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Ceramah Fa pada Konferensi Fa San Francisco Tahun 2014
Li Hongzhi
16 Oktober 2014
(Shifu memasuki arena, pengikut di seluruh arena berdiri, bertepuk tangan dengan
meriah)
Salam untuk anda sekalian! Silakan duduk semuanya. Konferensi Fa kali ini dari
berbagai tempat telah berdatangan cukup banyak orang, dari daratan Tiongkok juga datang
sebagian, tapi lebih banyak adalah praktisi daratan yang keluar lebih awal beberapa tahun
lalu, selama dua tahun ini berturut-turut juga ada. Pengikut Dafa yang keluar dari daratan
Tiongkok, Shifu harap kalian lebih dini mengubah pemikiran, dapat menyamakan pemikiran
dengan orang-orang di masyarakat internasional.
Kebudayaan partai yang jahat dari partai jahat PKT, diindoktrinasi selama beberapa
puluh tahun secara halus dan tak terasa, telah membuat orang-orang di daratan Tiongkok,
termasuk sebagian pengikut Dafa wataknya menyimpang, memikirkan masalah juga secara
ekstrem, bahkan cara berpikirnya sama sekali berbeda dengan masyarakat internasional,
dengan orang Tiongkok tradisi kuno. Di daratan Tiongkok ada beberapa miliar orang, di
tengah indoktrinasi secara perlahan-lahan tidak terasa dirinya telah diubah; orang-orang
merasa semuanya sama, tidak ada sesuatu yang abnormal, sebagai manusia memang
adalah demikian. Bukan demikian! Adakalanya media mempekerjakan kalian, suatu proyek
mempekerjakan kalian, cara berpikir kalian, cara melakukan sesuatu yang ekstrem,
berbohong dan gaya kerja yang asal-asalan dari kebudayaan partai, benar-benar membuat
mereka tidak tahan. Jika kalian berhubungan dengan orang Amerika, orang-orang dari
negara liberal di berbagai daerah di dunia, mereka akan merasa kalian ini aneh. Hal ini
Shifu pernah mengalaminya sendiri. Ketika itu Shifu juga keluar dari daratan Tiongkok, tapi
saya dengan seketika sudah merasakan hal ini, sudah melihat kelainan ini. Kadang kala
praktisi dari masyarakat internasional tidak berani menerima kalian, dalam suatu proyek
tidak berani menerima kalian, bukan karena kalian ada sesuatu masalah, melainkan benarbenar tidak dapat bekerja sama dengan kalian.
Tingkah laku seseorang yang diekspresikan dari pikiran yang terbentuk oleh
indoktrinasi kebudayaan partai, termasuk cara menulis artikel, semuanya bercorak
kebudayaan partai. Kadang kala saya berpikir, baik itu Koran Dajiyuan, situs web Minghui1
maupun situs web lainnya, semua membutuhkan tenaga; sejumlah orang yang keluar dari
daratan Tiongkok berusia produktif dan bertenaga mapan, juga memiliki riwayat pendidikan
tinggi dalam taraf tertentu, akan tetapi bila benar-benar mempekerjakan kalian, maka media
tersebut akan menjadi media kebudayaan partai daratan Tiongkok. Ini bukan perbedaan
kebudayaan bangsa, adalah disebabkan oleh partai jahat yang membuat pikiran manusia
menyimpang. Oleh sebab itu harus banyak berhubungan dengan orang-orang dari
masyarakat internasional, banyak mencari tahu tentang mereka, cepatlah mengubah
pikiran kalian. Jika tidak, walaupun berusia muda juga tidak dapat melakukan apa-apa. Lagi
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pula kondisi mentalnya juga berbeda. Melakukan hal apa saja selalu mewaspadai orang
lain, tutur katanya sarat dengan maksud yang implisit dan tersembunyi, kesan yang
diberikan pada orang lain bahkan bermata licik. Hal apa pun dilakukan secara sembunyisembunyi, hal apa pun juga suka cari tahu. Bagaimana bertukar pendapat dengan anda?
Bagaimana berkomunikasi dan bekerja sama dengan anda? Maka banyak pengikut Dafa
masyarakat internasional merasa semua ini adalah mata-mata, begitulah perasaan mereka.
Pengikut Dafa berlapang dada, ada apa yang ditakuti? Ini sudah di Amerika. Di sini
partai jahat PKT dianggap air bah, binatang buas, adalah iblis garang, orang-orang di
seluruh dunia juga berpikir demikian. Di sini sudah bukan dunia mereka. Lalu apa lagi yang
ditakuti? Sebaliknya partