihatnya; bunga, rumput, 

pohon, baja dan kain yang anda pakai serta tubuh daging anda, rambut, segala benda 

yang anda gunakan, segala sesuatu di sekeliling anda, seluruhnya terdiri dari molekul, 

tanah itu juga terdiri dari molekul, kita manusia menyebutnya tanah. Sebenarnya Dewa 

memandang segala yang terbentuk di dimensi manusia sebagai sesuatu yang 

terbentuk dari tanah. Dewa memandang molekul itu sendiri sebagai tanah. Ada yang 

bertanya pada saya tentang perkataan Yahwe—Tuhan orang Barat, bahwa dia 

menggunakan tanah menciptakan manusia. Sebenarnya hanya kita manusia tidak 

mampu memahami saja, segala sesuatu di dimensi ini dalam pandangan mereka 

seluruhnya adalah tanah, termasuk udara, anda hanyalah tertutupi oleh tanah, 

sekelilingnya semua tanah. Manusia memang di dalam gundukan tanah bergerak kian 

kemari, semua terbentuk dari tanah, manusia jadi berada dalam tanah. Saya pikir 

setelah saya jelaskan seperti demikian, sudah tidak akan sulit memahami hal tentang 

manusia tercipta dari tanah liat oleh Tuhan orang Barat. 

Jika ingin mengetahui keadaan eksisnya kehidupan di dimensi lain, anda haruslah 

sesuai dengan bentuk eksistensi dimensi dari lapisan partikel yang lebih kecil. Anda 

tidak dapat memahaminya dengan menggunakan teori ilmu pengetahuan sekarang. 

Anda masih harus mencampakkan konsep dari ilmu pengetahuan modern, barulah 

anda dapat memahami. Sekali anda memahaminya, anda akan menemukan bahwa 

bukanlah konsep waktu dan dimensi yang dikatakan manusia. Anda melihat saya 

sedang berbicara sekarang, kalimat yang baru saya selesai ucapkan, di dimensi lain 

dia juga ikut mendengar. Saya melampaui segala ruang waktu sedang mengerjakan 

hal ini. Sepatah ucapan saya barusan tadi di suatu dimensi yang waktunya sangat 

cepat telah melewati jutaan tahun, beginilah maksudnya. Tetapi kehidupan di ruang 

waktu yang berbeda sedikitpun tidak merasakan kecepatan dan kelambatannya waktu. 

Karena dalam dimensi yang berbeda, komposisi benda segalanya semua sama 

dengan waktu ini. Ia mempunyai perhitungan tahun sendiri. Waktu saya ucap sepatah 

kata, ia telah lewat puluhan juta tahun. Masa satu tahun-nya, perasaan mereka 

mungkin lebih lama dari pada satu tahun di bumi, yaitu anda tidak boleh menggunakan 

mentalitas manusia untuk memikirkan hal-hal tersebut, jadi anda ingin memahami 

dimensi lain, anda haruslah sesuai dengan cara pikir dan kondisi dari dimensi tersebut, 

barulah anda dapat memahaminya. Di belakang Fa ini mengandung makna yang 

berbeda, juga memberitahukan kalian bahwa di dimensi yang berbeda, mengapa dia 
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dapat eksis makna yang berbeda? Mengapa di belakang Fa itu mengandung kekuatan 

yang begitu besar? Dapat membuat tubuh anda bertransformasi, dapat membuat anda 

meningkat? Saya justru mau memberi tahu anda, tidak boleh membiarkan anda 

menggunakan pikiran manusia biasa untuk memikirkan bentuk eksistensinya. Di 

belakang tulisan, eksis berlapis-lapis bertumpuk-tumpuk kehidupan tinggi yang tak 

terhitung. 

Saya hanya berbicara dengan memadukan pikiran orang zaman sekarang dan 

ilmu orang zaman sekarang. Terus terang, ialah berbicara dengan memadukan ilmu 

pengetahuan yang manusia zaman sekarang tergantung. Walaupun saya memadukan 

dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang memberitahukan anda prinsip ini, namun 

saya beri tahu pada anda sekalian, saya sama sekali tidak setuju ilmu pengetahuan ini. 

Pertama, ilmu pengetahuan ini di antara keseluruhan alam semesta yang mahabesar 

adalah "ilmu kejuruan anak-anak" yang ekstrem kecil. Akan tetapi bagi manusia, dia 

mempunyai mesin modern, sepertinya lebih maju banyak daripada zaman kuno, 

sebetulnya saya beri tahu anda, dibandingkan dengan peradaban manusia generasi 

lalu, ketinggalan sangat jauh, walau instrumen lebih presisi, dibandingkan dengan 

peradaban manusia yang lalu sangatlah kasar. Lagi pula ilmu pengetahuan ini ia 

berkembang terbatas pada suatu lingkup, dia memberi tanda bingkai pada ilmu 

pengetahuan sendiri. Dengan demikian lalu terjadi suatu kondisi apa? Dia tidak berani 

mengakui segala yang di luar ilmu pengetahuan positivisme, 2  ini adalah paling 

menakutkan, bagi manusia adalah paling menakutkan. Mengapa? Anda sekalian 

pikirkan, ilmu pengetahuan ia sangat dangkal, menggunakan perkataan ilmuwan 

sendiri mengatakan bahwa masih belum begitu berkembang. Manusia sekarang sangat 

memercayainya, menganggapnya sebagai suatu kebenaran yang absolut. Pemahaman 

ini di dalamnya termasuk banyak teori dalam masyarakat sekarang dan agama Barat, 

tak peduli apakah agama Katolik ataupun agama Kristen, yang sungguh-sungguh anda 

percayai bukanlah Tuhan kalian, yang sungguh-sungguh kalian percayai adalah ilmu 

pengetahuan. Perkataan ini telah mengena hingga ke tulang sumsum kalian, yang 

sungguh-sungguh kalian percayai adalah ilmu pengetahuan. Sedangkan agama kalian 

hanya suatu formalitas permukaan, sudah menjadi tindakan peradaban manusia. Akan 

tetapi saya beri tahu pada anda sekalian, ilmu pengetahuan ini juga merupakan suatu 

agama. Dia merupakan suatu agama yang sangat komplit. 

Kedua, anda sekalian tahu bahwa agama yang umum ia harus memberi tahu 

pada manusia bagaimana bertingkah laku. Namun ilmu pengetahuan, ia juga 

mempunyai sistem mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah hingga universitas. 

Dalam agama ada pendeta, ada uskup, dan para anggota pekerja Tuhan. Sedangkan 

dalam ilmu pengetahuan ini lebih komplit, ia ada guru, sarjana muda, master, doktor, 

setelah doktor masih ada profesor, makin tinggi gelar yang dicapai, makin banyak 

doktrin ilmiah yang dikuasai, nama dan titel untuk guru-guru dan pengurus-

pengurusnya juga tidak sedikit. Pada aspek ini ia sangatlah komplit. Agama pada 

umumnya mengajarkan manusia mulai dari kepercayaan pada spiritual hingga 

                                                         
2
 Positivisme -- aliran filsafat yg beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan 

pengetahuan dan ilmu yg pasti. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
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mencapai perubahan terhadap material. Sedangkan ilmu pengetahuan menyuruh 

orang-orang memahami dari material hingga mencapai mendorong maju kepercayaan 

dan mengandalkan serta membela atas spiritual. Tetapi ia bukan Dewa yang 

menurunkan kepada manusia, melainkan adalah manusia planet dalam Triloka demi 

mengendalikan manusia lalu mengajarkannya kepada manusia. Kepercayaan manusia 

terhadap ilmu pengetahuan melampaui segalanya. Tetapi saya beri tahu kepada anda 

sekalian, ilmu pengetahuan ini justru karena dangkalnya ia, telah mengakibatkan 

kerusakan moralitas masyarakat manusia, ini adalah paling menakutkan. Karena ilmu 

pengetahuan tidak mampu memahami bentuk konkret eksistensi materi mikroskopis, ia 

tidak mengetahui bila manusia berbuat jahat akan tumbuh kekuatan karma. Substansi 

hitamnya akan mendatangkan bencana pada manusia. Tidak mengetahui bila manusia 

berbuat baik akan tumbuh substansi putih, ia akan mendatangkan kebahagiaan pada 

manusia; akan membawakan kondisi dan ganjaran pada reinkarnasi lahir kembalinya 

manusia dalam setiap lapisan dimensi, bahkan ia tidak mampu membuktikan 

keberadaan dunia langit. Jadi ketika anda berbicara tentang benda ini, orang yang 

punya kepercayaan pada ilmu pengetahuan akan mengatakan anda sedang berbicara 

takhayul, semuanya ini tidaklah eksis. Yang saya percayai adalah ilmu pengetahuan. 

Dengan demikian coba anda sekalian pikirkan, bukankah tongkat besar dari ilmu 

pengetahuan ini tanpa perasaan sedang memukul benda paling krusial yang 

melindungi manusia, yaitu moralitas? Ini sangatlah menakutkan! 

Manusia bisa memiliki standar moralitas, dikarenakan manusia mengetahui, 

bahwa melakukan perbuatan tidak baik, tidak hanya tidak dapat ke dunia langit, masih 

harus jatuh ke neraka mengalami ganjaran. Manusia berusaha menahan dirinya tidak 

berbuat jahat, membela moralitas manusia. Begitu manusia tidak memercayai semua 

ini, tidak memercayai Dewa (tetapi Dewa sungguh eksis), ketika manusia tidak 

memercayai Dewa, anda sekalian pikirkan, jadilah sangat menakutkan! Perbuatan jahat 

apa pun manusia berani lakukan, dia merasa tidak ada siapa pun yang melihat, lalu 

berbuat jahat. Manusia generasi baru yang diasuh oleh ilmu pengetahuan modern tidak 

segan membunuh orang, membakar, berbuat jahat. Dalam masyarakat muncul apa 

yang disebut gangster, menghisap madat, pengedar narkoba, prostitusi, apapun berani 

dilakukan. Barang yang tidak keruan, berbuat sesuka hatinya, ingin berbuat apa lantas 

berbuat. Anda sekalian pikirkan, masyarakat seperti ini menakutkan atau tidak?! Ini 

adalah bencana paling besar yang didatangkan ilmu pengetahuan kepada kita. Karena 

ilmu pengetahuan tidak dapat membuktikan keberadaan Dewa, tidak dapat 

membuktikan keberadaan De, tidak mengerti tentang ganjaran sebab akibat. Ketika 

anda berbicara tentang persoalan ini, orang-orang langsung mengangkat tongkat besar 

ilmu pengetahuan ini memukul anda, mengatakan anda takhayul. Moralitas manusia 

makin hari sudah makin tiada, masyarakat juga mencapai taraf siapa pun tidak mampu 

membenahinya, manusia juga telah tiba pada masa yang paling membahayakan. 

Karena Dewa mutlak tidak mengijinkan eksisnya manusia metamorfosis seperti 

demikian yang menyerupai antara manusia dengan hewan. 

Saya di sini hanyalah memberitahukan anda sekalian prinsip ini, saya tidak 

bertentangan dengan pengetahuan manusia. Tetapi, saya beri tahu kepada anda 
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sekalian, jangan memercayai ilmu pengetahuan secara membabi buta. Ia mampu 

mendatangkan beberapa revolusi kepada masyarakat manusia dalam batasan tertentu 

di dimensi materi yang eksis sekarang, tetapi, konsekuensinya bencana yang ia 

datangkan juga pasti sangat besar. Apa yang saya tunjuk barusan ini adalah bencana 

yang tidak dilihat manusia. Bencana yang dapat dilihat manusia, seperti polusi 

lingkungan, kerusakan ekologis, yang juga sangat mengerikan, ilmu pengetahuan ini 

mendatangkan banyak rangkaian persoalan masyarakat. Karena konsep manusia 

sukar diputar kembali dalam sekejap, di sini ada praktisi baru, saya tidak ingin banyak 

bicara lagi. Banyak persoalan dalam masyarakat semua didatangkan oleh ilmu 

pengetahuan, sangat menakutkan. Anda tidak memercayai Dewa, tetapi Dewa 

sungguh-sungguh eksis, dalam alam semesta mahaluas di mana-mana adalah Dewa, 

tidak ada tempat yang tidak ada. 

Manusia dari tingkat yang berbeda karena berbuat jahat baru jatuh ke sini, jatuh 

sampai ke tingkat paling rendah, berarti juga jatuh ke dalam masyarakat yang sesat ini, 

diberikan sepasang mata anda yang terbuat dari partikel molekul terbesar. Jadi 

sepasang mata anda tidak mampu melihat dimensi lain. Kita dalam Xiulian, mengapa 

ada orang bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia biasa? Ialah mata bijak anda 

telah dibuka, kami menyebut terbukanya Tianmu. Tidak menggunakan sepasang mata 

manusia yang terbuat dari molekul untuk melihat, tetapi juga ada yang merasa 

menggunakan sepasang matanya untuk melihat, sebenarnya adalah kedua jenis mata 

dapat bersamaan berfungsi, adalah anda sendiri yang merasa sepasang mata yang 

melihat. Masalah yang barusan saya jelaskan juga dapat membantu anda meningkat 

dalam Xiulian. 

Berikutnya saya sekali lagi membicarakan tentang masalah agama. Karena ada 

banyak orang Barat percaya agama. Saat mereka memperoleh Fa, ada suatu halangan. 

Sebenarnya saya beri tahu kepada anda sekalian, agama di masyarakat manusia 

sekarang ini, agama ortodoks di seluruh dunia sudah tidak ada Dewa yang 

mengurusinya lagi. Asalkan beberapa kondisi dan keajaiban serta bentuk refleksinya 

yang muncul dalam agama, semuanya adalah makhluk halus dalam masyarakat 

manusia yang sedang berperan, mereka mencelakakan manusia. Dalam agama tidak 

ada lagi Dewa yang mengurusi. 

Maka di sini muncul suatu masalah, bila sudah tidak ada Dewa yang mengurusi, 

anda berkultivasi di sana, anda tidak mungkin dapat meningkat, anda mengaku dosa 

dalam gereja tapi tidak ada Dewa yang mendengar, bagaimana dapat membuat anda 

meningkat? Apa yang saya katakan sama sekali bukan menyerang agama, yang saya 

bicarakan adalah fenomena sebenarnya, sungguh-sungguh seperti ini. Mengapa Dewa 

tidak mengurusinya lagi? Seperti yang barusan saya katakan, yang sungguh-sungguh 

kalian percayai adalah ilmu pengetahuan bukan Dewa. Tentu saja, pada waktu 

permulaan tidak semuanya demikian, ada orang masih mempunyai sisi yang percaya 

Dewa. Di kemudian hari, lambat laun benda sisi ini makin lama makin hambar, makin 

lama makin hambar, akhirnya tidak terlihat lagi, Dewa juga tidak mengurusi lagi, inilah 

salah satu sebabnya. Situasi masyarakat yang terjadi dikarenakan ilmu pengetahuan 

modern menghasilkan kerusakan moralitas manusia, tidak ada kejahatan yang tidak 
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dilakukan oleh manusia, manusia telah kehilangan kelakuan sebagai manusia, standar 

sebagai manusia, jadi Dewa tidak menganggap manusia sebagai manusia lagi, oleh 

sebab itu dia juga tidak menyelamatkan manusia lagi. Inilah penyebab pokok mengapa 

Dewa meninggalkan manusia. 

Saya di sini membicarakan tentang fenomena manusia yang sebenarnya. Anda 

sekalian tahu, orang Barat tidak mengerti mengapa orang Tionghoa masih begitu 

bersikap hati-hati di antara hubungan laki-laki dengan wanita. Saya beri tahu anda 

sekalian, itu baru disebut manusia. Kebebasan seksual telah mencampuradukkan ras 

manusia, mencampuradukkan etnis manusia. Dewa mutlak tidak mengijinkannya. Jadi, 

sebagai seorang praktisi Xiulian, kalian sudah pasti tidak boleh melakukan hal seperti 

ini. Anda boleh mempunyai istri anda, mempunyai suami anda, ini adalah cara hidup 

manusia yang normal. Bila dia bukan suami anda, bukan istri anda, anda dengan dia 

terjadi hubungan seks, ini adalah berbuat dosa. Agama ortodoks Barat atau Timur yang 

manapun, pada aspek ini Dewa menegaskan secara berat. Saat menentukan standar 

manusia, ditetapkan secara serius. Tidak hanya ini, permasalahan lain sekarang ini 

seperti mafia, homoseksual, memuja kekerasan, yang dibicarakan hanyalah suatu 

fenomena. Akan tetapi, dia merefleksikan semacam kondisi masyarakat. Orang-orang 

membiarkan kekerasan, memuja kepala mafia, bahkan memuja kepala bajak laut yang 

dulu membunuh orang dan membakar. Berarti manusia tidak dapat membedakan baik 

atau jahat, dan juga tidak bisa membedakan kebajikan dan kejahatan. Yang dipuja 

bukanlah sesuatu yang lurus, yang baik, melainkan memuja yang jahat. Pecandu ganja, 

orang yang bermental putus asa, tanpa pantangan tanpa pengendalian diri, dalam 

masyarakat ingin berbuat apa lantas berbuat. Konsep pandangan umat manusia 

sepenuhnya telah terbalik. 

Sekarang boneka yang dijual di toko (boneka yang disukai anak-anak), dahulu 

dibuat makin indah manusia barulah menyukainya, sekarang anda membuatnya makin 

indah makin tidak ada yang menyukainya. Anda membuatnya menyerupai hantu dan 

monster, makin jelek anda buat rupa mereka, makin cepat terjual. Mengapa? Tak 

seorangpun yang menyuruh anda membeli, mengapa dapat terjual demikian cepat? 

Karena setiap orang menyukainya, yaitu disebabkan konsep pandangan manusia 

seluruhnya telah terbalik, sifat keiblisan membesar. Anda sekalian pikirkan, bila 

manusia terus berkembang seperti ini bukankah sangat menakutkan? Jika anda 

menuruti tradisi ortodoks, mengerti adat, mementingkan sopan santun, atau jika orang 

ini sangat lurus, orang tersebut akan diserang. Menganggap dia kuno, menganggap dia 

ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan tren masa kini! Jika tren ini berkembang terus, 

masih adakah pantangan? Sangatlah menakutkan, segala sesuatu dalam masyarakat 

manusia sedang mengikuti arus meluncur ke bawah. Karangan seni dan kesusastraan 

juga seperti ini, dulu melukis lukisan yang sangat indah, sangat bagus, hati manusia 

baru tersentuh, karena anda mempunyai hati yang baik, merasa sangat bagus. Anda 

sekarang melukis sebuah lukisan yang sangat bagus, hati dia tidak tersentuh, karena 

dia tidak mempunyai hati yang baik. Anda melukisnya sembarangan, sesuatu apa itu 

aliran abstrak, apa itu impressionisme, modernisme, dia menganggapnya bagus. Di 

mana letak bagusnya? Bila anda sungguh-sungguh menggunakan prinsip manusia 
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untuk menjelaskannya, anda tidak akan mampu menjelaskannya. Di bawah kondisi apa 

baru dapat dijelaskan? Ketika memasuki kondisi samar-samar serta Yuanshen dan roh 

terbalik barulah bisa mengatakan ia bagus. Namun kondisi demikian persis adalah 

refleksi sifat keiblisan seseorang saat muncul. Juga berarti konsep pandangan manusia 

sekarang tidak hanya terbalik, sifat keiblisan juga sangat kuat. 

Dulu, karya seni pahat diukir dengan sangat indah, keterampilan memahat, teknik 

dan dasar artistiknya luar biasa bagus. Sekarang, tumpukan rongsokan ditimbun 

bersama-sama dianggap sebuah karya seni, lagi pula adalah karya seni taraf tinggi dari 

seorang master. Konsep pandangan manusia telah terbalik sampai taraf demikian. 

Anda sekalian pikirkan, di kemudian hari dunia kita akan jadi seperti apa? Di suatu 

negara saya menemukan sebuah mainan, mainan tersebut adalah dalam bentuk 

potongan kotoran manusia, membuat mainan yang berbentuk itu, masih ada orang 

yang membelinya. Manusia sedang mengidolakan apa? Sedang menyukai apa? 

Bukanlah sekadar masalah sederhana dari sebuah tren masyarakat. Atau apa itu yang 

disebut morfologi,3 ia adalah suatu perubahan pada konsep pandangan. Orang yang 

berkonsep pandangan demikian harus bagaimana? Apakah masih seorang manusia? 

Iblis barulah seperti begini. Iblis adalah jahat, manusia seharusnya baik, baik dan jahat 

ada perbedaan jelas. Anda tidak menyukai benda ortodoks, menyukai benda iblis, 

orang seperti demikian, selain perwujudan luar orang tersebut belum mengalami 

perubahan besar, segalanya telah merupakan iblis. Akan tetapi seiring makin 

tumbuhnya sifat keiblisan manusia, anda akan menemukan wajah anda, penampilan 

luar anda, tubuh anda seluruhnya sedang mengalami perubahan, berubah makin lama 

makin menyeramkan, berubah makin lama makin ganas, mata anda juga akan 

memancarkan kebuasan, sungguh-sungguh sangatlah menakutkan bila umat manusia 

terus seperti ini! Jika umat manusia masih tidak mengeremnya……… 

Anda sekalian pikirkan, barusan ini saya bicarakan suatu prinsip ialah 

memberitahukan perkembangan masyarakat manusia adalah melewati periode 

peradaban yang berbeda. Sekarang pengertian adanya zaman batu, sebenarnya saya 

beri tahu anda sekalian, zaman batu tersebut di atas dunia ini telah terjadi beberapa 

puluh kali. Apa itu zaman batu? Ialah peradaban tersebut telah dimusnahkan, hanya 

sejumlah kecil dari orang yang relatif baik, seperti yang pernah diceritakan dalam kisah 

nabi Nuh, hanya tersisa sejumlah kecil orang yang relatif baik terus bertahan hidup, dia 

telah kehilangan perkakas untuk bekerja. Bagaimana? Dia lantas menggunakan batu 

membuat perkakas. Kemudian berkembang kembali, masuk ke peradaban baru. Dalam 

proses ini manusia mengatakan bahwa ini zaman batu. Sama sekali tidak eksis zaman 

batu yang dimulai dari kera berevolusi menjadi manusia, sama sekali tidak eksis. 

Manusia masih mengatakan manusia berasal dari kera, semua ini adalah benda yang 

didatangkan ilmu pengetahuan modern. Apakah ini tidak menggelikan? Teori Darwin 

tentang evolusi ini ada ratusan kebocoran. Jika kalian tidak percaya, coba teliti kembali 

mulai dari awal. Mulai dari kera berevolusi menjadi manusia, mulai dari organisme 

primitif hingga organisme modern, mata rantai yang di tengah seluruhnya tidak ada, 

manusia malahan bisa menerimanya, ini barulah takhayul! Lagi pula adalah aib dan 
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 Morfologi -- Ilmu bentuk kata. 
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skandal terbesar dari peradaban manusia kali ini. Ini barulah keanehan yang 

sesungguhnya! 

Apa yang baru saya bicarakan adalah kondisi keseluruhan umat manusia. Anda 

sekalian pikirkan, jika Dewa tidak menganggap manusia sebagai manusia, manusia 

dalam bahaya atau tidak? Seperti yang barusan saya katakan mengapa manusia 

dalam periode peradaban yang berbeda bisa termusnahkan? Mengapa kebudayaan 

suku Maya tidak eksis lagi? Dari benda-benda arkeologi sudah dapat memperlihatkan 

merosotnya orang-orang pada waktu itu. Orang kulit putih Barat pada peradaban 

periode lalu, yaitu nenek moyang dari orang kulit putih adalah ras Yunani kuno, bukan 

Yunani masa modern sekarang, adalah Yunani pada masa kuno, ras demikian luar 

biasa sedikit. Saya menemukan bahwa ras India putih adalah mereka, sangat sedikit. 

Mengapa budaya tersebut dimusnahkan? Dari peradaban yang tertinggal dari Yunani 

kuno dan peninggalan sejarah yang tergali ditemukan benda homoseksual. Cara hidup 

pada masa itu luar biasa korup, bejat, amat glamour, bukankah demikian? Periode 

yang lalu peradaban orang kulit putih semulanya bukan demikian, karena dia telah 

berkembang sampai tahap terakhir. Kebudayaan manusia pada periode awal pasti 

tidak demikian bejat. Ketika dia berkembang hingga periode terakhir, Dewa melihat 

manusia ini tidak baik lagi, lantas dimusnahkan. Menyisakan orang yang baik, 

berkembang kembali mulai dari awal, ialah orang kulit putih kita sekarang ini. Jika 

manusia terus-menerus berkembang tanpa pencegahan seperti ini, anda sekalian 

pikirkan, jika Dewa tidak menganggap manusia sebagai manusia, itu sangatlah 

berbahaya! 

Yesus berbicara belas kasih pada manusia, ketika manusia menghadapi musibah, 

dia datang menyelamatkan orang yang memercayainya. Ketika manusia bukan 

sungguh-sungguh memercayainya, dia menyelamatkan siapa? Kejadian pemusnahan 

umat manusia pada periode yang berbeda, semuanya disebabkan oleh kemerosotan 

moralitas manusia, adalah sangat menakutkan. Manusia ingin bagaimana berbuat, 

manusia ingin bagaimana berkembang, manusia ingin masyarakat mencapai kondisi 

apa, manusia ingin perkataan dari diri sendiri diakui, tetapi sampai hari ini, perkataan 

dari manusia sama sekali tidak pernah diakui. Hanya membuat masyarakat makin tidak 

baik, membuat moralitas manusia makin lama makin rusak. Khususnya beberapa tahun 

ini, kecepatan kemerosotan manusia sangat cepat, sangat menakutkan. Saya selama 

ini tidak membicarakan bencana besar atau musibah besar apa pun, karena 

membicarakan hal-hal ini, terhadap masyarakat dapat mengakibatkan semacam 

kekacauan, berbicara sembarangan secara tidak bertanggung jawab, saya tidak 

membicarakan hal-hal tersebut. Ada atau tidak saya juga tidak peduli, saya juga tidak 

membicarakannya. Tetapi ada satu hal saya katakan pada kalian, yang saya ajarkan 

hari ini adalah Fa lurus, saya meminta kalian semuanya menjadi orang baik. Bila anda 

menjadi seorang yang baik, ada musibah bencana apa lagi yang dapat berhubungan 

dengan anda? Adalah seperti ini. Jika dalam skala besar masyarakat manusia telah 

berubah menjadi baik, saya katakan tidak akan ada musibah bencana lagi. Karena 

dalam sejarah manusia tidak ada kejadian apa pun yang kebetulan, semua kejadian 

dikarenakan ada sebab di depannya barulah ada akibat di belakangnya. 
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Masalah yang dibahas tadi, saya pikir ada manfaatnya untuk Xiulian kalian, 

karena bermacam-macam konsep manusia yang terbentuk sekarang menghalangi 

anda memperoleh Fa. Saya beri tahu pada kalian, bentuk masyarakat manusia 

sekarang adalah seperti apa? Memperoleh Fa bagi anda ada manfaatnya. Yang saya 

bicarakan adalah Fa, adalah prinsip. Anda merasa benar atau tidak, diri anda sendiri 

punya pikiran, anda boleh menganalisanya. 

Hal-hal yang barusan dibicarakan juga sangat tinggi, juga sangat tajam, skala 

yang terkait juga sangat besar. Tetapi, saya tidak menuju ke manusia, tidak ditujukan 

pada individu seseorang, hanya ditujukan pada fenomena masyarakat. Tak peduli jenis 

ras manusia manapun, tak peduli anda telah melakukan berapa banyak perbuatan 

jahat, asal anda benar-benar Xiulian dengan hati sejati, saya pasti mengurus anda; bila 

anda tidak Xiulian, maka juga tidak ada yang dapat dilakukan. 

Karena ini adalah konferensi Fa, anda sekalian berbagi pengalaman. Terakhir, 

saya akan menyisakan setengah hari untuk menjawab pertanyaan anda, juga akan 

membicarakan banyak Fa. 

Sore ini khusus untuk menjawab pertanyaan anda. 

Pengikut: Bagaimana kami dapat menyingkirkan pikiran yang tidak baik? 

Shifu: Pertanyaan ini bersifat umum, sebenarnya ia merupakan suatu refleksi dalam 

Xiulian kita. Umpamanya, cara Xiulian kuno masa lampau, termasuk agama lain pada 

masa lalu, dia demi mencegah pikiran buruk dari orang Xiulian tidak terefleksi, secara 

buatan dia membatasi diri sendiri ke suatu kondisi yang terpisah dengan dunia, ada 

yang pergi ke biara, ada yang pergi ke kuil, atau pergi ke gunung, masuk ke gua, 

terisolasi total dari dunia luar. Bersamaan itu, dia harus bermeditasi masuk kondisi 

Ding4  yang mendalam dalam jangka waktu yang panjang. Masuk kondisi Ding dia 

semacam ini, sama sekali berbeda dengan kondisi Ding yang saya ajarkan pada anda 

sekalian, taraf Ding dia hingga diri sendiri apa pun tidak tahu, anda mengatakan bahwa 

dia sedang tidur juga boleh. Dia demi pikirannya dapat diam sepenuhnya, saya katakan 

keadaan demikian sepenuhnya adalah seperti Zhu Yishi sama sekali tidak eksis. Bila 

kita hari ini masih menggunakan metode Xiulian kuno tersebut akan mendatangkan 

sebuah masalah yang serius. Karena di masa depan kita akan ada orang skala besar, 

berapa ratus juta orang datang belajar Dafa, bila semuanya memasuki kondisi 

demikian, lalu masyarakat umat manusia harus bagaimana? Bersamaan itu, metode ini 

hanya terbatas pada Xiulian Fu Yuanshen, Zhu Yuanshen tidak dapat Xiulian. Juga 

berarti, diri anda tidak dapat dengan sadar jernih kultivasi diri anda sendiri, anda hanya 

dapat dalam kondisi samar-samar mengultivasikan Fu Yuanshen anda. Jadi ini tidak 

sesuai dengan persyaratan Dafa yang kami ajarkan hari ini, tidak cocok Xiulian di 

tengah masyarakat manusia biasa bagi orang sekarang yang punya pekerjaan. 

Saya melihat faktor paling krusial dalam Xiulian seseorang adalah meningkatkan 

Xinxing-nya, pikiran dia sungguh-sungguh membubung, maka segala sesuatu juga ikut 
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 Ding: kondisi tenang; pikiran kosong namun masih sadar 
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membubung. Segala tingkah laku manusia dan hal-hal yang dipikirkan manusia serta 

segala sesuatu yang ingin diperbuat, semuanya adalah dikendalikan oleh hati anda dan 

pikiran anda. Anda membuat hati dan pikiran anda sendiri benar-benar membubung, itu 

barulah peningkatan sesungguhnya. Dengan demikian hari ini kami langsung menuju 

ke hati manusia, juga berarti menuju langsung pada individu anda ini, meminta anda 

sungguh-sungguh memperoleh peningkatan, namun tidak menempuh jalan yang lain 

tersebut. Masuk kondisi Ding dalam jangka panjang hingga apa pun tidak tahu—

membiarkan Fu Yuanshen mengambil alih seluruhnya, kita tidak menempuh jalan 

demikian. Kami mengetahui bahwa anda sekalian sedang susah payah Xiulian, 

akhirnya apa pun tidak anda peroleh, hanya memperoleh sebuah berkah pada 

kehidupan berikutnya, saya pikir saya bersalah pada kalian, anda sendiri juga bersalah 

pada diri anda sendiri, kita tidak menempuh jalan seperti ini. 

Dengan demikian kami agar anda sungguh-sungguh dapat mencapai tidak hanya 

dapat Xiulian juga bisa hidup di antara masyarakat manusia biasa, menggunakan suatu 

metode yang sangat spesifik. Mengubah anda mulai dari paling mikroskopis dari jiwa 

anda. Sedangkan metode Xiulian lalu adalah mengubah seseorang mulai dari lapisan 

molekul yang paling besar berkembang menuju ke submikroskopis, jadi kita persis 

menempuh perjalanan Xiulian yang sepenuhnya berlawanan. Jika kita mulai mengubah 

diri kita sendiri dari permukaan, lebih 90% dari orang yang duduk di sini, seluruhnya 

berkemampuan supernormal Dewa yang mahabesar. Bumi tidak mampu menampung 

kalian, karena sekali lapisan permukaan manusia terjadi perubahan, anda sudah dapat 

menembus melalui bagian manapun dari rumah. Batu bata dan semen, yang tersusun 

dari lapisan terbesar molekul, ia sudah kehilangan interaksi pada anda. Karena lapisan 

terbesar molekul anda telah seluruhnya bertransformasi menjadi materi energi tinggi; 

sedangkan molekul yang lebih kecil yang di bawah molekul tersebut, bagi ia sudah 

tidak dapat menjadi penghalang, seperti kain itu, anda meniupkan udara padanya, 

udara tersebut dapat menembus, jadi artinya anda dapat tembus melewatinya. Segala 

sesuatu di bumi ini mungkin seluruhnya sudah tidak bisa berperan apa pun pada anda, 

dengan demikian pasti tidak diperkenankan. Keseluruhan masyarakat umat manusia 

jadi bisa berubah menjadi seperti masyarakat Dewa. 

Kalau begitu, masyarakat Dewa niscaya tidak dapat Xiulian seperti demikian, juga 

berarti, di suatu masyarakat demikian yang tanpa kesesatan, anda sekalian seluruhnya 

dapat melihat manifestasi yang sesungguhnya dari Dewa, maka sudah tidak dapat 

berkultivasi seperti demikian. Bukannya absolut tidak dapat berkultivasi lagi, minimal 

tidak mudah berkultivasi lagi, sulit untuk berkultivasi lagi, artinya ia sudah tidak eksis 

kesesatan lagi. Hanya berkultivasi dalam kesesatan barulah paling efisien untuk 

berkultivasi. Lagi pula dimensi ini memang adalah dimensi yang sesat, dengan 

demikian kami menggunakan suatu metode yang berlawanan, dari sisi mikroskopis, 

berangsur-angsur mengubah anda dimulai dari tubuh yang disusun dari partikel paling 

mikroskopis dari jiwa anda. Kemudian menerobosnya selapis demi selapis, menuju ke 

molekul terbesar, dengan perkataan lain, yaitu menerobos menuju pada permukaan 

tubuh manusia, menerobos terus-menerus hingga akhirnya mencapai sel daging yang 
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dapat dilihat oleh mata, sel daging yang tersusun dari lapisan molekul, anda pun telah 

mencapai kesempurnaan. Kita menempuh suatu jalan seperti demikian. 

Pengikut ini bertanya: Bagaimana kami dapat menyingkirkan pikiran yang tidak 

baik? Kita mempunyai banyak praktisi yang telah Xiulian sangat lama, dulu dalam 

otaknya juga dapat merefleksikan pikiran yang tidak baik, mengapa masih belum 

tersingkirkan dalam kultivasi? Kadang kala sudah merasa telah menyingkirkannya 

melalui kultivasi, tetapi setelah melewati beberapa saat ditemukan bahwa pikiran yang 

tidak baik tersebut terefleksi lagi, masalah apakah ini? Sebenarnya, hal yang barusan 

saya bicarakan tadi adalah memberi tahu anda, kami mengubah anda mulai dari 

mikroskopis, belum mengubah hingga ke permukaan. Pikiran tidak baik anda tersebut 

berlapis-lapis, selapis demi selapis disingkirkan, sedang berkurang dan lemah, belum 

final menyingkirkannya. Dengan demikian walau belum final menyingkirkannya, tetapi 

kultivasi anda sudah sangat baik. Karena kita menempuh jalan seperti demikian. Walau 

disisakan sebagian pikiran manusia yang belum tersingkirkan, namun ia justru dapat 

membuat anda melanjutkan Xiulian dalam masyarakat manusia biasa sebelum anda 

mencapai kesempurnaan. Jika anda tidak mempunyai sedikitpun pikiran manusia 

biasa, anda juga sulit tinggal di antara manusia biasa. 

Jika seorang Xiulian, bila tidak mempunyai pikiran manusia, apa yang dipikir 

dalam pikiran orang lain, seluruhnya dapat anda ketahui. Satu kata, satu gerakan, satu 

sikap, satu langkah dari manusia, bahkan satu ekspresi mata, anda pun dapat 

mengetahui apa yang ingin dilakukannya. Namanya manusia, apalagi manusia biasa 

dalam masyarakat, yang terefleksikan dari hati seluruhnya adalah pikiran yang tidak 

baik, anda sama sekali tidak akan tahan. Lagi pula anda masih bisa melihat substansi-

substansi beracun di udara banyaknya berlimpah-limpah! Seluruh benda buruk yang 

ada dalam masyarakat semuanya terefleksi, semuanya dapat anda lihat, anda katakan 

bagaimana anda mampu tinggal di sini, anda sama sekali tidak mampu Xiulian di sini 

lagi. Mengapa ada orang masuk ke pedalaman gunung Xiulian secara terisolasi? Dia 

tidak mampu bertahan untuk tinggal di antara manusia, dapat dikatakan bahwa bila 

pikiran anda belum mencapai tahap terakhir, artinya sebelum molekul anda mengalami 

perubahan pada tahap terakhir, anda masih bisa mempunyai pikiran manusia biasa 

yang terefleksi, termasuk pikiran tidak baik yang terbawa di antara manusia biasapun 

bisa ada. Kalau begitu benar tidak walau bagaimanapun kita berkultivasi asalkan tubuh 

permukaan kita tidak mengalami perubahan, lalu pikiran buruk tersebut akan tetap 

sangat kuat? Bukan begitu. 

Anda tidak mengetahui kalau anda sudah meningkat sangat banyak, pikiran tidak 

baik anda sudah tersingkirkan sangat banyak, yang dapat disisakan sudah sangat 

sedikit, sangat sedikit. Lagi pula, anda sendiri telah menyadari, mengetahui bahwa 

anda mempunyai pikiran yang tidak baik, ini adalah yang sebelumnya tidak anda 

sadari, semuanya ini adalah kemajuan, semuanya adalah peningkatan. Lagi pula, 

walau benda yang terefleksi tidak baik, bahkan terkadang sangat tidak baik, ia juga 

sangatlah lemah, asalkan anda sendiri dapat teguh, Zhu Yishi anda sendiri dapat 

berperan, anda pasti dapat mengekangnya. Dulu, anda tidak dapat mengekangnya. 

Jadi manusia bisa dikendalikan oleh pikiran semacam ini berbicara yang tidak baik, 
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berbuat yang tidak baik, sedangkan sekarang anda hanya merasa mempunyai pikiran 

tidak baik, tetapi ia sudah sulit mengendalikan anda. Apa yang tadi saya sampaikan 

ialah mengatakan bahwa jalan yang kita tempuh adalah sebuah jalan seperti demikian, 

jadi anda tidak perlu takut. Anda bisa mengetahui bahwa anda ada pikiran semacam 

ini, berarti anda sudah dalam proses meningkat naik, pikiran tidak baik anda sudah 

disingkirkan sangat banyak, sangat banyak. 

Anda sekalian yang duduk di sini adalah orang Xiulian, jarak di antara kalian 

terlihat tidak terlalu kentara perbedaannya. Akan tetapi bila kalian berada dalam 

masyarakat manusia biasa, anda berkumpul bersama dengan orang yang tidak Xiulian, 

anda sendiri akan merasa tidak tahan, anda akan merasa tidak berkeinginan 

mendengar perkataan dari mereka. Bahkan ada kalanya anda melihat sesuatu yang 

mereka kerjakan sangat menggelikan. Mengapa dapat demikian? Dikarenakan anda 

dengan mereka sudah ada jarak yang sangat besar. Anda tidak mempunyai perasaan 

ini bila jarak di antaranya hanya sedikit atau jaraknya kurang besar, hanya bila terdapat 

jarak yang sangat besar barulah anda mempunyai perasaan ini. Tetapi anda merasa 

sepertinya anda hanya sedikit lebih baik daripada mereka saja, ini juga suatu kondisi 

yang kami ciptakan untuk anda dalam Xiulian, barulah dapat membuat anda Xiulian di 

antara mereka, dapat bekerja bersama-sama dengan mereka. Jika anda sekalian telah 

mengerti apa yang barusan saya katakan, seperti demikianlah hal ini. Tetapi sebaliknya 

saya masih ingin memberi tahu anda sekalian, anda jangan katakan oh, saya sudah 

mengerti ternyata seperti demikian, untuk seterusnya biarkan sesukanya, tak peduli 

lagi, apa itu pikiran buruk, kamu ingin bagaimana ya bagaimanalah, ini saya tidak 

peduli. Kalau begitu berarti anda meremehkan, ini sama saja tidak Xiulian. Meskipun 

pikiran buruk tersebut masih eksis, saya di sini katakan, adalah bentuk Xiulian seperti 

demikian, menyingkirkan secara bertahap, bila anda sendiri tidak mengekangnya 

secara inisiatif, menyingkirkannya, tidak ada pikiran ini, tidak teguh, jika begitu anda 

menjadi tidak Xiulian lagi. Inilah hubungannya. 

Pengikut: Jika seseorang memiliki pikiran buruk, apakah dia sudah tidak bisa kultivasi 

lagi? 

Shifu: Tadi saya sudah menjelaskan masalah ini. Umpamakan sebuah contoh, pikiran 

anda yang tidak baik itu, terus terang seperti seutas benang, kita terus-menerus 

memotongnya, menyingkirkannya, menyingkirkannya, menyingkirkannya, 

menyingkirkannya. Sebelum semua disingkirkan ia masih eksis, bagaimana dapat 

disebut tidak dapat kultivasi lagi? Bukankah dengan memotongnya, menyingkirkannya 

telah disebut Xiulian? Sebenarnya kultivasi anda sudah ada kemajuan sangat besar, 

beginilah maksudnya. 

Pengikut: Saya mempunyai famili yang sudah tua dan sakit. Apakah dia juga 

terkategori di barisan terselamatkan? 

Shifu: Maksud ini adalah orang yang tua mempunyai penyakit dapat Xiulian atau tidak. 

Dafa kita ini diajarkan ke publik, bentuk permukaan adalah tidak pilih-pilih. Anda 

sekalian juga tahu, pintu kami hari ini tidak memungut biaya, siapa pun boleh masuk. 
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Yang tidak ada Yuanfen5 otomatis dia juga tidak ingin masuk, artinya tidak menyeleksi. 

Jika ada orang yang masuk sungguh-sungguh untuk belajar, dia ingin berkultivasi, saya 

haruslah mengurusnya. Tak peduli berapa tua umurnya, berapa muda umurnya, 

ataupun ada penyakit, saya juga harus mengurus. Tetapi, kunci utamanya, anda dapat 

atau tidak ketika datang ke sini lalu menganggap diri anda sendiri sebagai orang 

Xiulian, bukan sebagai seorang tua, bukan sebagai seorang yang mempunyai penyakit, 

ini sungguh krusial. Jika anda selalu berpikir, saya sudah tua, dapat atau tidak berhasil 

dalam kultivasi, masih ada atau tidak begitu banyak waktu untuk Xiulian, hati anda ini 

begitu terikat, adalah suatu halangan. Hati anda ini makin tidak disingkirkan, maka 

masa hidup anda yang diperpanjang akan makin singkat. 

Ada orang dia juga mempunyai penyakit, dia juga telah datang. Pada mulanya dia 

berpikir, kabarnya setelah latihan Falun Dafa beberapa saat, tubuh menjadi sangat 

sehat, tidak ada penyakit lagi. Akan tetapi dalam Fa ini dia berangsur-angsur 

memperoleh pengertian, bersamaan itu juga menyingkirkan pikiran yang terikat pada 

penyakit, ini tidak masalah, jika dia tidak menyingkirkan pikiran ingin menyembuhkan 

penyakit, akan menimbulkan halangan yang serius dalam Xiulian-nya, karena dalam 

hatinya selalu berpikir mengapa penyakit saya tidak sembuh, mengapa mereka yang 

lain telah sembuh. Kalau begitu pada intinya, pikiran tersebut sama saja berarti dia 

berlatih demi penyembuhan penyakit. Saya mengajarkan Dafa ini adalah untuk 

menyelamatkan manusia, menyelesaikan masalah fundamental manusia, bukan 

menyembuhkan penyakit demi manusia. Bila anda ingin Xiulian, anda tidak dapat 

Xiulian dengan tubuh berpenyakit, praktisi yang sejati, penyakitnya akan tersingkirkan 

secara alamiah dalam proses Xiulian. Tetapi tujuannya bukan untuk menyembuhkan 

penyakit, pemurnian tubuh demi membuka perjalanan Xiulian untuk anda. Jika anda 

datang demi untuk menyembuhkan penyakit, maka apa pun tidak akan diperoleh. Saya 

pikir saya telah membicarakan masalah ini dengan jelas. 

Pengikut: Bagaimana seharusnya memperlakukan hewan peliharaan yang disayangi 

di rumah?  

Shifu: "Disayangi" artinya adalah sayang, adalah suka. Anda menyayanginya, anda 

menyukainya, anda terikat padanya, bukankah demikian maksudnya? Oleh sebab itu 

ketika anda mengajukan pertanyaan ini, anda telah sekalian menulis di atasnya 

keterikatan hati anda ini. Kita menyayangi segala yang hidup, menyayangi segala 

sesuatu dalam alam yang eksis untuk manusia, ini tidaklah salah. Tetapi hal apa pun 

jangan berlebihan, sungguh-sungguh jangan berlebihan. Karena manusia barulah 

kehidupan yang paling tinggi dan indah sempurna di atas bumi ini, Dewa juga 

memandangnya seperti ini. Sedangkan segala hewan (tak peduli besar atau kecil) 

tumbuhan dan segala organisme, seluruhnya diciptakan demi manusia, jika tanpa 

manusia, benda-benda tersebut juga tidak akan diciptakan. Jadi sekarang ini di 

beberapa daerah, di beberapa negara, kesayangannya pada hewan sudah mengarah 

ke suatu ekstrem, ada yang kesayangannya pada hewan melebihi manusia. 

                                                         
5 Yuanfen: takdir pertemuan 
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Baru saja berbicara Dewa mencipta manusia, menciptakan bumi ini adalah demi 

manusia dapat hidup. Organisme tersebut memang diciptakan bagi manusia untuk 

dinikmati, bagi manusia untuk bermain, bagi manusia untuk dapat hidup, bagi manusia 

untuk makan, bersamaan itu memakmurkan bumi, segala sesuatu diciptakan untuk 

manusia. Sebaliknya, jika manusia menjadi lebih rendah daripada hewan, ini sama saja 

melanggar prinsip langit. Tentu saja kita sebagai orang Xiulian tidak boleh seperti ini. 

Kita membicarakan belas kasih, kita belas kasih terhadap segala sesuatu, tetapi kita 

mutlak tidak boleh melampaui belas kasih ini lalu menimbulkan semacam keterikatan 

lagi, secara berlebihan menyayangi benda ini. Secara berlebihan menekankan pada 

benda apa, ini adalah tidak benar. Apalagi zaman modern sekarang, khususnya di 

Eropa, di Amerika Serikat saya juga menemukan kejadian seperti ini, orang-orang 

menyayangi anjing itu terlalu berlebihan. Saya beri tahu anda sekalian, Dewa 

menciptakan anjing bagi manusia adalah untuk menyuruh anjing menjaga rumah 

manusia, dan mutlak bukan untuk menyuruh anjing menjadi anak anda, atau menjadi 

teman menyamai manusia. Manusia mutlak tidak diperbolehkan disamakan dengan 

anjing, hal apa pun anda tidak boleh berlebihan. Anda sekalian ingatlah satu hal ini: 

Manusia dapat berkultivasi menjadi Buddha, hewan apa pun tidak diperbolehkan; 

manusia dapat berkultivasi menjadi Dewa, hewan apa pun tidak diperkenankan; 

manusia dapat pergi ke dunia langit, hewan apa pun tidak diperkenankan. Bila hewan 

ingin pergi, ia harus reinkarnasi menjadi manusia pada masa hidup berikut, kemudian 

Xiulian barulah dapat pergi. Saya pikir barusan saya telah membicarakan masalah ini 

dengan jelas. 

Pengikut: Dapatkah kegemaran saya terhadap organisme dianggap sebagai 

kehormatan dan mempertahankan mereka? 

Shifu: Masalah ini telah dibicarakan dalam "Zhuan Falun". Masih saja terikat tidak 

melepaskannya, saya juga tidak membicarakan lebih banyak lagi. Saya tidak 

menentang perlindungan terhadap hewan langka, manusia secara keterlaluan merusak 

alam memang tidak baik, lagi pula sangat tidak baik. Akan tetapi bila manusia 

melakukan secara berlebihan terhadap sesuatu jenis benda juga tidaklah benar, 

menangani masalah dan moralitas hati manusia, barulah yang fundamental. Sebagai 

orang Xiulian terikat pada ini, itu adalah hambatan dalam Xiulian anda. Manusia secara 

keterlaluan melakukan hal seperti ini, memperlakukan hewan sama dengan manusia, 

itu sama saja dengan menghina anda sendiri, sama saja dengan memaki anda sendiri. 

Menginjak martabat manusia. 

Pengikut: Dapatkah almarhum orang tua dan teman memperoleh manfaat dari Xiulian 

saya? 

Shifu: Setiap orang mulai waktu dia lahir, seluruh kehidupannya telah diatur dengan 

baik, hari mana dia akan memperoleh hal baik, hari mana akan memperoleh hal buruk, 

setelah dewasa dia sekolah di mana, kuliah di universitas mana, setelah lulus akan 

lakukan pekerjaan apa, sebenarnya saya melihat semuanya sudah ditakdirkan dengan 

baik, usaha seseorang juga menjadi suatu keniscayaannya. Apakah manusia mampu 

mengendalikan kehidupannya sendiri? Dapatkah anda sukses pada apapun yang ingin 
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anda lakukan? Anda ingin menjadi seorang presiden apakah anda bisa menjabatnya? 

Tidak bisa. 

Dalam praktik, kita manusia semuanya tahu bahwa diri sendiri tidak mampu 

mencapainya. Namun pengarahan masyarakat serta ilmu pengetahuan ini mendorong 

anda berjuang, jadi ada sebagian orang ketika memperoleh sesuatu, mereka merasa 

sepertinya yang diperoleh tersebut adalah melalui perjuangan mereka sendiri. 

Sebenarnya anda tidak perlu terlalu terikat, anda tetap hidup dan kerja secara normal, 

anda tetap akan memperoleh yang sama seperti itu, hanya saja perjuangan anda juga 

berubah menjadi keniscayaan anda memperoleh benda tersebut, dikarenakan manusia 

sendiri yang membuatnya seperti demikian. Karena keseluruhan masyarakat, anda 

sekalian semua seperti demikian — apa itu yang disebut berjuang, seluruhnya 

berusaha susah payah, dengan demikian keseluruhan masyarakat semua terdorong ke 

kondisi seperti demikian, anda juga harus mengerjakannya seperti ini barulah anda 

dapat memperoleh apa yang seharusnya anda peroleh. Ini bukan perubahan pada 

seorang individu, tetapi perubahan pada keseluruhan masyarakat. Akan tetapi manusia 

sendiri tidak mampu mengubah kehidupannya sendiri. Kalau begitu untuk mengubah 

kehidupan anda sendiri saja anda pun tidak mampu, bagaimana anda mampu 

mengubah kehidupan orang lain? Tidak akan terubahkan. Lalu anda berpikir lagi, 

kerabat dekat saya, putra putri saya, saya ingin menggunakan kekuasaan atau uang 

membuat mereka bahagia, membuat mereka hidup dengan baik. Sebenarnya saya beri 

tahu anda sekalian, mungkin putra putri anda reinkarnasi ke keluarga anda yang kaya 

ini, itu juga adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Bila dia tidak mempunyai 

berkah ini, dia juga tidak mampu mewariskan, dia juga tidak dapat membuat 

perjuangan anda menjadi nyata. Dijamin seperti ini. Mungkin dikarenakan perjuangan 

anda terlalu berlebihan menyebabkan usia jiwanya menjadi sangat pendek, tidak 

mencapai permintaan anda; atau mungkin dia pergi berjudi, main saham dalam sekejap 

menghabiskan harta benda yang anda tinggalkan melalui usaha anda; atau mungkin 

hal-hal lain yang timbul, berarti jika dia tidak mempunyai berkah ini, dia niscaya tidak 

dapat mewariskan. Ada sebagian orang tua memberikan putra-putrinya sejumlah uang, 

ingin kehidupan mereka senang, hidup dengan bahagia. Saya beri tahu anda, 

sebenarnya tidaklah sesederhana itu, mereka harus mempunyai berkah seperti ini baru 

diperkenankan. Bila mereka tidak mempunyai berkah seperti ini, mutlak tidak 

diperkenankan, walau anda memberinya berapa banyak uang, juga bisa membuat dia 

menderita penyakit berat dan menghabiskan uang ini untuk biaya pengobatan. Duniawi 

manusia memang seperti demikian, manusia tidak akan memandang tembus, tetapi 

saya dapat melihat dengan sangat jelas. 

Lalu ada orang yang berpikir, sebagai seorang praktisi Xiulian, dapatkah saya 

membuat mereka memperoleh kebahagiaan melalui Xiulian? Makna kebahagiaan 

dalam pandangan orang Xiulian telah berubah. Kebahagiaan dalam masyarakat 

manusia biasa sebenarnya dia tidak sungguh bahagia, dia hanyalah semacam 

kenyamanan sementara yang didapat melalui uang, dia tidak akan abadi. Anda ingin 

membuatnya benar-benar memperoleh kebahagiaan selamanya, mempertahankan 

tubuh manusia selamanya, itu barulah yang diinginkan orang Xiulian, selamanya tidak 
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menderita lagi. Di dunia langit tidak ada penderitaan. Akan tetapi, sebagai seorang 

yang sedang Xiulian, anda sendiri masih belum berhasil dalam kultivasi, ketika anda 

ingin memberikan orang lain sekian banyak, ini hanya merupakan suatu keterikatan. 

Ketika mempunyai keterikatan, ia akan memengaruhi Xiulian anda. Jadi kita 

melepaskan hati untuk Xiulian, tidak berarti apa pun tidak peduli lagi. Anda tetap boleh 

hidup di antara manusia biasa, berkumpul dengan keluarga anda, saya menyisakan 

hati manusia yang cukup untuk anda dapat melakukan ini, melindungi keluarga dengan 

baik tidak ada masalah. Akan tetapi, kita sebagai seorang praktisi Xiulian, ingin melalui 

Xiulian membuat orang lain memperoleh kebahagiaan, satu-satunya cara yaitu anda 

menyuruh mereka memperoleh Fa, dengan demikian kelak dia juga akan 

terselamatkan, mungkin saja kultivasinya lebih baik daripada anda, dia tidak perlu anda 

khawatirkan lagi. Lalu ada yang berpikir, dapatkah melalui Xiulian saya, saya 

menggunakan kemampuan spesifik saya, menggunakan kemampuan supernormal 

saya membuat dia bahagia? Tidak bisa. Apabila kekuatan karma dia sangat besar, 

anda harus menggantikannya membayar karma, maka anda juga tidak dapat Xiulian 

mencapai kesempurnaan. 

Saya ingat dalam ajaran agama Buddha ada sebuah kisah. Seluruh penduduk 

kota di kampung halaman Sakyamuni akan dilanda banjir air bah dan seluruh 

penduduk akan binasa. Kemudian, di antara sepuluh pengikut senior Sakyamuni ada 

seorang pengikut menggunakan kemampuan supernormalnya, seluruh penduduk kota 

digenggam di dalam tangannya, saat malam sewaktu tidur, orang-orang ini seluruhnya 

seperti dibius tidak sadar. Dia mengira orang-orang ini berada di dalam tangannya tidak 

akan mati lagi. Air bah tersebut tetap melanda, menenggelamkan seluruh kota. Pagi 

hari berikutnya, dia berkata sudah tidak ada masalah lagi, walaupun kota sudah 

ditenggelamkan air, manusianya tidak ada masalah, saat itu dia membuka tangannya 

dan melihat, penduduk kota ini seluruhnya berubah menjadi abu. Karena tingkatan 

Xiulian dia terbatas, Dewa yang lebih mikroskopis dan lebih mahabesar daripadanya, di 

saat tanpa dia sadari, seperti hubungan antara molekul dengan molekul yang besar 

dan molekul yang kecil yang sering saya katakan, dia hanya mampu menggunakan 

kemampuan supernormal di taraf alamnya. Dewa yang melampaui taraf alamnya 

melakukan sesuatu apa, dia masih tidak mengetahui. Juga berarti, setiap orang ada 

takdirnya sendiri, lagi pula hati orang Xiulian hanya boleh diletakkan dalam Xiulian 

untuk gigih maju. 

Lalu juga ada orang berpikir, jika saya Xiulian mencapai kesempurnaan, saya 

pasti kembali menyelamatkan keluarga saya. Anda sekarang mempunyai pikiran 

seperti ini saya tidak mengatakan bahwa ini suatu keterikatan, tetapi bila anda selalu 

berpikir seperti demikian, itu adalah keterikatan anda yang kuat. Jika mempunyai 

keterikatan seperti demikian di saat mendekati kesempurnaan maka tidak dapat 

mencapai kesempurnaan. Jika anda sungguh telah sempurna, anda berhasil kultivasi 

menjadi Maha Dewa atau Maha Buddha, anda punya kemampuan demikian atau tidak? 

Anda sangat sanggup, jangankan menyelamatkan sanak keluarga anda, anda 

menggenggam bumi di tangan pun tanpa perlu upaya apa-apa. Akan tetapi, saya beri 

tahu anda sekalian, sama seperti prinsip yang barusan saya katakan, hal demikian 
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tidak diijinkan melakukannya sesuka hati. Anda ingin menyelamatkan orang anda, anda 

ingin menyelamatkan dia, anda harus pikirkan cara yang dapat membuat dia meningkat, 

bila anda tidak dapat membuatnya meningkat, anda berkata anda membawanya ke 

dunia langit, itu mutlak tidak bisa. Segala sesuatu di dalam dunia langit semua tersusun 

dari partikel materi yang lebih mikroskopis, permukaannya kelihatan sangat halus dan 

licin, memancarkan sinar yang cemerlang. Karena materi makin mikroskopis energinya 

makin besar, jika anda meletakkan sesuatu dari bumi ke atas sana, sama saja berarti 

meletakkan sampah ke istana yang suci murni, itu tidak diperkenankan. Anda harus 

mengubah sampah ini menjadi benda yang sangat bagus, benda yang segar barulah 

diijinkan. Juga berarti, anda ingin mengurus manusia, harus membuat manusia 

tersebut berubah baik barulah anda dapat mengurusnya. 

Anda sekalian tahu ketika Yesus turun di antara manusia biasa menyelamatkan 

manusia, dia harus menderita demi untuk manusia, pada akhirnya dia terpaku di atas 

salib, anda sekalian tidak mengetahui apa maksudnya ini, anda hanya mengetahui 

agama Yahudi yang melakukan hal buruk ini. Pada hakikatnya bukanlah hal yang 

demikian sederhana, ia eksis faktor yang lain. Bila seperti logika yang barusan kalian 

katakan, anda sekalian pikirkan, Yesus mempunyai kemampuan begitu hebat. Tuhan 

orang kulit putih adalah bapaknya, kalau begitu bukankah dia mampu mengerjakan apa 

pun yang dia inginkan? Masih menghabiskan tenaga begitu besar di bumi menasihati 

manusia untuk berbuat baik, menyampaikan pada manusia prinsip kebenaran ini, 

masih harus memikul penderitaan begitu banyak demi manusia, saat itu masih harus 

menahan penekanan dan pengrusakan dari agama lain, mengapa dia harus bersusah 

payah seperti ini? Artinya, walaupun dia mempunyai kemampuan demikian besar, dia 

juga harus memperbaiki hati manusia barulah dapat menyelamatkan orang tersebut. 

Bila kalian yang duduk di sini, siapa saja dari kalian yang dirinya tidak membuat Xinxing 

sendiri mencapai taraf kesempurnaan dalam Xiulian, saya juga tidak berdaya. Saya 

bisa mengajarkan prinsip Fa kepada anda, saya bisa membantu anda mengevolusikan 

Gong, saya masih bisa melenyapkan sebagian karma anda, saya masih bisa 

melindungi anda, saya juga masih bisa melakukan untuk anda segala keperluan yang 

tidak anda ketahui untuk mencapai kesempurnaan dan setelah mencapai 

kesempurnaan. Tetapi bila butir hati anda tersebut tidak bergerak, hati anda tersebut 

tidak mau meningkat, segala sesuatu semuanya akan sia-sia. Ini adalah apa yang saya 

maksud bahwa hati manusia tidak mau bergerak, Buddha juga tidak berdaya. 

Tidak berdaya untuk meningkatkan anda bukanlah berarti orang tersebut sudah 

rusak lantas terhadap dia tidak ada akal apa pun. Bagaimana tidak ada akal apa pun? 

Mencampakkan dia ke tingkat bawah, memusnahkannya, melakukan sesuka hati. 

Karena Dewa adalah belas kasih, "hati kasih" yang diucapkan Yesus mutlak bukan 

cinta kasih di antara manusia dengan manusia, ini sama artinya memaki ucapan Yesus, 

memaki Yesus, memaki Dewa. Mengatakan cinta kasih manusia sebagai "kasih" atau 

"hati kasih" yang diucapkan Yesus, hati kasih yang diucapkan Yesus adalah "belas 

kasih." Hanya saja dia menggunakan bahasa orang Barat mengekspresikan, waktu itu 

kebudayaan orang Barat tidak ada konsep seperti "belas kasih," tidak ada istilah "belas 

kasih." Keselisihan ini hanyalah disebabkan perbedaan periode dan keselisihan budaya 
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dari daerah yang berbeda. Saya pikir persoalan ini telah saya bahas secara total, juga 

berarti hal-hal tersebut, manusia biasa bagaimana menyikapi, dalam Xiulian bagaimana 

menyikapi, saat anda telah berhasil dalam kultivasi bagaimana menyikapi. 

Pengikut: Kami harus mempunyai persyaratan apa baru boleh menyebarkan Fa? 

Shifu: Kemarin saya mendengar murid-murid yang melakukan pekerjaan Dafa dari 

berbagai daerah bersama-sama berbagi pengalaman, saya sungguh sangat gembira. 

Hal pertama adalah saya melihat keteguhan hati kalian terhadap Fa, hati yang 

bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri, bersamaan itu kalian juga ingin orang 

lain mendapatkan Fa, saya sungguh gembira untuk kalian. Melalui bertukar 

pengalaman mungkin di antara kalian dapat saling berdasarkan situasi daerah yang 

berbeda secara bertahap memperkayakan pengalaman kalian. Mengenai harus 

mempunyai persyaratan apa, saya pikir sama sekali tidak ada syarat apa pun, juga 

tidak mungkin memiliki fasilitas materi apa atau fasilitas pada aspek kekuasaan. Hanya 

ada satu, asalkan anda adalah seorang praktisi Xiulian, punya antusias hati untuk 

melakukan, anda pasti dapat mengerjakan, siapa pun boleh mengerjakannya. Tetapi 

anda harus menggenggam satu hal dengan baik, yaitu anda jangan berbicara terlalu 

tinggi dengan orang, anda mengatakan kepadanya tentang pemahaman Fa anda 

sekarang ini, termasuk apa yang saya bicarakan hari ini anda ingin mengatakan 

kepadanya, dia akan terkagetkan. Karena kalian tidak menyadari bahwa Xiulian kalian 

adalah berangsur-angsur meningkat sampai tahap ini barulah dapat memahami prinsip 

demikian tinggi. Dia masih seorang manusia biasa, pikiran dia masih di tingkat manusia 

biasa, bagaimana memperoleh uang, bagaimana menjalankan usaha, bagaimana 

memperoleh perhatian dari pimpinannya dan lain-lain, semua hal ini masih merupakan 

prioritas pertama dalam pikiran mereka. Bila anda membicarakan hal yang begitu tinggi, 

dia tidak akan tahan. Anda cukup mengatakan pada mereka prinsip paling sederhana 

dari permukaan tulisan, saya pikir orang yang ada Yuanfen asalkan begitu mendengar 

dia pasti ingin belajar, orang yang tidak punya Yuanfen walau bagaimana anda nasihati, 

dia juga tidak ingin belajar. Ada satu hal yaitu anda jangan sampai memaksa orang, 

orang tidak mau belajar dipaksa harus belajar: anda adalah teman saya, anda adalah 

famili saya, tidak boleh tidak belajar, harus belajar. Dia tidak hanya tidak percaya, 

datang ke sini dia masih mengatakan perkataan yang tidak baik, menimbulkan efek 

yang buruk, jadi anda sekalian mutlak harus memerhatikan hal ini. 

Pengikut: Dalam situasi bagaimanakah Falun Gong kita terhadap perkembangan 

manusia dan bumi sejalan dengan agama Kristen? 

Shifu: Tentu saja, saya tidak menyalahkan praktisi baru yang belajar Fa belum 

mendalam. Yang saya ajarkan adalah prinsip dari alam semesta, lagi pula adalah 

seperangkat Dafa yang paling besar di alam semesta dari atas hingga bawah, di mana 

dapat menciptakan lingkungan hidup untuk kehidupan alam semesta serta Dewa yang 

berbeda tingkat dan manusia. Kalau begitu bila mengatakan bagaimana sejalan 

dengan agama Kristen, itu adalah suatu hal seperti saja mengatakan bahwa suatu 

istana besar yang megah mentereng, bagaimana bisa sama dengan suatu rumah yang 

amat kecil dan sederhana, adalah tidak bisa di sama-ratakan. Dafa dari alam semesta 
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ini Dia pada tingkat berbeda menciptakan lingkungan hidup dan fasilitas hidup untuk 

kehidupan di tingkat yang berbeda, artinya kehidupan pada tingkat tersebut sesuai 

dengan prinsip tingkat tersebut, sesuai dengan Fa dari tingkat alam semesta tersebut, 

barulah dapat hidup di tingkat itu. Dibicarakan lebih singkat lagi, ialah di masa akan 

datang kalian ingin hidup di lingkungan seperti apa, itu tergantung anda dapat kultivasi 

seberapa tinggi. Sedangkan prinsip yang diajarkan Yesus pada masa itu, adalah 

prinsip yang mengajarkan manusia biasa dalam masyarakat bagaimana berkultivasi 

hingga sampai ke dunianya. Lalu dunianya ada di mana? Mengatakan lebih tepat, 

berada di dalam sebuah lingkup kecil dari galaksi kita, dalam sebuah badan langit yang 

berpadanan dengan galaksi kita. Tingkatan Yesus dengan Buddha yang biasa disebut 

di Timur adalah sama tingkat. Akan tetapi Tuhan yang disebut orang kulit putih Barat 

jauh melebihi berlipat-lipat tinggi daripada tingkat ini, tetapi semuanya belum keluar dari 

alam semesta kecil. Sedangkan Dafa kita ini menciptakan alam semesta seperti 

demikian yang tak terbatas tak berakhir dan tak terhitung, lebih banyak daripada pasir 

yang berada di dunia. Jadi coba anda katakan bagaimana Dia bisa dibandingkan? 

Prinsip yang diajarkan Yesus hanyalah Fa pada tingkat Tathagata dalam alam semesta 

kecil yang berada dalam Dafa yang tak terbatas. Beginilah hubungan di antara mereka. 

Yesus adalah Dewa yang sangat baik, ini bukan hanya saya yang mengatakan, 

para Dewa di langit juga memandangnya seperti ini. Demi menyelamatkan manusia, 

dia malahan dipaku di salib oleh manusia, pernahkah kalian pikirkan, ini merupakan 

sebuah masalah apa? Akan tetapi agama Kristen mengambil salib ini sebagai simbol 

dari Dewa, sebagai simbol dari dunia langit, menjadi simbol dari Kristen, ini tindakan 

paling tidak hormat yang terbesar terhadap Dewa. Ini adalah hasil perbuatan manusia, 

mutlak bukan Dewa yang menyuruh berbuat seperti demikian. Karena salib ini 

tertancap di atas kuburan, ia benar-benar mewakili kematian, namun bukan mewakili 

Dewa. Para Dewa di alam semesta semua mengecam hal ini yang dilakukan manusia. 

Masih ada lagi, agama Kristen mengambil citra Yesus yang sangat menderita saat di 

salib sebagai simbol. Ini adalah hal yang tidak bisa ditoleransi Dewa, mutlak tidak bisa 

ditoleransi! Tetapi manusia masih tetap berbuat begitu, ratusan tahun ini manusia 

terus-menerus telah melakukan sesuatu yang tidak hormat terhadap Dewa seperti 

demikian. 

Yesus mempunyai banyak citra yang agung mulia, dalam masyarakat manusia 

telah merefleksikan banyak keajaiban, kalian tidak mengambil citranya yang agung 

cemerlang sebagai simbol, malahan mengambil citranya yang terpaku di atas salib 

sebagai simbol. Anda ini menghargai Dewa atau benci pada Dewa? Ingin membiarkan 

dia selamanya terpaku di atas salib? Wahai manusia, kalian tidak tahu apa yang telah 

kalian manusia lakukan. Suatu hari, saya sedang menonton berita TV di Amerika 

Serikat, dua orang dari Taiwan yang membuat karya seni kaca kabarnya adalah 

pasangan suami istri yang terkenal, mereka memperlakukan patung Buddha sebagai 

karya seni, membuat banyak karya seni kaca figur Buddha. Menganggap Buddha 

sebagai karya seni itu sendiri sudahlah memaki Buddha, apalagi figur Buddha yang 

dibuat semuanya tanpa badan, sebuah kepala, separuh wajah, membuat Buddha 

seperti sesuatu barang modernisme atau impressionisme. Anda sekalian pikirkan, 
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mereka adalah Dewa yang agung mulia, orang zaman dahulu ketika berbicara tentang 

Dewa, berbicara tentang Buddha Tathagata, semua harus menimbulkan suatu hati 

hormat. Bagaimana berani menyikapinya seperti demikian? Anda merasa anda sedang 

melukis Buddha, sedang mempromosikan agama Buddha, sedang melakukan 

perbuatan baik, ini bukanlah suatu ketidak-seriusan pada umumnya, tetapi ini adalah 

ketidak-hormatan yang paling besar. Pada hakikatnya anda sedang memaki Buddha, 

menghina Buddha, mendistorsikan citra agung Buddha, sedang melakukan hal yang 

paling buruk. Kapan hari saya membicarakan bahwa konsep manusia telah terbalik, 

orang-orang justru tidak memahami apa maksudnya, baik jahat, lurus sesat, bagus 

buruk, sudah tidak dapat membedakannya, seluruh konsep pandangan telah terbalik. 

Pengikut: Mengapa saya tidak dapat latihan Falun Gong sambil bekerja dalam agama 

Kristen? 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, pekerjaan dalam agama Kristen anda hanyalah 

merupakan sebuah pekerjaan, sepenuhnya boleh bekerja di sana. Dalam pandangan 

saya, saya juga tidak menganggap agama sekarang sebagai Xiulian, saya juga 

menganggapnya sebagai sebuah profesi agama, tidak dapat menyelamatkan manusia 

lagi. Karena ia benar-benar adalah sebuah profesi, namun bukan Xiulian. Akan tetapi 

demi menjamin anda dapat meningkat sesungguhnya, saya membawa anda pulang ke 

rumah, saya meminta anda Xiulian spesialisasi tunggal, terhadap anda ini mutlak 

bermanfaat. Masalah "Tidak mendua pintu Fa," dalam "Zhuan Falun" saya telah 

membicarakannya dengan sangat jelas. Walaupun Fa ini sangat besar, Fa sedemikian 

besar anda masih mencampuri masuk benda-benda, mencampuri benda tingkat 

rendah pun tidak boleh, semuanya dapat membuat tubuh Xiulian anda dan segala 

sesuatu yang harus anda kultivasikan menjadi kacau balau, andapun tidak dapat 

kembali pulang ke rumah, anda sedang merusak perjalanan maju anda sendiri. Saya 

adalah kepala lokomotif, anda semuanya duduk di gerbong kereta, anda mencabut rel 

kereta. Rel kereta ini dirancang menurut kereta api tersebut, jika anda menggantikan 

rel ini dengan yang lain yang lebih sempit, kalau begini coba anda lihat apakah anda 

masih dapat kembali pulang ke rumah. Benda apa pun juga tidak boleh dicampurkan 

ke dalamnya, hanya Xiulian dengan murni, spesialisasi tunggal barulah dapat 

mencapai kesempurnaan. Terhadap masalah ini saya pikir anda sekali lagi membaca 

buku "Zhuan Falun", bab "Tidak Mendua Pintu Fa" dengan seksama, menenangkan 

hati untuk membaca, saya tidak membicarakannya lebih banyak lagi di sini. 

Saya sungguh-sungguh demi kebaikan anda, sama sekali bukan ingin menghujat 

agama manapun. Anda duduk di sini adalah Yuanfen, bila saya tidak dapat 

bertanggung jawab terhadap anda, itu adalah masalah saya, anda tidak bertanggung 

jawab terhadap diri anda sendiri, itu adalah masalah anda sendiri, jadi saya mesti 

mengatakannya dengan jelas pada anda. 

Pengikut: Dewasa ini Yesus masih mengandung arti apa? 

Shifu: Yesus adalah Dewa agung mulia di taraf alamnya. Tetapi dia sudah tidak 

mengurusi segala hal yang berhubungan dengan agama Kristen, tidak mengurusi 
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manusia lagi. Agama adalah istilah yang diberikan manusia, ketika Yesus masih 

berada di dunia, sama sekali tidak pernah menyebut dirinya sebagai agama Kristen. 

Sakyamuni ketika masih di dunia, mutlak tidak mengatakan dirinya sebagai agama 

Buddha. Adalah manusia yang menganggapnya menjadi suatu bagian dari masyarakat 

manusia biasa, memberikan sebuah nama dari masyarakat manusia biasa apa itu 

"agama," lalu berpartisipasi dalam hal politik, lalu menyebutnya sebagai agama apa. Ia 

telah kehilangan persyaratan yang sungguh dapat membuat orang membubung dalam 

Xiulian, hingga mencapai kesempurnaan dan pergi ke dunia langit. Bahkan banyak 

orang dalam agama telah menjadi politikus, malahan ada yang sedang mengeruk 

uang. Jadi bagaimana dapat mencapai kriteria orang Xiulian? Bagaimana dapat 

berubah menjadi orang baik lalu kembali ke dunia langit? Mentalitas hati yang begitu 

kotor, bagaimana Yesus mau memberikan sebuah tubuh Dewa yang cemerlang 

keemasan kepada anda? Bagaimana dapat membiarkan anda mengotori tubuh Dewa 

yang begitu murni suci tak ada bandingannya dengan pikiran buruk anda dan tubuh 

yang penuh dengan karma?! 

Yang saya bicarakan adalah sebuah prinsip Fa, tidak menunjuk pada murid yang 

mengajukan pertanyaan ini. 

Pengikut: Kaki maupun lutut saya semuanya ada masalah, bisakah duduk bersila 

ganda? 

Shifu: Jika anda katakan mempunyai penyakit, saya tidak pernah mengakui konsep 

dari "sakit," karena ia disebabkan oleh kekuatan karma, lagi pula ada beberapa 

penyakit disebabkan oleh makhluk berakal dari luar. Bila mengatakan anda pernah 

terluka, saya pikir, asalkan anda menganggap diri anda sebagai seorang praktisi 

Xiulian sejati, akan muncul keajaiban yang tak terduga. Dulu kami pernah punya 

praktisi yang dipasang paku, pasang pen akhirnya juga dapat duduk bersila ganda. 

Paku dan pen hanya terpasang pada tubuh yang terbentuk dari partikel terbesar. Tentu 

saja, ini semua saya katakan bukanlah masalah dalam Xiulian. Perlahan-lahanlah 

berlatih, orang yang berumur delapan puluh tahun, sembilan puluh tahun akhirnya 

semua juga berhasil bersila ganda. Akan tetapi saya juga tidak menganjurkan anda 

terlalu memaksa melakukannya. Sekarang masih belum memenuhi persyaratan, 

seandainya duduk bersila tunggal saja tidak mampu, dengan bersikukuh mau bersila 

ganda, akhirnya mematahkan kaki, itu tentu tidak boleh, sekali keterikatan hati kuat 

akan menimbulkan masalah. Hati yang terburu-buru ingin berhasil juga tidak baik. 

Xiulian harus gigih maju gagah perkasa, ini memang benar, tetapi hanyalah pada 

aspek Fa. 

Pengikut: Dengan niat pikiran ke "tiga titik satu benang," dapatkah membuat saya 

lebih cepat menyingkirkan pikiran yang beraneka ragam? 

Shifu: Kelihatannya anda tidak membaca buku, buku "Zhuan Falun" kami dapat 

menjawab seluruh pertanyaan anda, khususnya pertanyaan tingkat permulaan. "Tiga 

titik satu benang" adalah metode yang dipakai untuk latihan Gong dalam keluarga Tao. 

Sekarang sudah Xiulian Falun Dafa, gerakan maupun metode semacam ini tidak boleh 
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dipakai, lagi pula ia tidak dapat sepenuhnya membuat orang berhasil menyingkirkan 

pikiran beraneka ragam. Dengan buatan manusia, ingin menggunakan cara apa untuk 

mencapai kondisi hening adalah mutlak tidak bisa, di bumi tidak eksis obat mujarab 

seperti ini. 

Bila ingin sungguh memasuki kondisi hening, hanya ada satu cara, adalah anda 

terus-menerus meningkatkan diri dalam Dafa, menyingkirkan berbagai keterikatan hati. 

Keterikatan hati anda makin sedikit, anda akan menemukan hati anda makin bening 

dan bersih ketika anda duduk bermeditasi, akhirnya ketika anda mendekati 

kesempurnaan, keterikatan hati anda apapun sudah tidak ada lagi, anda menemukan 

begitu anda duduk langsung dapat Ding, seperti demikian peningkatannya. Dahulu 

yang Xiulian dalam agama lain atau di dalam pegunungan pada zaman kuno, yang dia 

kultivasi adalah Fu Yuanshen, membiarkan Zhu Yuanshen tidak sadar, jadi dia tambah 

tidak mungkin memperkenankan masyarakat manusia biasa untuk Xiulian, makin tidak 

Xiulian Zhu Yuanshen. Di Tiongkok, beberapa orang Xiulian pada keluarga Tao harus 

banyak minum arak, ini seperti yang kalian pernah dengar, membawa satu labu kendi, 

minum hingga terhuyung-huyung, akhirnya rebah dan tidur hingga tiga hari, lima hari, 

satu minggupun tidak bangun-bangun. Mengapa dia berbuat seperti ini? Dia memang 

menggunakan metode yang membius Zhu Yuanshen, Xiulian Fu Yuanshen. Anda 

melihat dia di sana sedang rebah, sedang tidur, sudah mabok, Fu Yuanshen-nya 

keluar. Walaupun para Dewa ini dalam sejarah telah meninggalkan sangat banyak 

keajaiban Dewa, orang-orang merasa mereka sangat agung dan hebat. Saya merasa 

orang tersebut sungguh kasihan, dia tetap harus reinkarnasi lagi di kehidupan 

berikutnya, saya telah melihat dia lahir kembali lagi, memang seperti demikian. 

Anda sekalian harus sangat serius mengingat: Xiulian harus berspesialisasi 

tunggal, jangan membawa niat pemikiran metode Gong lain. Membawa masuk dapat 

mengganggu anda, dapat membuat Gong anda menjadi tidak murni, anda jadi tidak 

dapat kembali, tidak dapat berkultivasi ke atas, tidak mampu mencapai kesempurnaan. 

Juga jangan menggunakan cara apa secara buatan untuk menemukan jalan singkat 

agar diri sendiri dapat memasuki kondisi hening atau membubung ke atas, itu akan 

mendatangkan masalah dalam Xiulian. Anda harus meningkatkan hati anda dengan 

mantap, kini para Dewa sedang mengamati kalian. Sungguh-sungguh jangan 

menggunakan cara yang lain, semua itu tidak akan membuat hati anda meningkat, bila 

hati manusia tidak meningkat, apa pun tidak terhitung. Gerakan adalah pelengkap 

untuk mencapai kesempurnaan, mutlak bukan penyebab pokok untuk benar-benar 

meningkat. Yaitu ketika Xinxing anda meningkat, maka Gong anda juga harus ikut naik, 

juga berarti, pada teknik gerakan mempercepat evolusi Gong dan meningkat ke atas. 

Jika Xinxing anda setinggi ini, lalu anda berpikir, saya percepat evolusi agar ia dapat 

tambah tinggi, tidak akan bertambah tinggi. Hanya dapat mencapai posisi dari Xinxing 

anda, oleh sebab itu meningkatkan Xinxing adalah prioritas utama. Artinya manusia 

mempunyai patokan seberapa tinggi, barulah bisa setinggi itu, ini adalah sebuah prinsip 

kebenaran yang absolut. Tak peduli metode Xiulian manapun, anda tidak akan lolos 

darinya, ini adalah prinsip kebenaran alam semesta yang absolut, prinsip di mana 

agama manapun atau metode kultivasi apa pun harus menurutinya. 
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Pengikut: Bolehkah menambah niat pikiran ke dalam Gerakan ke-5? 

Shifu: Mutlak tidak boleh menambah. Jika dikarenakan tidak dapat memasuki kondisi 

hening, kita juga ada satu cara, anda terkadang mengatakan, saya sungguh tidak 

punya cara lagi, mengaduk hingga saya tidak mampu memasuki kondisi hening, dalam 

otak ini seperti puluhan ribu kuda sedang berbalapan. Mengapa tidak dapat hening? 

Adalah konsep anda yang terbentuk dalam dunia masyarakat di kemudian hari dan 

konsep pikiran yang terjadi oleh kekuatan karma, ini bukan pikiran anda sesungguhnya. 

Semua harus disingkirkan ketika anda Xiulian, oleh sebab itu ia tidak terima, maka ia 

seperti puluhan ribu kuda sedang berbalapan, tidak membiarkan anda hening, 

membuat anda sembarangan berpikir apapun. 

Xiulian harus dapat menemukan diri sendiri, berkultivasi diri sendiri. Jika anda 

dapat membedakan diri anda dengan jelas, anda berpikir, ini bukan saya, silakan kamu 

berpikir, saya sendiri hendak memasuki kondisi hening, saya lihat kamu dapat berpikir 

sembarangan sampai kapan. Menganggapnya sebagai pikiran orang lain. Bila anda 

benar-benar dapat menemukan diri sendiri dan membedakannya dengan jelas, cara 

seperti ini juga berfungsi. Artinya anda memperlakukan diri sendiri sebagai pihak ke 

tiga, saya memerhatikan kamu sembarangan berpikir tidak keruan, saya lihat kamu 

dapat berpikir sampai kapan, mungkin bisa lumayan efektif. Akan tetapi ini hanyalah 

sebuah cara membedakan diri sendiri dengan jelas, memperkuat Zhu Yishi, tidak dapat 

mencapai kondisi hening yang mutlak. Mengapa cara ini diperkenankan? Sebaliknya 

cara yang dibicarakan tadi, mengapa tidak diperkenankan? Karena itu semua adalah 

cara Tao kecil, tidak dapat membuat anda pulang rumah, semuanya ingin naik ke atas 

secara buatan dalam kondisi Xinxing tidak meningkat, itu tidak diperkenankan, tidak 

akan tercapai. 

Mengapa saya beritahukan anda cara seperti ini? Ia tidak dapat membuat anda 

memasuki kondisi hening yang mutlak, tetapi ia mewujudkan satu sisi yang baik, yaitu 

anda dapat mengenali pikiran-pikiran mana yang bukan milik anda, yang mana milik 

anda. Pikiran-pikiran yang tidak baik tersebut tentu saja anda tidak mengakuinya, 

dengan demikian penyingkirannya tentu juga cepat, bukankah ini juga adalah kultivasi 

tergantung diri sendiri, evolusi Gong tergantung pada Shifu? Mengapa saya meminta 

anda tidak mengakuinya? Anda sekalian pikirkan, bagian tubuh mana dari anda yang 

bukan milik anda? Anda ingin tangan anda bergerak seperti apa maka akan bergerak 

seperti itu; anda ingin lengan anda bergerak seperti apa maka akan bergerak seperti 

itu; anda ingin kepala anda bergerak seperti apa maka akan bergerak seperti itu, 

karena ia adalah anda. Kalau begitu pikiran itu, anda ingin ia diam, mengapa ia tidak 

diam? Karena ia bukan anda. Anda yang sesungguhnya adalah jernih dan bersih, 

semuanya adalah benda yang terkontaminasi di kemudian hari, maka harus 

dikultivasikan, dicampakkan, ini berarti sedang menyingkirkannya. 

Pengikut: Dapatkah orang yang homoseksual pada saat tidak melepaskan perilaku dia 

ini……… 
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Shifu: Maksud anda "Xiulian pada kondisi tanpa melepaskan pasangannya dari 

perilaku demikian." 

Saya beri tahu pada anda sekalian, kemarin saya telah berbicara satu hal: saya 

mengatakan Dewa sudah tidak memandang manusia sebagai manusia. Sekalipun 

anda masih mempertahankan agama, namun Yesus tidak lagi mengurusinya, pada 

permulaan juga tidak mengakui agama, Yesus hanya mengakui hati manusia yang 

dapat membubung kembali. Mengapa tidak mengurusi manusia lagi? Dikarenakan 

manusia sekarang sudah tidak dapat disebut sebagai manusia, sungguh adalah seperti 

demikian. Dalam sejarah tidak pernah ada masyarakat yang begitu semrawut seperti 

sekarang ini. Kemarin saya membicarakan hal seperti mafia, pengisap ganja, 

abnormal, kebebasan seks, percampuran seks, berzinah, perubahan konsep manusia, 

termasuk homoseksual.... Anda sekalian pikirkan, manusia dicipta oleh Dewa. Seorang 

pria diberikan seorang istri, ini yang ditetapkan oleh Dewa. Sekarang manusia ingin 

mencari pasangan yang sejenis dengannya, Dewa merasa orang-orang sekarang 

sudah bukan konsep pandangan sebagai manusia barulah dapat berbuat seperti 

demikian. Anda membiarkan pikiran anda sesukanya, pikiran anda seperti pikiran yang 

barusan saya katakan tadi, pada hakikatnya ia bukan anda. Konsep pandangan yang 

menyebabkan anda homoseksual adalah dikendalikan oleh benda buruk yang 

terbentuk di kemudian hari, anda sendiri malahan terbius olehnya, anda sendiri juga 

ikut bergelimang lumpur terhanyut bersamanya, anda harus mencari kembali jati diri 

anda, jangan melakukan hal yang kotor ini lagi. Dewa memandangnya kotor. Tidak 

peduli pemerintah mengakuinya atau tidak, undang-undang pemerintah anda bukanlah 

prinsip kebenaran dari alam semesta. Karena undang-undang pemerintah adalah 

manusia yang menetapkannya, saat manusia menetapkan hukum, semua 

menetapkannya berdasarkan hati yang ingin menghukum orang, atau demi 

mempertahankan dan memperoleh kekuasaan serta surat suara. Lalu menetapkannya 

secara bertentangan dengan hati nurani, oleh sebab itu ia tanpa ada niat baik. 

Saya pikir dapat mengajukan pertanyaan ini berarti dia menyadari masalah ini 

sudah tidak tepat, manusia sekarang sudah tidak dapat membedakan dengan jelas 

mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang pantas dilakukan, mana yang 

tidak pantas dilakukan. Setiap orang meluncur turun mengikuti arus dalam masyarakat, 

moralitas manusia meluncur turun dengan kecepatan ribuan kilometer perhari, terus 

memburuk. Setiap orang berada di tengah arus pesat tersebut, jadi tidak dapat lagi 

membedakan baik dan buruk. Apa yang telah dilakukan sebelum anda Xiulian ya 

sudah, hal yang sudah lewat biarkanlah lewat, sebagai seorang praktisi Xiulian, yang 

pertama-tama anda haruslah menjadi seorang manusia yang terang-terangan penuh 

martabat, kemudian masuk di antara orang Xiulian menjadi seorang praktisi Xiulian, 

akhirnya membubung naik menjadi seorang yang lebih murni, lebih mulia, menjadi 

seorang seperti Dewa yang mencapai taraf alam Dewa. Dewa mutlak tidak akan 

menyuruh orang Xiulian berbuat hal demikian, juga tidak akan menyuruh manusia 

biasa berbuat seperti demikian. 

Pengikut: Adakah cara untuk berkomunikasi dengan makhluk berakal di luar bumi? 
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Shifu: Kelihatannya keterikatan hati anda tidaklah sedikit. Beberapa pertanyaan hari ini 

kebanyakan diajukan oleh orang yang pertama kali datang. Wahai manusia, setelah 

menonton banyak film, setelah membaca banyak kisah khayal, dipengaruhi oleh 

banyak hal dalam masyarakat, telah terbentuk semacam pikiran metamorfosa yang 

hanyut ke alam fantasi. Anda bertanya bagaimana anda dapat berkomunikasi dengan 

makhluk berakal, saya beri tahu anda sekalian, seorang manusia biasa tidak boleh 

melakukan hal seperti ini, juga tidak mempunyai kemampuan ini. Jika anda sungguh 

dapat berkomunikasi dengan makhluk berakal, sedangkan anda sendiri bukan seorang 

praktisi Xiulian, tanpa energi, anda niscaya berada dalam bahaya, sewaktu-waktu anda 

bisa kehilangan nyawa anda. Lagi pula anda bisa melihat roh yang menyeramkan, 

tetapi tidak dapat melihat sedikitpun kehidupan tingkat tinggi, karena tingkat anda 

terlalu rendah, hanya terbatas di manusia, jadi ini adalah hal yang mengerikan. Jika 

anda ingin berkomunikasi dengan kehidupan luar bumi, jika demikian tambah 

mengerikan. Kehidupan luar bumi hanyalah kehidupan di planet lain tidak lebih dari 

dimensi materi yang dapat dilihat oleh mata manusia kita, makhluk hidup tersebut tidak 

menganggap manusia sebagai manusia. Ia menganggap manusia sebagai hewan, 

salah satu jenis satwa. Ia membantai manusia sesuai keinginannya, menangkap anda 

sesuka hati untuk dieksperimen. Ia menangkap manusia ke planet mereka, mengurung 

dalam sangkar sebagai hewan untuk ditonton oleh orang-orangnya. Banyak orang di 

bumi kita lenyap adalah diculik mereka. 

Saya masih katakan pada kalian, ilmu pengetahuan masyarakat manusia 

sekarang adalah diciptakan oleh mereka. Mengapa manusia planet tersebut mau 

menciptakan semacam ilmu pengetahuan seperti sekarang untuk manusia? 

Dikarenakan dalam planetnya memang adalah benda demikian, ia ingin membawanya 

ke planet ini, akhirnya menggantikan manusia. Ia menemukan bahwa tubuh manusia 

sangat komplit, indah sempurna, maka ia menginginkan tubuh manusia, pada akhirnya 

ia ingin menggantikan manusia. Memasukkan benda mereka ke dalam satu lapisan 

dari sel molekul manusia, sekarang telah dilakukan seperti ini, lagi pula sudah 

terbentuk dalam skala besar. Oleh sebab itu, hari ini saya menyelamatkan kalian, tidak 

hanya menghilangkan segala masalah keterikatan hati serta masalah kekuatan karma 

yang perlu kalian singkirkan sendiri, saya masih harus membersihkan benda-benda 

tersebut untuk kalian. Perkembangan manusia sangat menakutkan, suatu hari 

komputer akan mengomando manusia, perkembangan sekarang sudah cenderung 

seperti demikian. Manusia akan menjadi budak dari komputer dan mesin, akhirnya 

akan digantikan oleh manusia planet. Komputer mengapa berkembang sedemikian 

cepat? Mengapa otak manusia tiba-tiba menjadi begitu dinamis? Semuanya dilakukan 

pikiran manusia yang dikendalikan manusia planet. Bagi setiap orang yang mengerti 

bagaimana mengoperasikan komputer, manusia planet telah menomori kalian, 

sungguh seperti demikian. Pada praktisi kita, saya sudah bersihkan untuk dia, saat 

anda menggunakan komputer tidak terganggu olehnya. 

Mengapa ada manusia planet? Ada sebagian manusia planet, memang berasal 

dari planet-planet tersebut, mengapa ada beberapa manusia planet selalu datang ke 

bumi? Dikarenakan ia pernah sebagai manusia bumi. Tetapi bukan bumi sekarang ini, 
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adalah bumi sebelumnya yang berada di posisi bumi sekarang. Bumi ini telah berganti 

berkali-kali. Setiap penggantian, selalu ada sebagian kehidupan, kehidupan yang 

perwujudannya berbeda yang diciptakan Dewa, ada yang menyerupai manusia kita 

sekarang, masih ada yang tercipta dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada 

sebagian masih baik pada waktu itu, lantas dipertahankan, tidak memusnahkannya. 

Akan tetapi tidak diperkenankan ia memasuki periode perkembangan manusia pada 

bumi berikutnya, lantas mengirimkannya ke suatu planet yang lain. Setiap kali 

dilakukan seperti demikian, bersamaan itu juga meninggalkan sebuah memori sejarah 

untuk alam semesta ini, ini adalah manusia di bumi pada periode waktu yang berbeda, 

inilah tujuannya. Tetapi dikarenakan kendurnya pengawasan terhadap mereka, maka 

mereka berkembang, dalam siasat mereka, terciptalah metode ilmu pengetahuan 

beraneka ragam. Ada yang modelnya seperti di bumi kita, juga ada yang bermodel lain, 

cara perkembangan yang beraneka ragam. Tentu saja mereka tidak menyebutnya 

sebagai ilmu pengetahuan, nama yang disebut merupakan bahasa dari mereka, 

merupakan konsep mereka. Benda tersebut berubah makin hari makin jahat, seiring 

penyimpangan Dafa alam semesta, mereka juga makin hari makin jahat. Oleh sebab ini 

keseluruhan manusia planet berada dalam proses pemusnahan tuntas, seluruh alam 

semesta sedang memberantas mereka, dewasa ini pemberantasan di atas telah 

selesai. Sekarang hanya tersisa yang lari ke bumi, yang menyusup di antara manusia, 

yang menempel di tubuh manusia, masih ada tipe lain. Saya sedang memerhatikan 

mereka, sekarang biarkan dulu mereka melakukan sesukanya, dalam waktu yang tidak 

lama akan membasmi mereka. (Tepuk tangan) Kerusakan manusia juga berhubungan 

langsung dengan mereka, ini adalah dosa jahat, jadi harus membasminya. 

Pengikut: Ada orang mengatakan guru menganjurkan: gerakan pertama dilatih tiga 

kali, gerakan kedua dilatih setengah jam. 

Shifu: Kondisi setiap orang tidaklah sama, anda latihan berapa lamapun boleh. 

Biasanya latihan meditasi bila dilatih terlalu singkat tidak efektif. Mempunyai waktu 

banyak untuk latihan Gong adalah baik, akan tetapi apa pun tidak ingin anda kerjakan, 

seharian hanya latihan, juga tidak boleh. Taraf alam pikiran anda belum mencapai 

tingkat setinggi itu, anda latihan Gong, Gong juga tidak dapat tumbuh naik, jadi harus 

kultivasi hati, itu adalah prioritas pertama. Mengapa saya meminta anda sekalian lebih 

banyak baca buku? Lebih banyak baca buku, anda dapat mengerti prinsip yang tak 

terhitung; lebih banyak baca buku, anda dapat meningkatkan Xinxing anda. Ini tidak 

membatasi waktu yang tertentu. Saya pikir latihan gerakan kedua kurang dari setengah 

jam hasilnya tidak baik, tetapi efektif atau tidak, bolehlah, lakukanlah sesuai dengan 

waktu yang anda miliki, saya berpikir seperti demikian. Lalu gerakan kelima dilatih 

sesuai kemampuan anda, anda hanya mampu bersila kaki 15 menit, saya meminta 

anda satu jam, itu tidaklah realistis, benarkan? Latihlah sesuai kemampuan. Akan 

tetapi setengah jam adalah satu lintasan besar, tak peduli anda bagaimana pintar 

duduk bersila, bersila hingga setengah jam, dijamin pasti adalah lintasan besar, masih 

ingin menerobos lebih lanjut sangatlah sulit. Akan tetapi sekali menerobos melewati 

setengah jam, tidak akan sesulit ketika anda berada dalam lintasan setengah jam tadi. 
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Pengikut: Setiap negara mempunyai karakteristiknya sendiri, bagaimana baru dapat 

membuat Falun Dafa berkembang lebih cepat, contohnya di Swiss? 

Shifu: Ini tergantung bagaimana kalian berdasarkan kondisi diri sendiri membuat lebih 

banyak orang kalian untuk memperoleh Dafa. Ada yang mengatakan: saya 

memberikan orang lain sejumlah uang berarti telah berbuat hal yang baik. Saya 

katakan anda tidak lebih hanya demi kebahagian dan kesenangan sesaat. Jika anda 

memberikannya Dafa, dia akan memperoleh manfaat tak berakhir dalam hidup 

bermasa-masa. Anda katakan betapa berharganya benda yang telah anda berikan 

padanya?! Di Tiongkok ada satu pepatah: Pagi mendengar Tao, Sore boleh meninggal. 

Tentu saja itu bukan berarti: Pagi ini saya telah mendengar Fa, malamnya saya akan 

meninggal. Bukan seperti ini artinya. Maksudnya: pagi ini saya telah mendengar Tao, 

telah mendengar Fa, walaupun malam hari telah meninggal, saya juga sungguh tidak 

merasa takut. Mengapa? Karena umat manusia ketika meninggal, yang paling ditakuti 

adalah jatuh ke neraka. Anda sekalian pikirkan, di otak anda terisi Fa, beranikah neraka 

tersebut menerima anda? Beranikah ia menerima Dafa? Tidak berani. Maka dikatakan 

sebaliknya, bagian otak anda yang berisikan Fa, masihkah merupakan bagian yang 

tidak baik? Beginilah maksudnya. Bagaimana baru dapat membuat Dafa sesuai 

dengan karakteristik negara yang berlainan? Anda sekalian lakukanlah berdasarkan 

keadaan diri sendiri, hanya bisa seperti demikian, tidak ada cara khusus. Misalnya, ada 

suku bangsa suka mendengar musik; ada suku bangsa yang pikiran mereka suka 

memikirkan sesuatu; ada penduduk negara yang suka membiarkan bebas tanpa 

terikat, adalah karakteristik yang berbeda darinya. Anda sekalian berdasarkan 

karakteristik dan kelakuan orang yang berbeda, kalian sendiri melakukannya, saya pikir 

dapat mengerjakannya dengan baik. 

Pengikut: Bagaimana mendefinisikan orang baik dan jahat? 

Shifu: Apa itu orang baik? Apa itu orang jahat? Anda mengira yang melakukan hal 

buruk dia barulah orang jahat, bukan demikian. Ada sebagian orang yang tidak 

melakukan hal buruk namun ternyata juga jahat sekali, hanya saja dia tidak 

menampakkan diri, atau ditampakkan secara sangat tidak jelas. Mengapa? Ketika 

seseorang dilahirkan dari rahim ibu tanpa pikiran manusia biasa apa pun, hanya minum 

susu dan menangis, adalah di kemudian hari diindoktrinasi kepadanya dengan segala 

hal-hal di tengah manusia biasa. Dahulu orang-orang sangat menitikberatkan pada 

pendidikan keluarga, kalian keluarga bangsa kulit putih, pendidikan terhadap anak 

pada masa dahulu saya rasa baik sekali; namun sekarang, apalagi di Amerika Serikat 

pembiaran terhadap anak pada masa kini, sudah jangan dikatakan lagi, anak-anak itu 

sama sekali tidak ada pengasuhan, keseluruhan pendidikan adalah gagal. Bertanggung 

jawab pada umat manusia, haruslah mendidik anak, beri tahu mereka apa itu baik, apa 

itu tidak baik, semua ini akan dia isikan ke dalam otak. Seperti sebuah dompet, dompet 

ini diisi kepingan emas, lalu orang akan mengatakan anda ini adalah emas, jika dompet 

anda terisi tanah, maka orang akan berkata ini adalah tanah. Oleh sebab itu manusia 

juga demikian, dalam otak anda terisi hal-hal baik, anda pasti adalah orang baik, 

dijamin anda melakukan hal apa saja, begitu pikiran bergerak adalah niat yang baik; 

Anda terisi pikiran buruk, perilaku anda dalam melakukan apa saja adalah perbuatan 
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jahat, hal yang dipikirkan juga buruk, pikiran jahat. Ini adalah perbedaan hakikat antara 

orang baik dan orang jahat. 

Apa itu orang baik? Apa itu orang jahat? Tayangan yang mengandung kekerasan, 

pornografi yang dimuat pada badan propaganda masyarakat, aneka jenis surat kabar, 

tabloid diindoktrinasikan ke dalam otak anda, anda sekalian malah ingin melihat. Makin 

banyak diisi, anda menjadi sama seperti dia. Janganlah melihat benda tersebut, lihatlah 

benda yang baik; benda baik diisi makin banyak, makin hari makin banyak, dengan 

demikian anda niscaya seorang baik, perilaku anda akan dikendalikan oleh pikiran 

anda. Manusia tidak menitikberatkan pada pendidikan, tidak mementingkan pendidikan 

terhadap generasi penerus, ini adalah manusia berbuat dosa pada seluruh masyarakat. 

Anak muda zaman sekarang, sungguh tidak dapat dibayangkan, tidak layak dipandang. 

Saya kadang-kadang melihat mereka, sungguh tidak ingin melihatnya. Dari dalamnya 

sampai bagian luarnya, dari pikirannya sampai hatinya, dari perilakunya sampai 

pakaiannya, tidak ada satupun yang lurus. 

Tentu tidak mutlak begitu, masih ada sebagian yang pendidikan keluarganya lebih 

baik, pendidikan terhadap anak-anak juga lebih baik. Haruslah mengerti, sebab anda 

sedang membangun manusia generasi berikut dan masyarakat yang akan datang, 

dengan demikian manusia generasi berikut merupakan apa, dapatkah anda 

mengatakan tidak punya tanggung jawab? 

Pengikut: Saya praktisi dari Swedia. Saya tahu bahwa membaca "Zhuan Falun" dalam 

bahasa mandarin akan ada pengertian yang lebih mendalam, akan tetapi 

menghabiskan banyak waktu Xiulian untuk belajar bahasa mandarin, apakah patut? 

Shifu: Baik, saya bahas masalah ini pada anda sekalian. menggunakan "Zhuan Falun" 

untuk belajar bahasa mandarin, bukankah telah belajar bahasa mandarin sekaligus 

juga belajar Fa? Bahasa mandarin ini benar-benar dapat mencerminkan perkataan 

yang diucapkan saya secara tepat dalam keadaan semula. Hal ini adalah pasti, karena 

saya memang menggunakan bahasa mandarin untuk mengajarkan Fa. Mengapa saya 

memilih harus lahir di Tiongkok, memublikasikan Fa di Tiongkok? Dikarenakan dalam 

sejarah telah mengatur hal tersebut. Makna bahasa dari penduduk di daerah ini besar, 

segala perkembangan dalam sejarah ia seluruhnya demi penyebaran Dafa ini di masa 

mendatang, banyak sekali rencana dibuat semua demi untuk hal tersebut, jadi ini 

adalah rencana sejak amat-amat awal dari dulu. Telah direncanakan sebelum orang 

kulit putih periode sekarang memasuki peradaban, maka suku bangsa tersebut 

memang amat kuno. Bahasanya adalah terkaya di dunia, makna yang terkandung juga 

terbesar, lebih mampu mengekspresikan konsep dari alam semesta yang demikian 

mahabesar. Bila tanpa sebuah bahasa yang kaya, mutlak tidak dapat mengekspresikan 

dan tidak mudah menjelaskannya. Walaupun begitu, sampai hari ini, bahasa manusia 

ini telah tidak dapat mengekpresikan lebih jauh lagi, tidak dapat mengekpresikan lebih 

lanjut lagi, juga tidak dapat menerangkan dengan jelas lagi. Juga tidak ada bahasa 

tersebut lagi. Akan tetapi di tingkatan manusia, ia sudah mampu menjelaskan 

sepenuhnya segala sesuatu di tingkat bawah ini. 
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Kalau begitu apakah benar tanpa membaca buku bahasa mandarin lalu tidak 

dapat Xiulian, tidak dapat mencapai alam yang seharusnya dicapai, atau bisa 

memengaruhi kecepatan? Saya beri tahu anda sekalian bahwa sedikitpun tidak akan. 

Mengapa? Sebab saya menggunakan bahasa yang kompleks ini mengajarkan Fa, 

dikarenakan banyak Dewa di tingkat yang berbeda juga sedang mendengarkan Fa. 

Bukan anda saja yang duduk di sini yang sedang mendengarkan Fa, masih banyak 

sekali Dewa juga sedang mendengar. Jadi Xiulian anda di tengah manusia biasa tidak 

akan terpengaruh walau anda membaca versi Inggris, Perancis, Jerman atau bahasa 

lain. Lagi pula kebanyakan penerjemah adalah murid-murid kita. Ini bukanlah masalah. 

Bila ada perbedaan, juga hanyalah perbedaan permukaan dari bahasa tulisan saja, 

seiring Xiulian kita, berangsur-angsur memperbaikinya, merevisinya, membuatnya 

makin lama makin sempurna. 

Saya mengerti banyak murid ingin dapat membaca bahasa mandarin, ingin dapat 

memahami ucapan asli saya dan pengertian yang asli, tentu saja itu terbaik, lebih baik. 

Jika tidak dapat mencapai hal ini, kalian tidak usah khawatir, sepanjang "Zhuan Falun" 

telah diterjemahkan ke bahasa kalian, di belakangnya akan ada Buddha, Tao, Dewa 

yang tak terhitung, sama saja dapat membuat anda mengerti prinsip dari taraf alam 

tersebut. Hal ini tidak tampak pada permukaan tulisan, juga tidak dapat dituliskan, 

begitu juga dalam bahasa mandarin. Jadi tidak akan memengaruhi Xiulian. Akan tetapi 

juga banyak keajaiban yang terjadi pada praktisi yang belajar bahasa mandarin. Fa 

bagaimanapun adalah Fa, sungguh muncul beberapa keajaiban. Untuk ini saya tidak 

lagi memberikan contoh. Agar menghindarkan beberapa dari kita dengan tidak tepat 

menirunya hingga menimbulkan suatu keterikatan. 

Pengikut: Bagaimana membedakan hati pengikut sejati yang tidak goyah? Bagaimana 

membedakan orang yang kultivasi palsu dengan yang kultivasi sejati? 

Shifu: Dalam proses Xiulian tidak dapat dibedakan, akan tetapi saya juga katakan 

pada anda, Dafa kita terbuka untuk semua orang. Siapa palsu, siapa sejati? Yang 

palsu mungkin dia besok menjadi sungguh belajar; yang sejati mungkin besok 

dikarenakan sesuatu hal dia menjadi tidak sungguh belajar lagi, jadi Fa saya telah 

membuka pintu sedemikian besar. Akan tetapi juga benar-benar ada sebagian orang 

yang merusak Fa, berbuat jahat di bawah dorongan semacam iblis yang menentang 

Fa. Orang semacam ini mudah dibedakan, karena mulai dari sumsumnya hingga 

tingkah lakunya semua bertentangan, adalah seperti ini. Di antara praktisi karena anda 

adalah kultivasi sejati, saya kultivasi sejati, anda bukan kultivasi sejati, saya kultivasi 

sejati, karena masalah ini saling bentrok. Saya pikir ini sangatlah tidak pantas, pada 

hakikatnya kalian semua adalah kultivasi sejati, sebab titik tolaknya adalah demi 

melindungi Fa. 

Saya tahu perasaan hati anda sekalian terhadap Fa, menganggap siapa-siapa 

telah merusak Fa, sungguh tidak dapat menoleransinya. Karena kalian sedang Xiulian, 

kalian telah sebagai pembela Dafa. Anda berkultivasi dalam Dafa, anda juga adalah 

satu bagian dari Dafa, tetapi mutlak tidak akan tanpa konflik, dalam proses Xiulian 

antara pengikut dengan pengikut tidak akan selamanya dalam suasana rukun. 
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Mengapa? Karena hati yang belum kalian kultivasikan, hati manusia biasa yang 

terefleksi sangat kuat, bisa terekspresikan. Sedangkan bagian hati kalian yang telah 

selesai kultivasi malahan tidak kelihatan lagi, karena ia sudah tidak eksis, maka tidak 

terekpresi lagi. Justru bagian hati kalian yang belum selesai kultivasi dapat terekspresi, 

dengan demikian apakah boleh mengatakan orang ini tidak baik? Mutlak bukan. 

Sebaliknya, kita harus mengatakan bahwa orang ini lumayan baik, hanya saja bagian 

hati yang belum selesai kultivasi terekspresi ke luar. Terekspresi ke luar mengandung 

tujuan apa? Ialah memerlukan anda sekalian menunjukkan untuk dia atau seseorang di 

antara kita juga mempunyai hati demikian pada aspek ini, mereka berdua terjadi saling 

timbul konflik, tujuannya untuk menyingkirkan hati mereka masing-masing. 

Dengan demikian bilamana sewaktu timbul konflik harus masing-masing mencari 

sebab di dalam diri sendiri, tak peduli hal tersebut mencela anda atau tidak. Ingatlah 

perkataan saya ini: tak peduli masalah ini mencela anda atau tidak mencela anda, anda 

tetap mencari pada diri sendiri, anda akan menemukan masalahnya. Bila masalah ini 

mutlak tidak ada hubungan dengan anda, tidak mempunyai hati yang harus anda 

singkirkan, kalau begitu hal tersebut sangat jarang akan timbul pada diri anda. Jika 

anda tidak punya hati tersebut, niscaya tidak akan timbul konflik, harus bertanggung 

jawab pada Xiulian anda. Asalkan konflik terjadi pada diri anda, timbul di sisi anda, 

timbul di antara kalian, maka sangat mungkin berhubungan dengan anda, niscaya ada 

sesuatu yang perlu anda singkirkan. Tak peduli mencela atau tidak mencela anda, 

Fashen saya saat menyingkirkan hati anda, tidak akan memedulikan masalah ini 

mencela dia atau mencela anda. Asalkan anda punya hati tersebut, dia berusaha 

dengan segala cara agar anda menimbulkan konflik, agar anda mengenali hati yang 

tidak benar ini. Jadi kalian masih mencari di sekeliling: hal ini tidak boleh mencela saya. 

Atau kalian masih berpikir: Saya sedang membela Fa. Dia sedang berpikir: Saya juga 

sedang membela Fa. Pada hakikatnya kalian mungkin semua juga punya bagian yang 

tidak benar barulah muncul konflik. 

Ada beberapa praktisi memasang foto saya di luar, menyalakan lilin dan 

membakar dupa, juga menyembah saya. Anda sekalian diharapkan dengan sangat 

jangan melakukan hal seperti ini. Pengikut yang Xiulian dalam masyarakat manusia 

biasa, saya selalu menentang mereka melakukan ritual agama. Agama telah menjadi 

semacam organisasi dalam masyarakat manusia biasa, bukan Xiulian. Anda 

menghormati saya, asalkan anda mempunyai sebutir hati ini, saya sudah gembira 

(tidak termasuk pengikut Xiulian Dafa yang semulanya memang dalam agama). 

Masih ada satu hal yang juga ingin saya sampaikan kepada anda sekalian. Kita 

mempunyai sejumlah praktisi Barat, begitu Xiulian Tianmu anda akan terbuka, ini 

adalah sebuah masalah yang besar di masa akan datang. Ketika saya mulai 

memublikasikan Fa di Tiongkok, dikarenakan berbagai macam konsep orang Tiongkok 

terlalu banyak, ingin membuka Tianmu mereka perlu menggunakan benda yang lebih 

berkekuatan, pada permulaannya kami telah membentuk benda seperti ini. Dengan 

demikian hari ini ditujukan pada praktisi Barat, dia masih belum belajar dalam waktu 

yang lama, Tianmu mereka telah terbuka, jadi timbul masalah demikian. Lalu ada 

banyak orang telah melihat hal yang tidak dapat dilihat manusia biasa, baik itu makhluk 
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lain, baik itu pemandangan lain, anda sekalian harus ingat betul-betul perkataan saya 

hari ini: jangan menitikberatkannya. Sudah kelihatan ya sudah, hati tidak tergoyah, 

sangat diharapkan jangan timbul kegembiraan hati karenanya, ini tidak lebih hanyalah 

terlihat fenomena kebenaran pada tingkat yang sangat rendah. Ia mutlak tidak mewakili 

tingkat anda, jadi baik kalian dapat melihat, ataupun tidak melihat, harus meletakkan 

hati untuk belajar Fa, membaca buku belajar Fa, membaca buku belajar Fa. Hampir 

setiap kali mengajarkan Fa, saya tidak bosan-bosannya meminta kalian membaca 

buku, membaca buku, membaca buku. Asalkan kalian membaca buku, kalian pasti bisa 

mendapatkan sesuatu yang lebih baik yang tak bisa kalian bayangkan. 

Melihat melalui mata kalian, walau yang terlihat lebih banyak, juga hanyalah 

sesuatu yang terlihat pada tingkat anda berada, jangan mengakibatkan keterikatan hati. 

Dapat melihat adalah suatu hal yang baik, saya tidak akan memblokir mata anda, akan 

tetapi kalian harus tahu, tak peduli apa pun yang terlihat, kalian juga harus terus belajar 

Fa. Kehidupan tingkat tinggi yang manapun, juga bukan Shifu kalian, harus sangat 

diingat hal ini. Jangan terima apa pun dari mereka, jika telah terima akan terjadi situasi 

serius tentang tidak mendua pintu Fa. Harus meletakkan hati pada kultivasi dalam Fa, 

harus ingat: Karena Fa barulah dapat membuat anda mencapai kesempurnaan, karena 

Fa barulah dapat membuka Tianmu anda, anda harus Xiulian dalam Fa barulah dapat 

mencapai kesempurnaan. Terikat oleh sesuatu apa pun yang di luar Dafa, juga akan 

membuat anda gagal di tengah jalan. 

Pengikut: Saya mempunyai pacar Chinese, melalui membaca buku, saya mengetahui 

bahwa perkawinan antarras adalah tidak benar, saya memutuskan tidak 

mempertahankan hubungan dengannya. 

Shifu: Saya tidak pernah mengatakan tidak boleh atas keinginan anda untuk menikahi 

seseorang dari ras yang berbeda, karena ini adalah masalah yang ditinggalkan sejarah, 

tidak ada hubungan dengan kalian. Manusia tersisa untuk bumi masa depan haruslah 

yang murni, tetapi kalian akan mencapai kesempurnaan, kalian adalah orang Xiulian, 

tidak berada dalam lingkup ini. Mengenai keturunannya, jika mereka dapat Xiulian, 

kami juga dapat memilihnya. Yuanshen dia semulanya berada di mana, harus ke 

mana, kami bisa membuatnya ke sana, adalah ditangani seperti demikian. 

Kekuatan Fa dari Dafa tak terbatas, kami mempunyai segala cara untuk 

menangani. Bagi para murid, cara apa saja kami punya. Bagi manusia biasa, kami 

tidak boleh sesuka hati mengerjakan untuk dia, beginilah hubungannya. Kondisi kalian, 

saya tidak mengatakan tidak boleh, juga tidak mengatakan boleh, karena hal tersebut 

kini tidak dipedulikan, masyarakat sekarang memang seperti demikian. Persis seperti 

kalian semua telah mempunyai kebudayaan planet luar, lagi pula ketika saat harus 

menangani, juga tidak ada hubungan dengan kalian. Karena kalian semua harus 

Xiulian mencapai kesempurnaan, kelak yang ada di atas bumi bukanlah kalian, kalian 

semuanya telah pergi ke dunia langit. Inilah situasinya. 

Pengikut: Apakah Yuanshen memiliki wujud? 
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Shifu: Yuanshen mempunyai wujud, ialah wujud anda sendiri, akan tetapi mutlak lebih 

indah dibandingkan dengan wujud tubuh daging anda ini. Karena butir partikel yang 

membentuk tubuh tersebut dibanding dengan tubuh fisik permukaan jauh lebih halus, 

lebih mikroskopis, memiliki energi yang lebih besar, oleh sebab itu ia bercahaya. 

Pengikut: Saat lahir kembali, wujud apakah bisa berubah? 

Shifu: Bisa. Tetapi juga memiliki karakteristik yang sangat kuat pada semula. Ada yang 

mengatakan bahwa saya telah reinkarnasi beberapa kali juga tidak berubah, akan 

tetapi ketika reinkarnasi menjadi orang Barat, adalah hidung mancung, mata masuk ke 

dalam dan berwarna biru. 

Pengikut: Shifu mengatakan bahwa tubuh di berbagai dimensi adalah kehidupan yang 

independen, saya merasa kesulitan untuk memahami. Apakah hubungan antara tubuh 

di berbagai dimensi dengan Yuanshen? 

Shifu: Ini berhubungan dengan struktur alam semesta, dengan manusia sendiri tidak 

ada hubungan langsung. Manusia di banyak dimensi terdapat anda yang sama seperti 

anda, dipanggil dengan nama yang sama, akan tetapi mereka adalah independen. Ini 

dengan tubuh anda di berbagai dimensi adalah dua hal. Tubuh anda di berbagai 

dimensi adalah tubuh anda yang tersusun dari partikel molekul yang berbeda dalam 

dimensi yang berbeda. Ini seluruhnya adalah anda. 

Pengikut: Anda mengatakan sifat keiblisan umat manusia sekarang menjadi lebih 

dominan, lalu berapa besar taraf sifat keiblisan saya yang diakibatkan faktor manusia? 

Berapa besar taraf yang berasal dari dimensi lain? 

Shifu: Setiap orang mempunyai karakteristik materi yang separuh positif separuh 

negatif. Selain itu masih ada bagian dari konsep pandangan yang terbentuk di 

kemudian hari dan kekuatan karma pikiran. Saya selalu mengatakan satu perkataan: 

manusia ibarat sehelai pakaian, tubuh anda, pikiran anda ibarat sebuah topi, kehidupan 

yang berbeda memakainya, jadi sama dengan dia. Jika kesadaran Zhu Yuanshen 

manusia tidak kuat, sewaktu-waktu bisa dipakai oleh makhluk hidup yang lain. Segala 

macam tingkah laku yang tidak baik dari orang-orang dalam masyarakat sekarang, ini 

merupakan suatu masalah sangat parah yang muncul hingga kekacauan masa kini. 

Dahulu mutlak tidak diizinkan kehidupan luar Triloka masuk ke dalam Triloka; juga tidak 

diizinkan kehidupan di dalam Triloka keluar dari Triloka; juga tidak diizinkan makhluk 

hidup pada tingkat yang berlainan dalam Triloka saling mengganggu; juga tidak 

diizinkan muncul Futi. Kini seluruhnya telah muncul, lagi pula bagi tempat masyarakat 

umat manusia ini adalah yang paling kacau. Ada banyak orang, ketika pikirannya tidak 

benar, yaitu ketika pikiran manusia sesuai karakteristik iblis, yaitu pikiran keiblisan 

besar. Manusia sendiri dalam masyarakat biasa selalu melihat yang tidak baik, 

mendengar yang tidak baik, dalam otaknya diisi benda yang tidak baik, sehingga sifat 

keiblisan manusia sendiri juga menjadi besar. Sifat keiblisan besar persis sesuai 

dengan iblis, maka iblis pun menjadi suka dengan anda. Karena anda sama dengan 

dia, dengan demikian dia lantas masuk ke dalam tubuh anda. Ini adalah faktor dari 

sumber luar. Karena pikiran anda dengan pikiran dia mudah menyatu, dia jadi dapat 
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dengan mudah mengendalikan anda, ini salah satu keadaan. Dalam dimensi yang 

setingkat dengan manusia, ada banyak sekali kehidupan yang telah rusak, mereka 

secara semena-mena mengendalikan manusia. Mengendalikan manusia melakukan 

apa? Ingin memperoleh asap dupa duniawi, ingin menempati tubuh manusia, 

mendapatkan substansi manusia. Substansi manusia berguna bagi mereka setelah 

mengalami evolusi. Oleh sebab itu mereka memilih orang yang cocok dengan mereka. 

Manusia sekarang memang sedang menghadapi masalah seperti demikian, manusia 

malah merasa diri sendiri sekarang ini lumayan baik. 

Masalah tersebut telah dalam tahap akhir penyelesaian, maka hidup masyarakat 

umat manusia sekarang akan makin hari makin mengerti, berangsur-angsur dapat 

menemukan diri sendiri. Sebelumnya, orang-orang hidup secara binggung berkabut, 

seluruhnya terdorong oleh mereka, terdorong oleh faktor kompleks yang mahabesar. 

Membebaskan manusia secara tuntas, menyingkirkan pengendalian dari luar secara 

tuntas, biar manusia sendiri menguasai diri sendiri. Bila tidak, Fa yang saya ajarkan 

hari ini, jadi sama dengan diajarkan kepada mereka. Bila kalian bingung tidak jelas 

hingga tidak dapat menemukan diri sendiri, keseluruhan diperoleh mereka, itu tidak 

diperkenankan. Oleh sebab itu saya terutama mengerjakan hal tersebut pada murid 

saya, (tepuk tangan) masyarakat manusia juga sedang dikerjakan, karena manusia 

biasa dalam masyarakat sekarang ini bila terkekang, tidak bisa mendapatkan Fa, itu 

akan sangat serius, maka ada praktisi melakukan otokritik pada saya, mengatakan 

bahwa dirinya tidak dapat menyebar Fa dengan baik. Saya katakan anda telah 

mengerjakan dengan baik, akan tetapi sangat banyak situasi di atas kemampuan anda. 

Hingga tidak mencapai keinginan, itu bukanlah masalah dari anda; jika anda tidak 

melakukannya, itu adalah masalah anda. 

Terkadang saya berdiri di loteng memandang ke bawah, saya melihat orang sibuk 

terburu-buru. Saya berpikir: Manusia kini bagaimana sih hidupnya? Bila mengatakan 

kasihan, lantas merasa manusia sendiri yang menghancurkan segala ini, karena 

manusia sesuai dengannya. Masyarakat eksis penyebab kerusakannya, akan tetapi 

setiap manusia juga ikut mendorongnya makin bergelora, semua juga ikut mendorong, 

dalam arus besar ini manusia tidak memperbaiki diri, melainkan membiarkan diri. 

Orang-orang di lapangan sepak bola melampiaskan sifat keiblisan, adalah contoh 

membiarkan diri yang paling tipikal. Saat menjerit dan berteriak-teriak, tidak menyadari 

sifat keiblisan sedang terlampias besar sedang tambah kuat. Ketika orang-orang 

sedang disco dalam kondisi tidak rasional sembarang teriak sembarang menjerit, itu 

adalah pelampiasan sifat keiblisan yang paling besar. Hal yang dilakukan manusia 

dalam kondisi rasional, dapat mengetahui diri sendiri sedang melakukan hal apa, selalu 

adalah Shan Nian (pikiran baik), itu barulah diri sendiri yang sesungguhnya. 

Pengikut: Saya selalu merasa diri sendiri adalah seorang yang kuat, seorang yang 

mampu mengontrol diri sendiri. Mengapa setiap kali bertemu Guru, membicarakan 

tentang Guru, selalu merasa tidak mampu menahan air mata? 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, dalam periode sejarah yang berbeda dan dalam 

negara yang berbeda, sejumlah besar orang yang duduk di sini dengan saya 
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mempunyai Yuanfen yang sangat-sangat besar. Ini salah satu aspek. Masih ada satu 

aspek lagi, "di zaman pergolakan hingga demikian, anda masih mengajarkan benda 

yang begitu bagus." Ini adalah perkataan yang diucapkan Dewa yang tidak memahami 

mengapa saya masih mau melakukan hal ini. Oleh sebab itu bertambah sulit bagi saya 

demi menyelamatkan kalian. Kalian yang ter-ekspresi di dimensi ini tidaklah 

mengetahui. Sisi kalian yang berada di dimensi lain semua dapat melihat, seluruhnya 

mengerti apa yang telah saya berikan pada kalian, tidak mampu diungkapkan dengan 

kata-kata atau tindakan, bahkan tidak mampu menggunakan konsep yang manapun 

untuk berterima kasih kepada saya, sehingga menyebabkan anda di sisi ini tidak dapat 

menjelaskan mengapa meneteskan air mata. Kalian tidak mengetahui, kekacauan 

masyarakat umat manusia hari ini telah kacau hingga taraf demikian, kotor bukan main, 

karma dalam tubuh manusia bukan main banyaknya, dalam pikiran terdapat pikiran 

buruk bukan main banyaknya, terlalu banyak, namun saya layak membersihkan 

seluruhnya untuk anda. Kemudian memasang Falun yang bersinar keemasan serta 

banyak sekali benda-benda dari seluruh Fa ini ke tubuh anda, agar anda dapat Xiulian, 

memurnikan tubuh anda yang kotornya tiada banding, ini merupakan hal yang tidak 

ada orang berani kerjakan sejak terciptanya langit dan bumi. (Tepuk tangan) Dikatakan 

sebaliknya, ini adalah hal yang tidak akan anda temui sejak terciptanya langit dan bumi, 

namun kalian telah temui, oleh sebab itu kalian bisa seperti demikian. Karena kalian 

makin hari makin sadar jernih, jadi hal-hal yang saya bicarakan juga makin hari makin 

jelas. 

Pengikut: Guru mengatakan ilmu pengetahuan adalah agama, perkataan ini sangat 

mengguncang saya. Bolehkah anda lebih mendalam lagi membahas masalah ini? 

Shifu: Ia adalah agama, adalah suatu agama yang komplit. Agama yang lain membuat 

anda mengenali mulai dari spiritual, kemudian dalam proses Xiulian membuat anda 

berangsur-angsur menemukan benda yang benar-benar indah bagus dalam alam 

semesta, keberadaan materi yang sesungguhnya, ia merupakan suatu proses seperti 

demikian. Sedangkan agama ilmu pengetahuan ini ia membuat anda menemukan 

sedikit benda dari materi, menggunakan ini mengarahkan anda makin hari makin 

percaya, terakhir membuat anda menggantungkan diri padanya, makin hari makin 

bergantung padanya, seolah-olah menemukan bahwa ia adalah prinsip kebenaran. 

Agama tersebut mulai dari materi mengarahkan anda hingga mencapai kepercayaan 

dari spiritual; sedangkan agama umum adalah mulai dari spiritual membimbing anda 

menuju ke pemahaman sejati terhadap materi, ia menempuh suatu jalan yang 

berlawanan, maka tidak dapat dibedakan oleh manusia. Segala jenis benda dapat 

berpijak di dunia ini, dapat dipertahankan, dapat berdiri, semua diharuskan mempunyai 

suatu penyebab yang krusial, yaitu ia harus membentuk suatu medan di dimensi ini, 

sedangkan eksistensi medan tersebut merupakan materi. Umpamanya agama, dapat 

berdiri dikarenakan selama masa proses banyak orang memercayainya, berdiskusi 

dalam kondisi berkeyakinan teguh, memuja serta cara-cara lain membentuk suatu 

lingkungan. Bersamaan itu, lingkungan tersebut sebaliknya juga melindungi agama ini. 

Ilmu pengetahuan juga seperti demikian, lingkungannya sudah sangat besar 

sekali, dalam dimensi manusia hampir saja tidak ada tempat yang tidak eksis, termasuk 
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setiap bidang, boleh dikatakan tidak ada yang ketinggalan, agama yang manapun tidak 

mampu menandinginya. Akan tetapi, sekali lingkungan materi ini terbentuk, dimensi 

umat manusia eksis prinsip saling menghidupi saling membatasi: ada yang positif juga 

ada negatif, ada yang baik lantas ada yang jahat. Dengan demikian lingkungan yang 

terbentuk dalam dimensi ini juga ada dua faktor seperti demikian: yang satu adalah 

baik, yang satu adalah jahat. Agama juga demikian, terbentuknya ia juga membawa 

dua macam faktor ini; ketika anda ingin menentangnya, faktor jahatnya sangat 

geregetan ingin membunuh anda, ini ialah faktor negatif yang jahat dalam 

lingkungannya; ketika anda memercayainya, faktor dari sisi yang lain, ia sungguh 

sangat baik, sangat Shan pada anda, ini adalah sisi baiknya. Sedangkan dalam ilmu 

pengetahuan juga mempunyai faktor semacam ini. Bila anda melawan ilmu 

pengetahuan, walaupun ia tidak akan membunuh anda, sekelompok orang akan 

bersama-sama menyerang anda, siapa pun akan mengatakan anda takhayul, siapa 

pun akan mengatakan anda menggelikan, ia akan menurunkan nilai anda hingga tidak 

berharga dalam masyarakat. Jika anda tidak memercayainya mulai dari sekolah dasar, 

anda tidak mempelajarinya dengan baik, ia bisa memecat anda; di universitas, anda 

tidak mempelajarinya dengan baik, anda tidak akan mendapatkan titel, tidak bisa lulus; 

jika anda masih tidak mempelajarinya dengan baik, anda tidak mendapatkan pekerjaan 

yang bagus, segala bidang di masyarakat ini dipenuhi oleh pekerjaannya. 

Boleh dibicarakan sebaliknya, setiap pekerjaan penuh dengan ilmu pengetahuan. 

Anda tidak mempelajarinya dengan baik, anda tidak akan mendapatkan pekerjaan 

yang baik. Sebaliknya ilmu pengetahuan itu sendiri tidaklah maju, perkembangannya 

hanya terbatas pada dimensi yang ada sekarang ini. Ia tidak mampu membuktikan 

keberadaan Dewa, ia juga tidak tahu bila manusia berbuat hal buruk akan ada balasan. 

Bila anda berbicara ada Dewa, ia lantas mengatakan anda takhayul; bila anda 

berbicara manusia berbuat hal buruk akan dapat balasan karma, manusia berbuat hal 

baik akan ada balasan yang baik, ingin menjadi seorang yang baik harus 

mengutamakan De, ia lantas mengatakan anda murtad dan berpendapat sesat yang 

membahayakan. Pada kenyataannya adalah ilmu pengetahuan ini yang menyerang sisi 

terbaik dari dasar kebajikan manusia. Ia tidak menyuruh orang mengutamakan De, 

tidak menyuruh orang menuruti kebajikan, malah menyuruh orang melampiaskan 

segala nafsu, merusak lingkungan hidup umat manusia, merusak sifat dasar umat 

manusia dan kriteria manusia. Dilihat dari sisi ini, ilmu pengetahuan ini juga merupakan 

agama sesat. Akan tetapi, dalam dimensi manusia ini ia menyuplai kenikmatan serta 

kenyamanan sesaat yang palsu pada manusia. Ia memberikan manusia suatu fasilitas 

kebebasan palsu, kemajuan palsu yang terbentuk ketika manusia merusak diri sendiri, 

lantas membuat manusia lebih percaya padanya. Akan tetapi dalam pandangan Dewa, 

kenikmatan dan kenyamanan manusia yang berlebihan bukanlah hal yang baik, bisa 

menambah karma, berakumulasi karma. Tidak bisa melenyapkan karma, akhirnya jatuh 

ke neraka, bahkan jiwanya termusnahkan. Dulu kalian orang Barat juga mengetahui 

prinsip seperti demikian, orang yang lebih tua juga memahami prinsip seperti ini, 

mengatakan menderita sedikit tidak ada masalah, bukan hal buruk. Menggembleng 

dalam lingkungan susah payah adalah hal yang baik, semuanya memahami ini. 
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Saat menderita bisa melenyapkan karma, setelah melenyapkan karma di 

kehidupan berikut barulah mendapatkan kebahagiaan sungguh yang tanpa karma. Bila 

anda ingin Xiulian, anda melenyapkan karma, anda masih dapat mentransformasikan 

menjadi Gong, kembali ke dunia langit. Lalu agama ilmu pengetahuan ini meminta 

anda hanya memercayainya, tidak memercayai Dewa yang sebenarnya, tambah 

mendorong lagi manusia ke sisi yang berlawanan, terus-menerus membuat karma, 

bukankah ia sesat? Akan tetapi apa yang saya bahas di sini adalah keseluruhan bentuk 

dari ilmu pengetahuan. Saya sama sekali tidak menentang bidang mata pelajaran 

akademis yang tercipta oleh ilmu pengetahuan modern. Karena anda sekalian juga 

telah hidup seperti demikian dalam lingkungan ini, semuanya juga bekerja seperti 

demikian. Seyogianya masyarakat telah seperti demikian, maka juga hanya bisa 

mempertahankan seperti begini, saya juga tidak menentangnya. Saya hanya memberi 

tahu pada kalian rupa asli darinya. 

Bersamaan ini juga memberitahukan anda sekalian, ilmu pengetahuan bukan 

prinsip kebenaran yang absolut. Mengapa Einstein masuk ke dalam agama pada usia 

lanjutnya? Seorang berprestasi yang begitu bagus dalam ilmu pengetahuan, dia 

menemukan bahwa agama adalah yang benar. Manusia tidak memahaminya, karena 

tidak sepintar Einstein, orang yang keras kepala tidak memahami, orang yang 

kebijaksanaannya tidak sebesar Einstein memang tidak dapat memahami. Pada 

akhirnya Einstein menemukan apa yang diajarkan agama adalah benar, itu barulah 

ilmu pengetahuan yang sungguh, oleh sebab itu dia terjun ke dalam kepercayaan 

agama ortodoks. Yang baru saya jelaskan saya ulang sekali lagi, kalian harus 

mengerjakan pekerjaan kalian, kalian pergi kerjakan, karena dari atas hingga bawah 

telah menyebabkan masyarakat sekarang ini menjadi seperti demikian. Anda sekalian 

juga mempertahankan seperti demikian, saya juga tidak ingin mengurusinya, karena 

yang saya selamatkan adalah kalian, dewasa ini tidak peduli urusan tersebut. Saya 

hanya memberi tahu situasi sebenarnya dari ia kepada orang, memberi tahu pada 

orang Xiulian. Saya tidak mengatakan hal ini kepada manusia biasa, tidak mengatakan 

kepada orang-orang dalam masyarakat, mereka juga tidak perlu tahu. Sebenarnya juga 

tidak hanya saya saja yang mengatakan, banyak orang pintar juga telah menemukan, 

manusia biasa juga ada yang mengetahui ilmu pengetahuan adalah agama. 

Pengikut: Pengikut Dafa yang telah Xiulian sempurna, akan dengan cara bagaimana 

meninggalkan bumi manusia? 

Shifu: Hal ini telah banyak kali dibicarakan. Jika yang pergi ke dunia Falun, maka dia 

akan pergi ke dunia Falun, dia akan sempurna dengan membawa tubuh daging yang 

telah ditransformasi oleh substansi energi tinggi. Akan tetapi kebanyakan berasal dari 

dunia yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi, di dalam dunianya yang di sana 

memang tidak memerlukan tubuh, menganggap tubuh fisik manusia tidaklah bagus. 

Mengijinkan anda membawa tubuh sama saja berarti mengubah segala yang berada di 

dunia anda pada mulanya, oleh sebab itu mereka tidak mau tubuh, dikasih juga tidak 

mau. Akan tetapi kalian harus tahu, dalam pikiran semua orang bisa mencerminkan: 

Saya juga menginginkan. Itu adalah bagian dari kalian yang kini belum selesai Xiulian, 

refleksi dari pikiran manusia biasa yang paling permukaan. Ketika kalian telah melihat 
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situasi yang sebenarnya, kalian akan mempunyai pemikiran yang lain, pikiran Dewa 

akan terbentang: Oh, segala ini ternyata adalah hal demikian. 

Akan tetapi, saya juga ingin ketika kalian sempurna, memberikan pada umat 

manusia suatu tindakan yang gagah. Saya berpikir demikian, meminta semua pengikut 

Dafa, tak peduli apakah memerlukan tubuh ataupun tidak, seluruhnya membawa tubuh 

terbang ke langit, yang tidak memerlukan tubuh mentransformasi sinar pelangi di 

tengah langit, kemudian terbang pergi. Dengan demikian akan menciptakan sebuah 

kecemerlangan yang tidak pernah ada dalam sejarah, meninggalkan sebuah pelajaran 

yang sangat mendalam pada manusia. Manusia tidak percaya pada Dewa, biar Dewa 

menjelma secara nyata diperlihatkan kepada manusia. Saya memang berpikir 

demikian, akan tetapi dapat atau tidak masih harus melihat pada akhirnya. Mengenai 

kesempurnaan, itu sama sekali tidak ada masalah, hanya saja menggunakan bentuk 

bagaimana. 

Pengikut: Banyak praktisi tidak tahu kultivasi diri sendiri sejauh mana, meragukan 

apakah dapat berhasil berkultivasi hingga mencapai kesempurnaan? 

Shifu: Ini juga merupakan keterikatan, lagi pula tidak percaya itu sendiri adalah 

halangan terbesar dalam Xiulian. Saya barusan mengatakan: "Pagi mendengar Tao, 

sore boleh meninggal." Artinya yang terisi dalam pikiran anda semuanya adalah Fa, 

benda yang tidak baik sudah tersisa tidak seberapa lagi, hingga seluruhnya telah 

disingkirkan. Anda katakan di mana anda seharusnya ditempatkan, anda jawab sendiri. 

Saya sering mengatakan, saya bilang anda telah memperoleh Fa, jadi anda jangan lagi 

memikirkan masalah tersebut. Jika memikirkan lagi adalah keterikatan, apakah itu 

bukan keterikatan? Memengaruhi kemajuan anda. Kelak orang yang mendengar Fa 

bisa lebih banyak, akan tetapi tidak mungkin setiap orang semuanya dapat mencapai 

kesempurnaan, tidak setiap orang akan datang mendengarkan Fa. Ada orang 

bagaimanapun dia berkultivasi, dia tetap tidak dapat menyingkirkan keterikatan hati 

untuk menyembuhkan penyakit; bagaimanapun kultivasi, dia tetap tidak dapat sadar 

kembali, maka tidak bisa. Saya pikir, yang sekarang duduk di sini kita semuanya tidak 

ada masalah. (Tepuk tangan) Ada banyak orang tidak pantas lagi mendengarkan Fa, 

oleh sebab itu di dunia ada banyak orang tidak dapat seperti kalian duduk di sini. Dafa 

ini eksis sifat kewibawaannya, anda lihat anda sepertinya kebetulan lewat pintu ini lalu 

masuk ke dalam, terdengar Fa, anda tidak tahu bahwa anda mempunyai Yuanfen apa, 

demikian kebetulan. 

Pengikut: Bagaimana mengetahui apakah diri sendiri dapat Xiulian? 

Shifu: Pintu saya adalah terbuka, saya bilang saya telah membuka sebuah pintu 

besar, pada hakikatnya saya beritahukan kalian, saya telah membuka hingga sudah 

tidak ada pintu lagi, seluruhnya telah dibuka. (Tepuk tangan) Tak peduli siapapun 

orangnya, asalkan anda dapat berkultivasi, saya pasti bertanggung jawab pada anda, 

perkataan ini bukankah anda telah mendengar dan mengerti! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Dapatkah homoseksual latihan Dafa? 
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Shifu: Boleh latihan, tetapi harus mengubah kelakuan yang tidak baik ini, menjadi 

seorang manusia secara terang-terangan dan penuh martabat, mencari kembali jati diri 

anda sendiri, melangkah keluar dari mental hati yang gelap berjamur. (Tepuk tangan) 

Barusan sewaktu menjawab pertanyaan praktisi ini, karena saya sedang berbicara 

ke praktisi Xiulian kita tentang beberapa hal dalam Xiulian, masalah yang terkait lebih 

tinggi. Mungkin orang yang kebetulan masuk atau yang barusan datang merasa ada 

beberapa hal sangat sulit dipahami, mungkin saja menganggap kita ini semacam 

agama apa. Saya boleh beri tahu anda, kita ini bukanlah agama apapun, saya hanya 

memberi tahu seperangkat Fa ini kepada manusia. Anda ingin Xiulian, saya bisa 

membantu anda, anda tidak ingin belajar, sesuai cara alamiah saja. Kita tidak ada 

formalitas apa pun, apa pun juga tidak peduli, juga tidak ada standar agama manapun, 

juga tidak memungut uang satu sen pun. Anda datang ke sini boleh mendengar sesuai 

keinginan, ingin belajar ya belajar, tidak ingin belajar, tinggalkan saja. 

Pengikut: Dokter adalah profesi saya, bila saya mengarahkan pasien saya Xiulian, 

penyakit mereka tidak perlu diobati lagi, lalu saya berdasarkan apa untuk hidup? 

Shifu: Ini merupakan suatu kekhawatiran. (Semuanya tertawa) Sebenarnya saya beri 

tahu anda sekalian, pasien anda tidak mungkin setiap orang dapat Xiulian, ada orang 

setelah anda beritahukan dia, dia juga belum tentu Xiulian. Masih ada lagi, bila dia 

sungguh ada Yuanfen, mungkin juga ada banyak pasien mempunyai Yuanfen seperti 

demikian. Dengan begini dia datang masuk, juga melangkah ke barisan Xiulian, 

mungkin saja adalah Yuanfen semacam itu. Pokoknya situasi apa pun mungkin saja 

ada. Mengenai dokter berdasarkan mengobati penyakit untuk hidup, anda tetap 

menggunakan konsep pandangan manusia biasa untuk mempertimbangkan masalah, 

sebenarnya tidak akan seperti yang anda bayangkan. Orang yang mau berobat tetap 

ada, yang lama pergi, yang baru masih bisa datang. Dafa juga akan 

mempertimbangkan hal tersebut. Ini adalah berbicara dari perspektif manusia biasa. 

Jika berbicara dengan berpijak pada tingkat tinggi, jika pasien tersebut seharusnya 

mendapatkan Fa (anda demi mencari uang, tidak sudi dia memperoleh Fa, tentu saja 

alasan anda bukanlah demi mencari uang), anda demi mencari nafkah, tidak membuat 

dia mendapatkan Fa, itu saya pikir sudah tidak benar. Hal ini tidak seperti yang anda 

bayangkan. 

Pengikut: Saya dan suami saya mulai latihan Falun Gong bulan September tahun 

1997, pada bulan Maret tahun 1998, suami saya tiba-tiba meninggal akibat penyakit 

jantung, saya seharusnya bagaimana memahami atas kematian suami saya? 

Shifu: Jika dia sungguh-sungguh Xiulian secara terang-terangan penuh martabat, 

sungguh-sungguh menuntut diri sendiri sebagai seorang praktisi Xiulian, saya pikir 

mutlak tidak akan muncul masalah demikian. Tentu saja, jika saya katakan dia tidak 

Xiulian, sama sekali tidak Xiulian, anda mungkin juga merasa bukan seperti itu halnya. 

Akan tetapi saya beri tahu anda, Xiulian adalah suatu hal yang serius, karena seorang 

manusia biasa umumnya dapat Xiulian menjadi kehidupan tingkat tinggi yang luar 

biasa, berkultivasi menjadi Buddha, berkultivasi menjadi Dewa, seperti yang dikatakan 
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orang Barat, dapat pergi ke Surga, coba anda katakan, hal manapun dari umat 

manusia bisakah lebih serius dibandingkannya? Semuanya tidak lebih serius 

daripadanya. Lalu bagaimanakah seharusnya orang Xiulian memperlakukannya ketika 

menghadapi persoalan demikian? Tidak seharusnyakah memperlakukannya secara 

sungguh dan serius? Sungguh-sungguh memperlakukan diri sendiri sebagai seorang 

praktisi Xiulian? Dalam proses Xiulian, dalam hatinya masih saja memikirkan 

penyakitnya sendiri, masih saja memikirkan bagian kehidupan yang bagus dan indah 

yang dia angan-angankan, berat hati untuk berpisah dan sangat terikat oleh benda-

benda pada masyarakat manusia biasa, sehingga tidak bisa gigih maju. Sebenarnya 

banyak yang dulu menderita penyakit yang seharusnya kehilangan nyawa, semuanya 

telah sembuh, menjadi pengikut Dafa sejati. Walaupun orang yang tidak dapat 

sungguh-sungguh Xiulian dan meninggal, usia dia acap kali telah diperpanjang. 

Akan tetapi latihan Gong dapat memperpanjang usia manusia, terus-menerus 

berlatih Gong, terus-menerus memperpanjang usia, maka orang yang lanjut usia masih 

keburu untuk latihan, ini adalah karakteristik dari Dafa kita yang berkultivasi jiwa dan 

raga. Lalu mengapa kehidupan orang yang sakit dalam masyarakat manusia biasa 

tidak dapat diperpanjang sama seperti begini? Coba anda pikirkan, usia yang kita 

perpanjangkan adalah agar dia hidup seperti kehidupan manusia biasa, atau agar dia 

Xiulian secara serius? Jika dia tidak dapat menata hubungan ini, Xiulian dengan santai, 

bagaimana dapat diperkenankan? Memperpanjang usia untuk manusia mutlak adalah 

demi Xiulian baru dikerjakan. Dia masih tetap seperti semulanya, jadi sangat sulit 

menjamin bahwa dia tidak akan kehilangan jiwa. 

Ada tak terhitung banyak orang yang sakit kanker telah sembuh, tetapi juga ada 

orang yang sakit kanker meninggal. Mengapa? Saya berikan contoh pada kalian. Ada 

orang sungguh sekali melihat telah memperoleh Fa seperti demikian, dia apa pun tidak 

terikat, terbaring di tempat tidur, dia berpikir: saya telah hampir mati, saya masih dapat 

membaca sesuatu seperti demikian, sungguh menyesal mengapa tidak lebih cepat 

dapat membacanya?! Dia tidak berpikir ini dapat digunakan menyembuhkan 

penyakitnya, dia hanya memanfaatkan waktu membaca buku. Dia berkata: saya tidak 

dapat hidup lebih dari beberapa hari, saya cepat membaca, lebih cepat membaca, di 

saat masih ada usia, ada sisa hari dalam kehidupannya sebisa mungkin membaca 

lebih banyak, membaca lebih banyak kali. Akan tetapi, dalam kondisi tanpa terasa 

tanpa disadari dia telah dapat turun ke lantai, benjolan telah hilang, dia telah dapat 

berjalan, dia dapat berdiri, dia tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya menjadi ringan. 

Rumah sakit memeriksa kembali penyakitnya, kankernya sudah sama sekali tidak ada 

lagi. Akan tetapi dokter sering kali tidak mengakui adalah Dafa yang menyembuhkan 

penyakitnya, bila dia mengakui sama saja adalah ilmu pengetahuan modern sedang 

menyangkal diri sendiri, jadi dia akan berkata: "Oh, dulu salah diagnosa." Hal seperti 

demikian sungguh terlalu banyak. 

Tentu saja, juga ada orang yang seperti ini, dia mendengar Xiulian Dafa dapat 

menyembuhkan penyakit. Ah, dia pun datang. Akan tetapi dia juga mendengar, bila 

anda datang dengan tujuan menyembuhkan penyakit, penyakit anda tidak dapat 

sembuh, sama saja sia-sia latihan. Karena tujuan kita untuk Xiulian, bukan demi 
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manusia menyembuhkan penyakit. Asalkan anda memperoleh Dafa, penyakit anda 

dapat sembuh, akan tetapi mutlak bukan demi menyembuhkan penyakit. Dia tidak ingin 

Xiulian mengikuti ketentuan Dafa kita, tidak ingin menjadi seorang praktisi Xiulian, dia 

hanya ingin menyembuhkan penyakit, akan tetapi Dafa yang begitu serius diajarkan 

kepadanya, dapatkah demi untuk menyembuhkan penyakit? Bukan. Dengan demikian 

diapun mengerti: Oh, asalkan saya tidak berkata menyembuhkan penyakit, tidak 

mencari Guru untuk menyembuhkan penyakit, sampai saatnya Guru pasti dapat 

menyembuhkan saya. Anda lihat, dia tidak mengucapkannya secara lisan bahkan dia 

tidak mengatakan tentang penyakitnya kepada siapa pun, akan tetapi setelah lewat 

waktu yang lama, dalam hatinya masih berpikir, asalkan saya latihan Gong, sampai 

saatnya Guru pasti menyembuhkan saya! Dia masih saja memikirkannya. Hanya selisih 

sedikit itu, sudah terjadi perbedaan fundamental; hanyalah selisih sedikit, itulah hakikat 

pokok dia sesungguhnya, dia masih sedang memikirkan untuk kesembuhan 

penyakitnya. 

Acap kali pasien kanker yang datang, semua juga diperpanjang waktu mereka, 

sekali demi sekali lagi memberikan kesempatan padanya. Rumah sakit memprediksi 

dia akan meninggal dalam dua atau tiga bulan. Akan tetapi waktu yang kami berikan 

padanya, diperpanjang setahun, satu setengah tahun, dua tahun. Dia masih tidak 

mengubah konsepnya, dia tetap mengkhawatirkan penyakitnya; penyakit saya dapat 

atau tidak kambuh lagi? Guru apakah sungguh-sungguh mengurusi saya, 

menyembuhkan penyakit saya? Anda lihat dalam hatinya masih ada. Mulut dia tidak 

mengatakan pada siapa pun, dalam hatinya masih memikirkan: Guru pasti dapat 

membantu saya menyembuhkan penyakit. Jadi pada permukaan dia latihan Gong, 

pada hakikatnya dia masih demi menyembuhkan penyakit. Bukankah dia sedang 

membohongi saya, membohongi orang, membohongi Dafa? Dia membohongi siapa 

pun adalah palsu, membohongi diri sendiri barulah yang sebenarnya, perubahan 

mental dalam hati baru terhitung Xiulian sejati. Acap kali, beberapa praktisi kita 

dikarenakan telah tiba pada umur yang ditakdirkan, juga berarti telah tiba usianya, satu 

kehidupan ini dia hanya dapat hidup sampai usia itu. Ketika tiba pada saat itu, ketika 

dia masih tidak dapat mematut diri sebagai praktisi Gong, maka akan meninggal, akan 

tetapi acapkali dapat banyak melampaui batas waktu semula. Dapat memberinya 

kesempatan, dapat memberinya waktu, agar dia berubah, bila sungguh sudah tidak 

bisa berubah, lantas membiarkan dia pergi. Pada permukaan, dia tetap membaca buku 

kami, masih latihan Gong, akan tetapi dia bisa meninggal. Adalah seperti yang saya 

katakan tidak mungkin begitu banyak orang Xiulian Dafa, semuanya mencapai 

kesempurnaan, inilah maksud perkataan saya. Juga berarti anda tidak dapat sungguh-

sungguh menyikapi diri sendiri sebagai seorang praktisi Xiulian, anda tidak bisa berbuat 

seperti demikian, yang lanjut usia tetap harus meninggal. 

Dalam satu masa hidup anda, kehidupan yang seharusnya anda jalani telah lewat, 

jiwa yang sekarang ada harus anda manfaatkan untuk Xiulian. Jika anda sepenuhnya 

terjun menjadi seorang praktisi Xiulian, jiwa anda akan diperpanjang. Tentu saja 

perpanjangan seperti demikian tidak akan anda ketahui bahwa ia adalah yang 

diperpanjang, masih sama seperti jiwa semula. Anda terus-menerus latihan Gong, 



52 
 

terus-menerus memperpanjang jiwa anda, akan menambah waktu untuk latihan Gong 

anda, membuat anda mempunyai waktu yang cukup untuk Xiulian mencapai 

kesempurnaan. Bila anda tidak dapat menganggap diri sendiri sebagai praktisi Xiulian, 

asalkan orang yang diperpanjang usia, sewaktu-waktu bisa kehilangan jiwa, karena 

anda tidak dapat Xiulian, Dafa tidak boleh begini sembarangan memperpanjang jiwa 

untuk seorang manusia biasa. Jiwa manusia ada takdirnya, ketika dia tiba pada saat 

harus meninggal, seharusnya reinkarnasi, orang sisi sana sudah hamil, menunggunya 

reinkarnasi, sudah mau lahir, dia tidak lahir, bagaimana ini diperkenankan? Setelah dia 

lahir, dalam masyarakat manusia biasa akan hidup beberapa tahun, lalu dia harus 

mengerjakan pekerjaan dia, pekerjaan dia itu juga sedang menunggunya. Bisakah 

anda tidak membiarkan dia pergi? Anda mengacaukan keseluruhan urutan masyarakat. 

Hanya orang Xiulian dalam Dafa barulah kami dapat mengerjakan seperti demikian 

untuk anda. Ini dikarenakan tidak ada hal apa pun di dunia yang lebih agung daripada 

keinginan Xiulian, ingin membubung kembali, karena itu barulah dapat mengerjakan 

semua ini dengan baik untuk anda. Mengatur orang lain menggantikan anda, 

dikerjakan untuk orang yang Xiulian, maka dikatakan orang Xiulian bukanlah manusia 

biasa. 

Sebagai seorang manusia biasa dapatkah hal demikian dikerjakan untuk dia? 

Tidakkah kita harus memandang serius persoalan ini? Adalah seperti demikian. Maka 

saya mengatakan Dafa sedemikian baik, anda jangan melihat saya mengatakan baik, 

kita sekalian ketika mendengar bagaimana mencapai kesempurnaan lalu tepuk tangan. 

Sebaliknya, jika anda tidak bisa sungguh-sungguh berkultivasi, apa pun tidak akan 

anda peroleh. Anda tidak dapat memperlakukan diri sendiri sebagai praktisi Xiulian, 

juga tidak akan memperoleh apa pun. Peningkatan Xinxing, itu barulah peningkatan 

sesungguhnya. Dia setiap hari latihan Gong seperti melakukan senam, dapatkah tidak 

meninggal? Saya katakan itu adalah lelucon. Dia setiap hari latihan Gong, Xinxingnya 

tidak dapat meningkat, Gong yang dia latih, saya katakan sama saja seperti melakukan 

senam. Akan tetapi hanyalah selisih sedikit itu, sangat sulit bagi dia untuk berubah. 

Anda telah berubah, anda melepas konsep manusia biasa, seluruhnya sanggup anda 

kerjakan, anda adalah Dewa; anda tidak sanggup lakukan, adalah manusia. Lebih 

mudah untuk mengatakannya tetapi sanggupkah semuanya dikerjakan? Tanpa ada 

fondasi mentalitas yang terbentuk melalui sebuah proses Xiulian yang perlahan-lahan, 

anda memintanya melepas, dia tetap tidak mampu melepaskan. 

Hari ini anda berhadapan dengan kematian, tak peduli bentuk jenis kematian apa 

pun, anda berhadapan dengan kematian anda sama sekali tidak takut, anda sama 

sekali tidak peduli. Mungkin setelah saya meninggal, saya dapat pergi ke dunia langit, 

dengan demikian masalah kematian tidak akan ada lagi. Kuncinya adalah melihat hati 

manusia, Xiulian Dafa kita justru langsung menuju hati manusia, Xiulian adalah 

berkultivasi hati manusia. Hati anda tidak bergerak, segala yang ditampilkan semuanya 

adalah palsu, segala wujud adalah palsu. 

Saya bukan sedang mengatakan praktisi yang mengajukan pertanyaan ini, saya 

sedang membicarakan sebuah prinsip, menggunakan pertanyaan ini menjelaskan 

sebuah prinsip untuk anda. 
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Pengikut: Jika ingin menyelesaikan sebuah masalah atau membuang pikiran yang 

salah, saat latihan Gong, menyisakan satu niat pikiran untuk mendorong diri sendiri, 

apakah bermanfaat? 

Shifu: Demi memperkuatkan tekad saat permulaan latihan Gong, memegang satu niat 

pikiran, saya tidak menentangnya, juga tidak dapat mengatakan bahwa anda salah. 

Akan tetapi Xiulian adalah suatu hal yang sangat agung, hal yang sangat serius, untuk 

apa menggunakan "satu niat pikiran" untuk mengikat anda sendiri? "Saya justru ingin 

mencapai kesempurnaan, saya memang ingin mencapai taraf alam yang tinggi," dilatih 

seperti demikian, saya pikir ini yang terbaik. Karena di komunitas Xiulian ada satu 

perkataan, yaitu "tanpa memohon, memperoleh dengan sendirinya," ini adalah kondisi 

yang terbaik. Barusan saya mengatakan mengapa beberapa penderita kanker tersebut 

dapat sembuh? Dia tidak memikirkan sembuh dari penyakit, juga tidak berpikir bahwa 

setelah saya membaca buku dapat sembuh dari penyakit, dia malahan jadi sembuh. Ini 

artinya sesuai dengan "tanpa memohon, memperoleh dengan sendirinya," tanpa 

keterikatan apa pun, tidak ada halangan apa pun, dia sembuh dengan cepat, inilah 

pokoknya. 

Pengikut: Dewasa ini orang yang menyebarkan agama Buddha di Eropa amat banyak, 

perbedaan antara Falun Dafa kita dengan agama Buddha yang lain terletak di mana? 

Shifu: Bedanya teramat besar. Yang dijunjung tinggi oleh agama Buddha ialah Buddha 

Sakyamuni, mereka menganggap Buddha Sakyamuni mendirikan agama Buddha. 

Tentu saja, agama Buddha Mahayana juga memuja Buddha yang lain. Sedangkan 

agama Lama Tantra, yaitu agama Lama Tibet di Tiongkok, ia dengan agama Buddha 

yang didirikan Sakyamuni, sepenuhnya bukan satu hal yang sama lagi. Maka disebut 

agama Lama. Buddha paling tinggi yang ia junjung adalah Tathagata Matahari Besar. 

Yang dijunjung tinggi oleh Sekte putih adalah Milerepa. Semuanya ini berbeda. Maka ia 

dengan agama Buddha Sakyamuni telah sepenuhnya bukan satu hal yang sama lagi. 

Ini adalah agama Buddha. Dalam proses menyebar ia telah terbentuk agama, ada 

kuilnya, ada bermacam-macam ritual keagamaan, peraturan, dan lain-lain, dan lain-

lain. Jadi ia merupakan agama. 

Kita di sini apa pun tidak ada, saya tidak memberi tahu anda melakukan begini 

melakukan begitu, atau harus seperti begini, seperti begitu. Apa pun tidak ada, anda 

sendiri pergi membaca Fa, belajar Fa, bagaimana menjadi seorang yang baik, anda 

sendiri kerjakan dengan baik, jadi ini dengan agama sepenuhnya bukan satu hal yang 

sama lagi. Ditinjau dari bentuk manusia biasa, bentuk Xiulian kita sepenuhnya 

merupakan semacam bentuk longgar tanpa pembatas apa pun. Mengapa kami 

melakukannya seperti ini? Karena kami mempunyai seperangkat Dafa, setelah belajar 

langsung mengetahui harus bagaimana berbuat. Bila kami menghimpunkan, karena 

orang yang belajar sangat banyak, kelak akan menimbulkan bencana, terhadap umat 

manusia akan mendatangkan musibah. Setiap orang semuanya sudah tidak bekerja 

lagi, ratusan juta orang semua meninggalkan rumah itu tidak diperkenankan, bisa 

mendatangkan kerunyaman pada masyarakat, pada masyarakat manusia, itu tidak 

diperkenankan. Oleh sebab itu anda kerjakan pekerjaan anda, tidak hanya 
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mengerjakan pekerjaan, anda masih harus mengerjakan pekerjaan anda dengan baik, 

bila anda tidak mengerjakan pekerjaan anda dengan baik, anda juga sama dengan 

tidak sesuai kriteria orang Xiulian. Karena seorang yang Xiulian pertama-tama harus 

mulai dari tengah manusia biasa menjadi seorang yang baik. Apa yang disebut orang 

baik? Di manapun anda selalu seorang yang baik. Anda menerima gaji dari boss anda, 

anda tidak mengerjakan dengan baik pekerjaan ini untuk boss anda, saya bilang orang 

tidak akan mengatakan anda adalah orang baik, sama dengan anda mengambil gaji 

buta orang. Berarti kita juga harus bekerja dengan baik, di manapun orang harus 

mengatakan anda seorang yang baik. 

Saya katakan kini agama tidak mampu lagi menyelamatkan orang, saya tidak 

mengatakan ia adalah agama sesat. Akan tetapi, banyak orang di dalamnya 

kebanyakan demi uang. Ada orang memang berada di kuil, di gereja demi 

mengumpulkan banyak uang. Kabarnya di suatu negara ada seorang biksu adalah 

hartawan nomor satu terkaya. Uang terlalu banyak lalu dikirimkan ke rumah. Bukankah 

ini sama dengan bekerja? Biksu di Tiongkok masih terkategori tingkat dasar dan tingkat 

seksi untuk mengumpulkan uang, kabarnya masih ada tingkat jawatan. Ini artinya 

sudah bukan Xiulian lagi, saya juga tidak mengakui ia adalah Xiulian. 

Masih ada beberapa agama khusus membicarakan tentang kiamat, khusus 

membicarakan hal ini. Ini 100% adalah agama sesat, sedang berbuat kekacauan 

masyarakat, tidak bertanggung jawab pada masyarakat, jadi tidak sulit membedakan 

agama sesat ini. Saya masih bisa memberitahukan kalian, selain agama primitif yang 

ortodoks, semua adalah agama sesat. Agama primitif ortodoks, saya katakan bahwa 

agama Katolik, agama Kristen, agama Buddha, agama Tao, agama Yahudi, ini semua 

adalah agama primitif ortodoks. Di periode sejarah belakangan, khususnya agama-

agama yang muncul pada periode belakangan agama kristen, 99,9 % adalah agama 

sesat. Mengapa? Walaupun ia tidak melakukan hal buruk yang amat besar, ia juga 

memengaruhi agama ortodoks dalam menyelamatkan orang selama periode agama 

ortodoks tersebut masih menyelamatkan orang, menghalangi orang berkultivasi Fa 

lurus, menghalangi orang percaya agama ortodoks, bukankah ia menelantarkan anak 

orang dan telah mengganggu pelurusan Fa? Apakah ia bukan sesat? Dosanya sendiri 

sudah besar sekali. Telah tiba pada periode akhir, agama kini sudah tidak mampu 

menyelamatkan manusia lagi, banyak orang telah menjadi politikus. 

Pengikut: Penderitaan yang disebabkan keterikatan hati, dapatkah 

mentransformasikan karma? 

Shifu: Dalam proses Xiulian, keterikatan hati yang anda terikat ini ingin disingkirkan 

tetapi tidak dapat disingkirkan, dalam kesengsaraan melewati lintasan ini dapat 

melenyapkan karma. Dalam keadaan bagaimana tidak dapat melenyapkan? Anda tahu 

jelas itu adalah keterikatan hati, anda tetap mau terikat, tetap mau berbuat seperti 

demikian, dalam penderitaan seperti ini tidak dapat melenyapkan karma. Karena anda 

ini tetap melanggar biarpun sudah tahu! Sendiri mencari kerunyaman pada diri sendiri. 

Katakan mengenai manusia biasa, argumentasi manusia biasa juga seperti begini, juga 

seperti demikian, akan tetapi kita tidak peduli masalah manusia biasa, masyarakat 
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manusia biasa bagaimana berkembang, itu adalah masalah manusia biasa, kami di sini 

hanya menceramahkan Fa pada orang Xiulian. 

Pengikut: Apakah karma orang homoseksual besar? Bisakah bagi mereka untuk 

Xiulian Dafa dan secara berangsur-angsur melepas keterikatan? 

Shifu: Orang homoseksual asalkan anda mau melepaskannya, secara terang-terangan 

menjadi seorang manusia, lalu mulai Xiulian, tidak ada masalah. Tidak usah pikirkan 

masalah kekuatan karma, jangan dipikirkan lagi. Bukankah saya telah mengatakan? 

Asalkan anda dapat berkultivasi, cara apa pun saya ada. (Tepuk tangan) Mengenai 

hanya menunjuk apakah karma ini besar atau tidak? Dalam hal ini karena organ 

ekskresi manusia acapkali saat mengeluarkan kotoran sekalian membawa karma ikut 

dibuang, karena ia memang organ seperti ini, oleh sebab itu bila anda dengan tidak 

benar bersentuhan, kekuatan karma demikian akan dapat berfungsi. 

Pengikut: Shifu berkata, tiga ribu alam semesta kecil membentuk tingkat kedua alam 

semesta, lalu tiga ribu tingkat kedua alam semesta membentuk tingkat ketiga alam 

semesta, mengapa selalu "tiga ribu"? 

Shifu: Anda tahu saya pernah mengatakan satu perkataan, saya mengatakan: tidak 

ada fenomena yang kebetulan, yang alami tidaklah eksis. Ilmu pengetahuan tidak 

dapat mengenalinya, tidak mampu memahaminya, lalu menetapkan: ini adalah 

fenomena alami. Adalah perkataan ini telah menahan pikiran manusia, manusia tidak 

lagi memikirkannya, merasa ilmu pengetahuan ini — masih adalah sebuah ilmu 

pengetahuan. Saya merasa ini barulah menggelikan, ilmu pengetahuan tidak mampu 

memahaminya lantas bisa membohongi manusia. Sebenarnya, sama sekali tidak ada 

fenomena alami. Dalam alam semesta yang mahabesar, kehidupan yang berbentuk 

dengan kehidupan tanpa bentuk eksis bersamaan. Dan kehidupan tanpa bentuk yang 

mahabesar dalam menggunakan pengaruh mereka, menyeimbangkan segala sesuatu 

dalam alam semesta, menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Kalian pikirkan, 

mengapa molekul besi tersusun sedemikian rapi? Mengapa molekul emas tersusun 

seperti itu? Mengapa molekul tembaga tersusun seperti itu? Aluminium juga mengapa 

tersusun seperti itu? Dan mengapa susunannya begitu datar dan teratur? Apabila dia 

tidak datar, tidak teratur susunannya maka dia dapat timbul sebuah perubahan. 

Perubahan apa? Bila emas tidak mengikuti partikel molekul susunan dari elemen 

metalik, dia akan berubah menjadi sesuatu yang lain, perbedaannya hanya pada 

permukaan. Jadi ini seluruhnya ada pola susunannya, dan pola susunan seperti ini 

mutlak bukan terbentuk secara alamiah, hanya saja ilmu pengetahuan sekarang tidak 

tahu, tidak mampu mendeteksinya. Ada kehidupan yang lebih mikroskopis, kehidupan 

tinggi yang ekstrem besar sedang mengerjakan hal yang berlainan, menguasai hal 

yang berlainan, menyeimbangkan segala sesuatunya. 

Saya beri tahu anda sekalian, dulu saya selalu tidak ingin mengatakannya, karena 

konsep manusia di mata kehidupan tingkat tinggi dan Dewa adalah kekanak-kanakan 

dan sangat menggelikan. Segala teori yang diciptakan ilmu pengetahuan untuk 

manusia, ketika mencapai tingkat tinggi adalah sangat menggelikan. Ilmu pengetahuan 
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mengira kehidupan manusia sekarang ini eksis di bumi, dapat berdiri di bumi tanpa 

jatuh ke udara, tidak jatuh ke bawah, karena di bumi ada gaya gravitasi. Sebenarnya 

kami menemukan hal tersebut bukanlah seperti teori "gravitasi universal" itu. Saya 

mengajarkan Fa bukan untuk didengar masyarakat manusia, adalah dibicarakan untuk 

pengikut saya yang Xiulian di sini, mengatakan pada kalian prinsip sebenarnya dari 

alam semesta, situasi sebenarnya dari kehidupan dan keberadaan materi. Di alam 

semesta ini, di sekeliling bumi, ada sebuah lingkungan materi yang sangat besar, 

sangat-sangat mikroskopis, terbentuk oleh kehidupan materi yang berlapis-lapis, 

membentuk sebuah lingkungan untuk manusia sehingga dapat hidup di sini. Dan juga 

masih ada air mikroskopis di tingkat berlainan yang tidak dapat anda lihat, menciptakan 

kepada anda berbagai faktor tak terhitung yang memungkinkan adanya eksistensi dari 

tanaman, hewan dan materi, dapat membuat manusia mempunyai kesempatan hidup 

di sini dan dapat hidup. 

Ada sejenis materi yang dapat membuat orang berdiri di tanah secara vertikal, 

mencegah dia jatuh ke samping, ada semacam substansi seperti penekan, menekan 

manusia dan objek, mencegah mereka melayang naik; ada semacam substansi lain 

yang dapat menjamin otak dan organ lain manusia stabil secara keseluruhan. Otak dan 

organ tubuh anda yang lain bila tidak stabil, ketika anda berdiri normal, anda akan 

merasakan seperti terbaring; atau walau bagaimanapun tegaknya anda berdiri di sana, 

anda juga bisa merasakan sepertinya anda tidak dapat berdiri tegak. Dia sama sekali 

bukan karena rotasi bumi baru timbul gaya gravitasi, pasir di piring akan terbang ke luar 

bila anda memutarnya, sama sekali bukan hal seperti itu. Tetapi bila manusia keluar 

dari lingkungan hidup bumi ini, tiba di luar dari lingkungan ini, maka anda telah keluar 

dari bingkai lingkungan yang ditetapkan untuk manusia oleh kehidupan tingkat tinggi 

ini, lalu orang ini akan terlepas dari kondisi ini. Ilmu pengetahuan sekarang 

memberikan sebuah nama, disebut "tanpa bobot" atau "fenomena tanpa bobot." Kalian 

tahu bahwa walaupun sebuah objek sebesar bulan telah "tanpa bobot," dia masih tetap 

dikendalikan oleh bumi walaupun dia begitu jauh, anda manusia masih belum sampai 

bulan, bagaimana dapat jadi "tanpa bobot?" 

Manusia punya lingkungan hidupnya, setiap planet diletakkan di sana, adalah 

kehidupan alam semesta yang mahabesar yang menempatkannya di sana, seperti 

halnya besi, baja, emas yang kita miliki hari ini, pola molekul dan atom yang tersusun di 

dalamnya tidak berubah. Saya katakan tidak ada fenomena yang alami, segala yang 

ilmu pengetahuan tidak dapat jelaskan dikategorikan sebagai "alami," masih dapat 

membohongi manusia, satu kata ini lantas dapat membohongi seluruh manusia. 

Mengapa selalu tiga ribu? Jumlah tiga ribu ini, yang barusan saya katakan adalah 

memberi tahu anda sekalian bahwa ada pola susunannya, ada aturannya tetapi tidak 

mutlak semuanya adalah tiga ribu. karena apa yang saya katakan adalah angka 

perumpamaan, demi membuat anda mengerti semaksimal mungkin, menggunakan 

bahasa manusia mengekspresikan ke luar. 

Pengikut: Kami Hongfa tidak lancar, apakah masalah antusias kami dan caranya, atau 

masalah belajar Fa yang tidak mendalam? Ada orang yang mengatakan: "Watak hakiki 
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yang telah sadar dengan sendirinya tahu harus bagaimana melakukannya" apakah ini 

betul? 

Shifu: Kata yang diucapkan adalah benar. Akan tetapi dalam kondisi sekarang ini 

masih belum mampu mencapainya, maka kondisi sekarang ini, masih perlu dilakukan 

sesuai kondisi sekarang. Anda ingin orang lain mendapatkan Fa, cukup beri tahu dia 

tentang prinsip Fa di tingkat paling rendah, Fa yang paling permukaan. Lihat dia ingin 

belajar atau tidak, karena anda ingin beri tahu kepada orang lain sebuah benda yang 

paling bagus. Dia ingin belajar, belajarlah; dia tidak ingin belajar, anda juga tidak perlu 

memobilisasinya belajar. Karena hati manusia tidak berubah, anda memobilisasinya, 

memaksanya datang belajar karena memandang muka anda, itu semuanya palsu. Dia 

memandang muka temannya barulah datang, itu palsu, dia tidak akan mendapat apa 

pun. Agar anda bisa mendapatkan Fa tidak ada aturan yang konkret yang berbentuk, 

karena kita memang menempuh suatu jalan besar tanpa bentuk. Melakukan Hongfa 

juga berdasarkan kesadaran sendiri. Manusia ingin belajar, belajarlah, tidak ingin 

belajar ya sudah. Tuntutan anda terhadap diri anda sendiri, itu sepenuhnya tergantung 

anda sendiri. Tentu saja, anda sebagai orang Xiulian, asalkan Xinxing anda meningkat, 

hal yang lain tentu saja Shifu yang mengurusi. Xinxing meningkat, Shifu juga akan 

menciptakan fasilitas untuk anda. 

Juga bukanlah masalah belajar Fa tidak mendalam. Masalah yang paling saya 

khawatirkan adalah setelah melewati satu periode Xiulian, biar ditinjau dari taraf alam 

ataupun pemahaman terhadap masalah, anda sekalian dengan manusia biasa 

mempunyai selisih jarak yang amat besar, dengan demikian jika anda berbicara pada 

dia perkataan anda pada taraf alam yang demikian tinggi, hasilnya tidak akan bagus, 

karena dia masih seorang manusia biasa. Manusia biasa setiap hari memerhatikan 

saham, dengan orang lain saling intrik-mengintrik. Demi kepentingan pribadi saling 

berebut saling berkelahi, memperoleh sedikit saja senangnya bukan main; kehilangan 

sedikit saja, sedihnya bukan main. Dalam masyarakat manusia biasa bersikap sesuka 

hatinya, tujuh perasaan enam nafsu komplit semua, inilah seorang manusia biasa. Jika 

anda tiba-tiba mengatakan kepadanya tentang hal tingkat tinggi dalam Xiulian, konsep 

dia tentu saja tidak akan dapat menerima. Anda cukup mengatakan padanya arti yang 

paling permukaan dari Dafa, makna yang mendalam biarlah dia sendiri yang membaca, 

saya pikir dia akan lebih mudah menerima. 

Pengikut: Ada orang mengatakan: Mata minus adalah kondisi yang tidak normal, 

menyarankan orang yang memakai kacamata boleh melepaskan kacamata, 

mengatakan dengan demikian dapat melenyapkan karma… 

Shifu: Saya tidak pernah mengatakan begini, anda sekalian juga jangan serempak 

pergi lakukan. Di sini saya tidak menetapkan bahwa hal apa harus dikerjakan seperti 

apa. Dengan demikian yang tidak saya lakukan, anda sekalian juga jangan kerjakan, 

karena kondisi setiap orang tidaklah sama. Karena ketika dia Xiulian, karmanya pada 

aspek tertentu sangat mudah disingkirkan, mengubah untuk dia, kondisi sebagian 

orang tidak sesederhana itu. Pada aspek hanya karma umum, maka sangat cepat 

dapat dilenyapkan, kacamata pun tidak bisa dipakai lagi. Bila memakai kacamata akan 



58 
 

kabur, begitu dilepas langsung enak, sama seperti mata normal. Orang seperti ini lalu 

mengatakan pada anda tidak boleh menggunakan kacamata lagi, mata anda sudah 

tidak bermasalah. Saya ingat saat di New York, ketika saya baru selesai ceramah Fa, 

ada seorang praktisi kami setelah mendengarkan Fa, orang lain melambaikan tangan 

hingga membuat sebuah softlens6 matanya terlepas jatuh lalu hancur, tetapi matanya 

tidak terluka. Sebenarnya, itu memberitahukan padanya bahwa matanya telah normal. 

Akan tetapi dia tidak sadar dan masih memaksa memakai softlens yang satunya. 

Tetapi bagian mata yang tidak memakai softlens, daya lihatnya sama seperti ketika 

mamakai softlens, melihat sesuatu sangat jelas. Dia seyogianya dapat melihat dengan 

sangat jelas, daya penglihatan sudah sangat baik, dia masih tetap memakai softlens 

yang satunya, dia merasa ada perbedaan di antara dua mata, tidak nyaman, ini 

menyatakan softlens sudah tidak berfungsi memperbaiki lagi, dia harus mencabutnya. 

Dia tidak mencabutnya, dengan paksa memakainya. Akan tetapi dia menyadari 

separuh, dia bilang mata yang satu ini tidak boleh pakai softlens lagi, tetapi masih 

dengan kikuk memakai sisi yang satunya, sebenarnya semua telah normal kembali. 

Akan tetapi, ada sebagian orang berbeda. Ada sebagian orang, mata dia minus 

berhubungan dengan faktor lain yang ruwet. Masih harus membenahinya pelan-pelan 

seiring dengan Xiulian-nya, jadi tidak dapat dicabut dengan waktu cepat. Jika di dalam 

hatinya tumbuh lagi semacam pikiran: orang lain pakai kacamata, sekali latihan Gong 

telah melepasnya, saya juga harus melepasnya. Atau: saya harus bersikukuh 

melepaskan, tidak bisa dilepas saya juga harus lepas, mungkin dapat mendatangkan 

kerunyaman terhadap kehidupan dan pekerjaan. Karena dia sendiri yang memaksanya, 

dia ada hati seperti ini, ingin melakukannya seperti ini, itu boleh saja. Akan tetapi, dia 

menjadi repot, dia memaksa melakukan seperti demikian juga mungkin mendatangkan 

kerunyaman, juga tidak benar. Pada aspek ini saya pikir lebih baik berdasarkan kondisi 

yang berbeda lalu menyikapi dengan cara yang berbeda. Karena ia tidak sama dengan 

penyakit yang lain, ia bisa memengaruhi Xiulian anda. Yang ini tidak akan 

memengaruhi, pakai kacamata dapat melihat, boleh latihan Gong. Bila yang 

memengaruhi Xiulian anda, kita memang harus secara khusus menyelesaikan masalah. 

Oleh sebab itu jangan secara kaku menetapkan aturan atau secara bersama-sama 

menetapkan, anda sekalian jangan melakukan seperti demikian. 

Pengikut: Saat belajar Fa tiba-tiba memahami suatu prinsip. Apakah Xinxing telah 

mencapai tingkat tersebut, lalu Buddha, Tao, Dewa pada tingkat ini membukakan 

kebijakan tingkat tersebut? 

Shifu: Boleh dipahami seperti demikian, karena kultivasi tergantung diri sendiri, evolusi 

Gong tergantung Shifu. Pada hakikatnya, semua itu bukanlah anda yang lakukan, 

semua itu juga bukan yang anda mampu lakukan. Anda pikirkan, sebagian orang dari 

kita dalam Xiulian Dafa, yang telah membaca buku ratusan kali juga ada, dia makin 

membaca makin banyak benda yang ditemukan di dalamnya, tetapi di permukaan 

tulisan tidak ada. Mengapa dia mengandung prinsip yang begitu tinggi mendalam? Dia 

tidak dapat menjelaskan, sebenarnya ialah karena di belakang tulisan ada Fa yang tak 

                                                         
6 Softlens -- Kacamata lembut dan tipis, yang dipakai di dalam kelopak mata. 
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terbatas. Setelah mencapai tingkat tertentu, anda Xiulian hingga tingkat itu, saat anda 

sudah harus mengetahui prinsip tingkat itu, ketika anda baca sebaris tulisan tiba-tiba 

jadi paham. Dengan kata lain, Buddha, Tao, Dewa yang di belakang kata ketika harus 

memberi tahu pada anda prinsip tingkat tersebut, maka dia akan menunjukkannya 

kepada anda. Maka anda dalam sekejap itu, Oh! telah mengerti. Tetapi masih ada satu 

kondisi yang kalian tidak perhatikan: seiring saat kalian memahami prinsip tingkat itu, 

prinsip pada satu patah kata itu, tubuh anda akan mengalami reaksi yang berbeda. Ada 

yang merasakan seluruh badan gemetar, ada yang merasakan panas di ubun-ubun 

kepala, dan langsung menembus turun hingga telapak kaki; ada orang tiba-tiba merasa 

tubuh mekar lalu ada arus panas mengalir, semacam perasaan seperti terharu, semua 

ada perasaan yang berbeda. Pada saat itu, seluruh kondisi mengalami perubahan 

besar, tetapi saat diterima oleh permukaan tubuh, yang tersusun dari lapisan molekul 

terbesar menjadi sangat lemah, oleh sebab itu ia hanya menjadi perasaan semacam ini. 

Akan tetapi malahan bagian tubuh anda yang tersusun dari partikel yang lebih 

mikroskopis mengalami perubahan yang mahabesar, sungguh seperti perubahan ganti 

tulang lahir kembali. Karena anda mau masuk di tingkat tersebut, anda harus 

menyesuaikan standar tubuh untuk kehidupan di tingkat itu dan standar alam pikiran 

yang disyaratkan untuk anda, maka terjadi perubahan yang begitu besar. Akan tetapi, 

ketika konduksi hingga permukaan tubuh anda bisa menjadi sangat lemah, 

dikarenakan kami mulai dari yang paling hakikat, mulai dari Xiulian jiwa yang paling 

mikroskopis mengubah tubuh anda. Lagi pula memisahkan bagian yang telah anda 

selesai kultivasi dengan bagian yang belum anda kultivasikan, dilihat sepertinya satu 

tubuh, sebenarnya di tengah-tengah sudah terpisah, tidak berhubungan lagi. Juga 

bukan mutlak tidak berhubungan, bagian yang utama sudah tidak berhubungan lagi, 

minimal bagian permukaan tubuh yang telah selesai kultivasi tidak bergerak. Apa 

manfaatnya? Yaitu anda Xiulian di tengah manusia biasa, anda masih mempunyai 

tingkah laku manusia biasa, bermacam jenis tingkah laku dari nafsu manusia biasa, 

bahkan berbicara berbagai macam ucapan manusia biasa, tidak diperbolehkan Dewa 

yang mengucapkan dan melakukannya. Jika bagian anda yang telah selesai kultivasi 

ikut berbicara, juga ikut tubuh manusia mengerjakan hal manusia, ini niscaya tidak 

patut sebagai bagian Dewa, bagian ini juga adalah manusia. Bukankah ini prinsipnya? 

Kami demi agar anda tidak tergelincir ke bawah, asalkan bagian anda yang belum 

selesai kultivasi dipertahankan dalam manusia biasa, sedangkan bagian yang selesai 

kultivasi tetap tidak bergerak. Segala tingkah laku anda tidak akan dapat mengganggu 

pikiran sisi sana, tidak akan dapat mengganggu tubuh yang di sana, maka 

memisahkannya. Kami menggunakan cara seperti demikian. Anda seyogianya dapat 

bekerja, belajar dan hidup di antara manusia biasa, juga dapat Xiulian, bagian anda 

yang telah sempurna terus-menerus dipisahkan. Ada orang berkata bahwa pikiran saya 

masih bisa merefleksikan pikiran tidak baik, bahkan pikiran yang lebih kotor. Anda tidak 

perlu takut, adalah karena kultivasinya belum sampai permukaan. Akan tetapi anda 

juga harus mengekangnya, menyingkirkannya, ini barulah Xiulian. Akan tetapi, jika 

tubuh anda, tidak usah katakan ada bagian besar dari tubuh yang sudah selesai 

kultivasi, walaupun hanya sedikit saja, ataupun hanya satu sel dari tubuh manusia 
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mencapai taraf alam di luar Triloka (di luar Triloka ialah arhat, sel yang mencapai taraf 

alam arhat), dia pun akan menguasai keseluruhan tubuh anda. Karena bagian lain dari 

tubuh anda semua masih di dalam Triloka, sangat lemah, sedangkan Dia adalah 

kehidupan tingkat tinggi, dia sangat kuat, dia dapat menguasai keseluruhan pikiran 

anda. Seluruh cara bicara dan tingkah laku anda sudah bukan tingkah laku manusia, 

seluruhnya adalah tingkah laku Dewa. 

Mengapa anda telah Xiulian sekian lama masih belum mencapai taraf ini? 

Sebenarnya, adalah karena kami telah memisahkannya, maka anda tidak dapat 

mencapai. Bila anda sungguh dapat mencapai, saya katakan, hari ini membuka kunci 

anda semua pada taraf di tahap sekarang ini, bumi tidak dapat menahan kalian, setiap 

orang semuanya berkekuatan supernormal Dewa. Dalam sekejap saat Sakyamuni 

Kaiwu,7 ada guncangan, waktu itu dianggap gempa bumi, tanah longsor dan tsunami. 

Lingkup geografi yang sangat besar bergetar. Anda pikirkan begitu banyak orang, bumi 

tidak dapat menahannya. Karena tubuh yang di dimensi lain dapat membesar tak 

terbatas, pada tingkat anda berada besar tak terbatas. Perkataan ini apa maksudnya? 

Umpamanya anda kultivasi hingga setinggi itu, anda kultivasi hingga mencapai langit 

tingkat pertama, tubuh anda akan dapat membesar hingga sebesar tingkat langit 

tersebut, juga dapat menyusut menjadi sangat kecil. Sedangkan tubuh fisik manusia 

kita sekarang ini, adalah tersusun dari partikel molekul terbesar, ia tidak memiliki 

kecerdasan, jadi ia terlihat tetap. Sebenarnya ia juga bukan tetap, molekul dari tubuh 

anda juga bergerak, dilihat melalui mikroskop tipe besar, tubuh anda seperti pasir: 

Seluruh molekul di dalamnya bergeliat-geliut, semua bergerak. Mata anda juga 

tersusun dari molekul di tingkat itu, oleh sebab itu anda tidak mampu melihat. 

Sakyamuni mengapa dapat melihat hal di tingkat yang begitu mikroskopis? Disebabkan 

matanya adalah mata Buddha, yang tersusun dari materi di tingkat yang sangat-sangat 

tinggi, oleh sebab itu dia dapat memandang tembus banyak materi. 

Pengikut: Apakah Buddha, Tao, Dewa pada tingkat tak terhitung dan taraf alam yang 

lebih tinggi merupakan perwujudan konkret dari manifestasi kearifan Shifu pada tingkat 

tersebut? 

Shifu: Tidak dapat dikatakan begitu, anda telah selesai Xiulian, anda juga adalah anda 

sendiri. Akan tetapi bagi Fa yang mahabesar dan alam semesta yang diciptakan oleh 

Fa, anda juga adalah sebagian dari alam semesta. Tubuh manusia yang anda lihat 

adalah komplit dengan pikiran dan mulut ini sedang berbicara, akan tetapi anda tahu 

bahwa tubuh ini yang tersusun dari sel yang tak terhitung, sel yang tak terhitung, 

molekul membentuk sel, juga ada banyak partikel mikroskopis yang tak terhitung 

membentuk molekul. Dapatkah anda katakan semua itu bukan anda? Maka partikel-

partikel tersebut semua adalah bagian dari anda. Ini adalah dua hal dengan tubuh anda 

yang eksis di ruang yang berbeda yang saya katakan. Sel anda tidak akan membuat 

pergerakan besar seperti tangan dan kaki. Tetapi anda tahu pada taraf alamnya ia 

bergerak juga sama seperti begini, hanya saja di taraf alam tersebut sangat 

mikroskopis, anda tidak dapat melihatnya, sepertinya ia tidak bergerak. Maka seluruh 

                                                         
7 Kaiwu: terbuka kesadaran 
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tubuh anda, seluruhnya seperti anda sendiri yang mengendalikan, di bawah kendali 

Zhu Yishi anda. Akan tetapi kalian juga adalah sebagian dari kesatuan alam semesta, 

alam semesta ini terbentuk oleh Fa ini. Adalah hubungan seperti demikian. 

Pengikut: Waktu terbatas, ingin membaca, juga ingin menghafal buku, tetapi juga 

merasa menghafal buku akan memengaruhi baca. Bagaimana menata dengan benar 

hubungan ini? 

Shifu: Saat anda membaca buku, bagi peningkatan anda itu ada manfaat yang sangat 

besar. Jika menghafal buku, anda hanya dapat di suatu waktu tertentu, berusaha 

mencurahkan hati menghafalkannya, kemudian hari tidak perlu memegang buku lagi 

ketika membaca. Tetapi harus memusatkan waktu untuk menghafalnya. Bila tidak, 

anda ingin baca, juga ingin menghafal, ingin lagi baca, selalu berpikir seperti demikian, 

akhirnya selamanya seperti demikian. Saat anda menghafal buku tidak akan 

memengaruhi anda membaca, juga tidak akan memengaruhi karena anda tidak 

membaca lalu terjadi tidak dapat meningkat. Karena saat anda menghafal buku, di 

belakang setiap kata semua ada Buddha, Tao, Dewa yang tak terbatas tak berakhir, 

setiap kata semuanya dapat membuat anda mengerti prinsip ini di tingkat yang 

berbeda. 

Pengikut: Saya termasuk generasi yang pernah melihat simbol Nazi. Mohon tanya 

mengapa simbol ini yang kebetulan dibajak? Bagaimana seharusnya kami memahami 

arti sebenarnya dari simbol ini? 

Shifu: Anda sekalian tahu bahwa simbol "  " dari keluarga Buddha, dalam agama 

Buddha dikenali sejak zaman Sakyamuni, hingga kini sudah ada 2.500 tahun lebih, jadi 

dapat dikatakan jauh melampaui zaman Nazi. Kabarnya ada orang juga 

menemukannya di kebudayaan Yunani, jadi itu lebih jauh melampaui agama Buddha 

seribu tahun lebih. Ini berarti sejarahnya sangat panjang. Ini juga hanyalah apa yang 

diketahui orang. Sebenarnya, ia adalah milik Buddha. Buddha berusia berapa besar? 

Ini tidak dapat diukur dengan waktu (waktu di bumi). Jadi simbol dia ini dalam badan 

langit dan alam semesta adalah sangat kuno, di dalam alam semesta juga sangat 

kuno, apalagi dihitung dengan waktu umat manusia! 

Lalu mengapa Nazi menggunakannya? Karena saya pernah mengatakan tidak 

ada hal apa pun yang kebetulan, alamiah juga tidak eksis. Hal ini sangat sensitif dalam 

masyarakat kulit putih. Saya hanya mengajar Fa kepada pengikut Dafa saya, bukan 

dibicarakan untuk manusia biasa dalam masyarakat, bukan dibicarakan untuk manusia 

biasa, saya demi bertanggung jawab pada Xiulian kalian barulah mengatakannya. 

Segala hal yang terjadi di bumi, yaitu segala hal yang terjadi dalam masyarakat 

manusia, semuanya bukan kebetulan. Anda sekalian tahu, Dewa yang lampau, demi 

agar manusia tidak terlalu dini rusak hingga dimusnahkan, mau mempertahankan jiwa 

manusia, semaksimal membuat orang kembali lagi ketika reinkarnasi, tidak sampai 

jatuh ke neraka, akhirnya dimusnahkan, maka Dewa terus-menerus melenyapkan 

karma untuk manusia, ini yang manusia tidak ketahui. Dewa melenyapkan karma untuk 

manusia sekalian juga melenyapkan karma untuk masyarakat ini, untuk materi, untuk 
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segala makhluk hidup. Sebagian materi mempunyai karma. Umpamanya, manusia 

setelah berbuat hal buruk, lalu dia meninggal, kekuatan karma tetap ikut dengannya, 

ikut dengan jiwanya pergi. Lalu dia di kehidupan berikutnya tidak dapat reinkarnasi 

menjadi manusia, dia reinkarnasi menjadi sebatang pohon, dengan demikian pohon 

tersebut niscaya membawa karma. Dia reinkarnasi menjadi hewan, hewan tersebut 

juga mempunyai karma. Jadi juga boleh dikatakan, dia reinkarnasi menjadi materi, 

materi juga ada karma. Saya katakan dunia ini bila anda dapat membuka mata untuk 

melihat-lihat, anda niscaya tidak mampu untuk hidup di sini, di mana-mana 

bergelimang kekuatan karma. Kalau begitu apa yang terjadi bila kekuatan karma 

manusia telah membesar? Dewa tidak akan datang ke dunia manusia secara langsung 

melenyapkan karma untuk manusia, melenyapkan karma tidak boleh tanpa 

persyaratan. Alam semesta ini ada sebuah prinsip, oleh sebab itu Dewa melakukan hal 

apa saja pasti menyesuaikan prinsip alam semesta. 

Alam semesta ada sebuah prinsip, disebut apa? Disebut tidak kehilangan tidak 

memperoleh, untuk memperoleh harus kehilangan. Kalau begitu anda ingin 

melenyapkan karma untuk manusia, maka manusia harus menanggung kekuatan 

karma ini. Bila anda tidak melenyapkan untuk dia, dia akan terakumulasi makin banyak, 

terlalu banyak hingga disebut sepuluh kejahatan tak terampuni. Setelah sepuluh 

kejahatan tak terampuni maka harus dimusnahkan, kehidupan ini akan dimusnahkan, 

tidak dapat membiarkan dia terus eksis lagi, dimusnahkan total. Jadi jika anda ingin 

melenyapkan karma untuk dia agar melindungi umat manusia, manusia harus 

menanggung penderitaan dalam membayar karma, bagaimana menderita? Mengalami 

bencana alam, malapetaka buatan manusia dan penyakit. Sebenarnya saya 

beritahukan anda satu prinsip kebenaran: bila manusia tidak mendapat penyakit, orang 

ini seumur hidup tidak pernah sakit, setelah meninggal 100% jatuh ke neraka. Karena 

manusia hidup pasti menciptakan karma, seperti yang Yesus katakan: manusia 

mempunyai dosa, dia terus membuat karma tapi tidak membayar karma, maka 

manusia akan bahaya. Jadi manusia bisa mendapatkan penyakit dan bencana. Apa 

yang terjadi ketika orang yang dalam skala besar telah mengakumulasi karma? Maka 

akan timbul gempa bumi, kebakaran, banjir, bahkan wabah dan perang. 

Berbicara tentang perang, kita telah kembali pada subjek ini. Pertanyaan ini 

menjadi sangat tajam bila kita membahasnya lebih lanjut, sebenarnya yang saya 

katakan adalah prinsip alam semesta yang sungguh. Jadi hingga di sini saya sudah 

tidak ingin membicarakan lagi. Tidak ada sesuatu apa pun di dunia yang kebetulan, 

karena saya tidak ingin terlibat dalam politik, juga tidak ingin memengaruhi masyarakat 

manusia biasa. Saya hanya bertanggung jawab pada kalian orang Xiulian, oleh sebab 

itu membicarakan hingga di sini saja. Saya ingin anda sendiri yang menganalisa. 

Pengikut: Di tempat latihan Gong kami, sering ada orang dari latihan Gong yang lain 

mengganggu kami. 

Shifu: Xiulian Fa yang lurus bila tidak ada orang yang mengganggu anda, anda tidak 

akan berhasil kultivasi. Jika tidak ada orang menciptakan kerunyaman untuk anda, 

anda tidak akan mempunyai lingkungan untuk meningkatkan Xinxing, anda tidak 
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bertemu kesulitan maka anda tidak mampu berhasil berkultivasi, adalah satu prinsip ini. 

Akan tetapi acap kali ada praktisi kita ketika bertemu gangguan demikian, selalu 

menggunakan Dafa kita ini untuk menangkal. Dia tidak pergi memahami diri sendiri, dia 

mengandalkan Dafa untuk menangkal, umpamanya: dia datang untuk merusak Fa kita! 

Dia tidak mencari-cari sebab pada diri sendiri mengapa bisa seperti demikian, apakah 

sisi mana dari kita tidak benar, di sisi mana yang saya kerjakan tidak benar, sedang 

memperingatkan pada kita sesuatu atau apakah sedang menguji kita. Sebenarnya 

orang luar selamanya tidak dapat memengaruhi Fa, hal-hal tersebut sangat mungkin 

ditujukan ke praktisi kita agar meningkat. Saya katakan ada sebagian daerah, praktisi 

kita dua pihak sampai bertengkar, pada mulanya kalian tidak menganggapnya sebagai 

sebuah lingkungan untuk harus meningkat, suatu kesempatan bagus untuk mencari 

kekurangan diri sendiri, maka tambah menonjolkan konflik. Akhirnya berubah seperti 

manusia biasa, paling sedikit dalam hal ini kalian telah jatuh ke dalam alam manusia 

biasa, oleh sebab itu kelak masih bisa timbul masalah yang sama. Harus membuat 

kalian bisa melewati lintasan ini, tidak boleh ketinggalan, harus melewati, oleh sebab itu 

saya katakan Xiulian memang seperti demikian, hati yang manapun tidak boleh tidak 

disingkirkan. Bila kita sungguh dapat tidak goyah walau guntur menyerang, anda lihat 

dia akan dengan sendirinya pergi. 

Akan tetapi masih ada satu kondisi, kita manusia sendiri mempunyai karma, anda 

ingin Xiulian, dalam Triloka ada begitu banyak kehidupan dia semua belum mendapat 

buah status. Jika dia dengan anda terdapat dendam, pada kehidupan mana 

sebelumnya anda berhutang padanya, dia sungguh datang membalas dendam, 

sungguh tidak membiarkan anda Xiulian, menggunakan bermacam-macam cara 

mengganggu anda. Bahkan membuat hal yang aneh-aneh untuk menakut-nakuti anda, 

akan tetapi anda harus meneguhkan diri sendiri. Anda telah Xiulian, takut apa? Terang-

terangan pergi Xiulian, apalagi yang anda Xiulian adalah Fa lurus, benda sesat serong 

ini ia mengacau ke sini, mengacau ke sana, merasa tak berarti lalu akan pergi, ia tidak 

dapat memengaruhi apa pun. Karena banyak orang bisa bertemu hal seperti demikian, 

oleh sebab itu saya dalam "Zhuan Falun" juga telah menyinggung masalah ini. 

Pengikut: Apa maksud jiwa dan raga manusia musnah total? 

Shifu: Ini niscaya adalah suatu hal yang sangat menakutkan, sangat menakutkan! 

Dibicarakan secara konkret, kalian tidak akan dapat menahan taraf ketakutannya, 

terlalu menakutkan! Manusia mengira, manusia hanya punya satu masa hidup, 

sebenarnya manusia dalam satu kehidupan ini persis seperti tidur, diri anda yang 

sesungguhnya sama sekali tidak berfungsi seberapa besar. Ketika orang tersebut 

keluar dari tempurung tubuh fisiknya, anda menemukan anda ringan mengambang, 

ketika tidak terkekang oleh otak manusia, anda akan menemukan pikiran anda 

seluruhnya terbuka. Setelah memasuki dimensi yang mana dengan waktu dimensi 

manusia akan mengalami perbedaan. Seperti bangun dari tidur, anda tiba-tiba dapat 

menemukan segala hal yang telah anda lakukan dalam satu kehidupan dengan sangat 

jelas terentang di depan mata, setiap hal kecil sepertinya barusan dilakukan, begitu 

jelas, dalam sekejap otak seluruhnya terbebas. Anda tahu seluruhnya hal baik dan hal 

buruk yang anda kerjakan. Dapatkah anda katakan hal yang anda telah lakukan di 
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tengah manusia biasa bukan anda yang lakukan? Anda reinkarnasi lagi, anda berbuat 

hal buruk lagi, tetap tidak diperkenankan. Dewa melihat kehidupan secara keseluruhan, 

tidak hanya satu kehidupan anda, oleh sebab itu kehidupan anda ini telah berbuat apa 

pun harus membayar, adalah prinsip seperti demikian. Oleh sebab itu manusia berbuat 

hal buruk, haruslah membayar. 

Bila begitu kalau mau dimusnahkan, itu niscaya terlalu menakutkan! Jika jiwa dan 

raga seluruhnya dimusnahkan, bagaimana dimusnahkan? Yaitu membunuh jiwa yang 

berbentuk dalam satu kehidupan orang tersebut, dimusnahkan. Dalam sekejap ketika 

tubuh dibunuh mati, Yuanshen anda dan seluruh makhluk berjiwa anda yang mana 

dapat eksis dalam taraf alam yang sama tingkat, keseluruhannya juga dibunuh. Setelah 

dibunuh, dia bukan sudah mati sungguhan, dia hanya meninggalkan tingkat ini, 

kehidupan dia yang lebih mikroskopis masih eksis. Lalu jiwa yang lebih mikroskopis 

juga dibunuh pada saat yang sama, setingkat demi setingkat dalam proses sedang 

dibunuh, dia masih harus membayar karma. Bagaimana membayar? Dalam 

penderitaan pemusnahan, segala dosa yang harus ditanggung persis seperti 

mengalami segala jenis siksaan neraka, mencap dengan papan besi yang dibakar 

panas. Pokoknya semua dibayar melalui siksaan penderitaan, lalu dibunuh tingkat demi 

tingkat. Setelah dibunuh, jiwa anda masih belum selesai tuntas, karena anda masih 

mempunyai jiwa yang tersusun dari partikel yang lebih mikroskopis, jiwa pada tingkat 

itu bersambung ikut menanggung, ikut dibunuh; lalu tubuh yang lebih mikroskopis 

bersambung lagi ikut menanggung, ikut dibunuh; hingga dimusnahkan tuntas, 

penderitaan tersebut adalah paling menakutkan!!! Ada orang mengatakan, ketika saya 

meninggal, segala hal buruk yang saya lakukan juga ikut lenyap, bagaimana dapat 

semudah itu?! Anda harus membayar untuk semua hal buruk yang anda lakukan 

barulah dapat selesai. Dan penyelesaian tadi masih belum selesai, mencampakkan 

anda ke suatu tempat yang tak terbandingi kotornya, tempat yang paling kotor di alam 

semesta. Dahak umat manusia, Dewa pun mengatakan dahak manusia adalah paling 

kotor, mencampakkan anda ke dalam jambangan dahak. Dahak orang sakit saja anda 

merasa kotor, paling kotor. Akan tetapi saya beritahukan anda, ini dibanding dengan 

yang paling kotor, tempat paling kotor entah berbeda berapa kali lipat, akan 

dicampakkan ke tempat yang paling kotor, paling kotor. Saat ini masih ada kesadaran 

samar-samar, tahu itu kotor, anda katakan perasaan hati itu seperti apa? Berada di 

sana selamanya, selama-lamanya tidak dapat keluar. Ini barulah hal yang sungguh-

sungguh mengerikan! Sakyamuni tidak membicarakan hingga tahap ini, karena dia 

hanya berbicara tentang neraka, berbicara hingga tingkat 18 dari neraka. Setiap tingkat 

neraka lebih menderita dibanding tingkat sebelumnya. Ada kalanya saya katakan dosa 

manusia yang merusak Dafa, neraka tingkat 18 pun masih belum imbang. Telah 

membicarakan sebuah hal yang sangat mengerikan pada kalian! 

Pengikut: Saya bersyukur dapat berpartisipasi dalam pekerjaan menerjemah buku 

Guru. Guru dalam "Zhuan Falun" menyebut "biksu gila menyapu Qin," ini nama orang 

atau kisah sejarah? 

Shifu: Kisah tentang "biksu gila menyapu Qin" itu memang ada. Cerita ini terjadi di kuil 

Lingyin di Hangzhou, Tiongkok. Menteri jahat Qin Gui di periode Song Selatan datang 
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ke kuil untuk membakar dupa. Seorang biksu menggunakan sapu terus-menerus 

menyapu Qin Gui. Yaitu saat dia sedang menyapu, Qin Gui pas masuk, dia lalu 

menggunakan sapu menyapu ke Qin Gui, tanah juga disapukan ke badan Qin Gui, 

akhirnya menyapu hingga Qin Gui marah. Karena dia adalah perdana menteri, dia ingin 

menyuruh orang menangkap biksu tersebut. Dia kemudian melihat biksu ini 

kelihatannya sakit mental, akan tetapi anda katakan dia gila, penampilan dia gila, pada 

hakikatnya dia tidak gila, dia sebenarnya sangat rasional. Metode Xiulian zaman dulu 

sangat aneh, kami tidak dapat membiarkan anda menempuh jalan seperti demikian. 

Saya pikir masyarakat ini akan kacau jika seluruh dari anda seperti orang gila. Jadi, 

situasi dia juga disebabkan suatu kondisi Xiulian. Qin adalah Qin Gui. Qin Gui yang 

menyebabkan kematian Yue Fei. Ini adalah cerita Xiulian dari Tiongkok kuno. 

Pengikut: Berapa lama baru dapat reinkarnasi? 

Shifu: Oh, anda bertanya, setelah meninggal, berapa lama seseorang dapat tinggal di 

sana baru reinkarnasi lagi. Anda agak terlalu peduli. Masalah-masalah itu adalah diatur 

oleh Dewa yang berwujud yang khusus berkewajiban untuk reinkarnasi, yang 

berkewajiban untuk urusan duniawi, seluruhnya dikerjakan oleh mereka, sesuai dengan 

kondisi manusia dan kondisi karma. Akan tetapi ada suatu kondisi, ada orang harus 

melalui waktu amat panjang baru dapat reinkarnasi, ada orang menunggu dalam waktu 

yang singkat. Mengapa? Sekiranya dikatakan kita umat manusia saat reinkarnasi ke 

masyarakat, acap kali adalah kedatangan satu kelompok, bukanlah anda sembarangan 

reinkarnasi di mana saja, dia acap kali adalah satu kelompok. Dalam kelompok ini, 

saling timbul hubungan dalam masyarakat di kehidupan lalu, kehidupan berikutnya 

tetap mengatur dia terjadi hubungan dalam masyarakat. Seringkali, mereka yang tidak 

ada hubungan dengan kelompok anda, kelihatannya seperti orang luar. Orang yang 

hidup di dunia ini semua punya perasaan seperti ini, kayaknya ada sebagian orang 

dalam masyarakat tidak ada hubungannya dengan anda. Sedangkan ada sebagian 

orang sepertinya selalu dengan anda berhubungan, sangat mungkin adalah orang-

orang dalam kelompok anda, oleh sebab itu saat kelompok ini reinkarnasi, acapkali 

mereka reinkarnasi bersama-sama, tetapi tidak mesti tinggal di satu tempat. Juga 

bukan serempak datang pada waktu yang sama. Anda duluan datang, dia belakangan 

datang, ada yang berusia lanjut, ada yang berusia muda, pokoknya seperti demikian 

datangnya. Sesudah datang, anda bayar kembali kepadanya apa yang anda hutang 

pada dia di kehidupan sebelumnya, seperti beginilah masalahnya. Kehidupan 

sebelumnya anda baik terhadap dia, di kehidupan ini anda mendapat bantuannya, 

mendapat balasan berkah darinya, adalah seperti ini. Yang ditunjuk adalah beberapa 

hal yang terjadi dalam proses reinkarnasi bagi orang yang karmanya tidak besar. 

Orang yang mempunyai karma sangat besar belum tentu dapat reinkarnasi menjadi 

manusia lagi. Reinkarnasi menjadi tanaman, hewan, pada akhirnya menjadi materi, 

pada akhirnya barulah dapat dimusnahkan. 

Pengikut: Anda katakan seseorang tidak dapat menanggung kekuatan karma orang 

lain, biarpun putra putri anda juga tidak bisa. Anak saya yang berumur 21 sedang 

rusak, apa yang dapat saya kerjakan agar membuatnya memiliki rasa tanggung jawab? 
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Shifu: Saya jawab duluan pertanyaan anda yang pertama. Yaitu manusia mutlak tidak 

dapat mengubah kehidupan orang lain, sedangkan dalam satu masa hidup anda, anda 

pun tidak mampu mengatur diri sendiri, anda makin tidak dapat mengatur kehidupan 

orang lain. Tidak peduli bagaimanapun manusia berusaha, dia tetap hanya bisa 

melangkah di jalan kehidupannya sendiri. Anda sepertinya melalui usaha telah 

mendapatkan sesuatu, sebenarnya itu adalah niscaya. Anda tidak berusaha juga tidak 

memperoleh lagi, dikarenakan upaya anda juga telah menjadi bagian alamiah anda, 

ketika anda tiba pada saat itu, anda pasti kerjakan seperti itu. Akan tetapi bila putra 

putri tidak dididik, tidak mendidik mereka bagaimana menjadi orang, itu juga berdosa. 

Putra putri karena tidak mendapat didikan yang baik, saat berbuat jahat hingga timbul 

karma juga ada bagiannya orang tua, akan tetapi yang mulai kecil sudah tidak bisa 

diajarin, ini adalah masalah yang lain, segalanya telah diatur dengan baik. Mengapa 

masih perlu mendidik? Bila mendidiknya menjadi orang baik maka tidak dapat 

menciptakan karma besar, mutu hidup akan berbeda, masih mungkin dapat menjadi 

orang Xiulian. 

Mengenai mewakili orang lain melenyapkan karma, itu niscaya suatu hal yang 

menakutkan! Karena jika karma seorang manusia sendiri ditambah lagi karma orang 

lain, dengan demikian anda tidak mampu hidup beberapa hari saja mungkin bisa 

meninggal. Kekuatan karma terlalu besar, tidak seperti yang dibayangkan orang. Saya 

membicarakan pada kalian benda tingkat tinggi, kalian acap kali menggunakan pikiran 

manusia memahaminya, ini tidak benar. Mengenai putra sedang berubah menjadi tidak 

baik, kita selaku orang tua berkewajiban mendidiknya. Akan tetapi anak ini telah 

dewasa, dia sama sekali sudah tidak mendengar lagi. Waktu dia kecil, anda tidak keras 

mendisiplinkannya, memanjakannya, setelah dewasa dia niscaya merosot, saya pikir 

sangat sukar untuk mendisiplinkannya lagi. Jika dia mendengar perkataan anda, anda 

dapat menasihatinya dengan kata-kata yang bajik pada saat dia sedang mau 

mendengar; jika dia dalam kondisi jengkel, anda paling baik tidak mengatakan apa pun, 

mengatakannya sama saja seperti tidak mengatakannya, anda masih bisa jengkel 

hingga penuh kemarahan. Bila tidak dapat didisiplinkan lagi walau bagaimanapun, ini 

juga tidak bisa menyalahkan anda. Akan tetapi kita tetap punya tanggung jawab karena 

dulu tidak mendidiknya dengan baik, ini adalah pasti. Bila generasi manusia berikutnya 

berkembang terus seperti demikian, generasi sebelumnya adalah berdosa. 

Jika dia masih dapat sadar, dalam kondisi dapat menemukan diri sendiri, yaitu 

pada saat dia tenang, anda berikan dia buku untuk dibaca, bila dia dapat membaca, 

mungkin masih ada cara. Ada yang dulu pernah melanggar hukum setelah Xiulian 

menjadi baik dalam Dafa kami. Masih ada yang menghisap madat, latihan Gong di 

tempat kami ini, dia tidak kecanduan lagi. Akan tetapi saya beri tahu anda, jangan 

membawa penghisap madat ke tempat kami ini untuk menghilangkan kecanduan, anda 

bisa merusak Dafa saya. Kami di sini bukan demi mengerjakan hal-hal ini untuk 

manusia. Manusia berbuat hal yang tidak baik adalah dia sendiri yang melakukannya, 

dia harus menanggungnya. Kami di sini adalah memberitahukan anda sekalian, 

kekuatan Dafa kami tak terbatas, akan tetapi adalah demi manusia Xiulian. Bila anda 

sungguh-sungguh Xiulian, anda membawa tubuh dan pikiran yang begitu kotor adalah 
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tidak diperkenankan, jadi barulah dimurnikan untuk anda. Dengan demikian dapat 

dikatakan anda bisa merasakan tubuh telah sehat, tidak ada penyakit lagi; atau 

kebiasaan buruk anda telah tersingkirkan, dia dapat timbul hasil seperti demikian. 

Adalah demi Xiulian barulah dikerjakan seperti ini, bukan demi menyembuhkan 

penyakit atau melenyapkan candu racun untuk manusia. 

Pengikut: Anda mengatakan semua yang ada di dunia semuanya berjiwa, mengapa 

ada orang dapat teringat hal yang dilakukan pada masa hidup yang lalu, akan tetapi 

jarang ada orang teringat bahwa dirinya pernah menjadi tumbuhan atau hewan? 

Shifu: Itu adalah anda yang tidak pernah dengar, tetapi tidak berarti tidak ada, 

sebenarnya sangat banyak. Orang yang dapat teringat hal dalam masa hidup lalu, 

dikarenakan saat mencuci otak kurang bersih, saat lahir kembali belum selesai cuci 

atau bagian pengingat terkunci kurang rapat, tersisa sebagian benda, maka dia 

mempunyai ingatan masa hidup lalu. Mengenai tumbuhan, dahulu saat saya adakan 

kelas ceramah Fa, melalui belajar dan Xiulian dalam 10 hari, para praktisi menulis 

pengalaman pada saya. Banyak orang menyinggung hal tersebut, dia tahu bahwa dia 

bereinkarnasi dari tumbuhan apa. Akan tetapi saya beri tahu pada anda sekalian, itu 

juga bukan perwujudan dia yang sesungguhnya, adalah perwujudannya pada masa 

tersebut. Pada hakikatnya dia adalah apa, saat reinkarnasi kembali, reinkarnasi 

menjadi apa saja pun ada, harus melihat Yuanshen merupakan apa, itu barulah 

perwujudan anda yang sejati. 

Pengikut: Bolehkah kita memperkenalkan Falun Gong pada pastor dan biarawati 

dalam skala besar? 

Shifu: Sebenarnya saya menganggap mereka semua sebagai manusia biasa. Mereka 

sungguh-sungguh bisa berhasil Xiulian barulah dapat menjadi Dewa. Mereka sekarang 

masih seorang manusia, seorang manusia yang awam, hanya saja jenis pekerjaannya 

yang berbeda. Saya memandang masalah seperti demikian. Akan tetapi, 

bagaimanapun pekerjaan mereka dengan Xiulian punya hubungan, oleh sebab itu 

mereka mempunyai satu halangan agama. Mereka bisa bertahan dengan gigih pada 

agama semula, tidak mampu melepas agama mereka, itu adalah halangan paling 

besar bagi mereka untuk memperoleh Dafa. Tetapi juga tidak ada cara memberi tahu 

pada mereka tentang prinsip Fa. Fa alam semesta yang begitu besar, jika hati mereka 

tidak tergerak, anda juga tidak perlu menghiraukan mereka lagi. Mereka masih 

mempunyai satu halangan terbesar, yaitu mereka sama sekali tidak mau membaca 

buku, ini sukar ditangani, ini adalah halangan mereka terbesar. Ada jalan apa untuk 

menyingkirkan rintangan ini? Anda bilang pada mereka, bila mereka dapat 

mendengarnya ya dengar, mereka tidak dapat mendengar juga tidak bisa apa-apa. 

Pengikut: Hewan tidak dapat pergi ke dunia langit, kalau begitu dalam dunia langit 

seharusnya tidak ada hewan? Kesimpulan ini apakah benar? 

Shifu: Bukannya saya ingin sengaja membuat-buat apa, adalah saya sedang 

menceramahkan prinsip Fa dalam alam semesta dan situasi Dia yang sebenarnya, 

oleh sebab itu kesadaran anda haruslah jelas. Hewan mutlak tidak dapat pergi ke dunia 
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langit, ingin pergi ke dunia langit haruslah reinkarnasi menjadi manusia, lalu pergi 

Xiulian, barulah dapat pergi ke dunia langit. Manusia juga tidak bisa pergi ke dunia 

langit, manusia juga harus Xiulian. Lalu di dunia langit apakah ada hewan? Ada. 

Semuanya adalah yang jinak dan baik, juga ada gajah, singa, juga ada naga, phoenix, 

tidak dapat dibandingkan dengan hewan di dunia manusia, mereka adalah Dewa, 

seperti naga yang dipuja orang Timur, tetapi juga ada organisme dan hewan yang lain, 

tetapi mayoritas besar adalah yang lahir pada tingkat dimensi tersebut, adalah Fa yang 

menciptakan untuk kehidupan di tingkat itu, diciptakan demi untuk memakmurkan 

lingkungan pada kehidupan makhluk tinggi di tingkat itu. Akan tetapi juga ada yang dari 

bumi naik ke sana, namun bukan naik melalui kultivasi. Ada sebagian dunia Buddha 

yang juga eksis hewan. Bagaimana dapat naik ke atas? Dia ada cara dia yang lain, jika 

yang diselamatkan naik ke atas oleh Buddha, akan tetapi saat di bumi belum tentu 

adalah hewan, mungkin manusia. Yang ini tidak dibicarakan lebih lanjut lagi. 

Maksudnya anda jangan lagi memikirkan hal-hal tentang Dewa ini, pada hakikatnya 

tidak ada hubungannya dengan Xiulian anda. Dalam Xiulian harus secepatnya 

menyingkirkan pikiran anda yang tidak baik, anda harus menjadi seorang luar biasa, 

mengubah diri anda sendiri menjadi orang yang lebih baik, terakhir mencapai kriteria 

Dewa. 

Pengikut: Zhu Yuanshen berada di dimensi mana? Apakah dia bersamaan 

mengendalikan tubuh di setiap dimensi? 

Shifu: Benar. Tetapi dia juga bukan sepenuhnya, karena dia di dalam kesesatan, 

bagian dari dia yang diblokir oleh ilusi dari masyarakat manusia biasa tidak mampu 

mengembangkan fungsinya. 

Saya merasa konferensi Fa kali ini sangat sukses. Karena ketika kalian sedang 

berbagi pengalaman, kebanyakan waktu saya juga mendengar di atas. Saya merasa 

praktisi Barat di Eropa pada konferensi ini meningkat dengan sangat cepat, 

pemahaman terhadap Fa sangat mendalam, poin ini tidak pernah terjadi sebelumnya, 

sangat bagus. Dengan perkataan lain, konferensi kita kali ini sangat sempurna, 

mencapai target yang ingin dicapai. Melalui konferensi Fa kali ini, saya pikir paling tidak 

di antara praktisi kita sekarang, bisa membangkitkan tren belajar Fa. Anda sekalian 

bisa lebih menyayangi Fa ini, bersamaan itu juga bisa memanggil lebih banyak orang 

datang belajar Fa ini, menyebarkan Fa ini. Kalian makin lama makin mengerti 

berharganya Fa ini, dikarenakan di tengah Xiulian dan meningkat terus-menerus, kalian 

telah memahami prinsip Fa di berbagai tingkat, membuat kalian memahami apakah 

Dia. Anda makin belajar Fa ini, anda makin merasakan berharganya Dia, oleh sebab itu 

yang paling bisa membuat kita meningkat adalah banyak membaca buku. Banyak 

membaca buku dapat membuat kita meningkat paling cepat. 

Dari mulai hingga sekarang ini, setiap praktisi kita yang duduk di sini, semuanya 

dapat mendengar dengan hati serius, sungguh-sungguh berpikir dan menghubungkan 

dengan diri sendiri, ini sangatlah bagus. Saya juga berharap setelah konferensi Fa kali 

ini, kita di masa akan datang yang tidak lama, dapat meningkat lebih cepat. 
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Berdasarkan bantuan dari kekuatan Dafa ini, kekuatan dari konferensi Dafa, meningkat 

lebih cepat. Pada kesempatan berikutnya saat masih bisa bertemu kalian, pasti dapat 

penerobosan yang lebih besar, perubahan yang lebih besar. Hal ini tidak perlu 

dikatakan juga sudah tahu, pasti seperti demikian, hanya dapat makin hari makin 

meningkat, makin hari makin mendekati kesempurnaan. 

Karena saya telah berbicara sangat banyak, tidak ingin banyak bicara lagi. 

Khususnya praktisi lama, kalian telah mengerti bagaimana melakukannya, berharap 

kalian dapat menata dengan baik hubungan antara belajar Fa dengan pekerjaan, 

hubungan dengan hal-hal lain anda yang di tengah manusia biasa, Xiulian dengan 

terbuka dan penuh martabat, berusaha lebih cepat mencapai kesempurnaan. 


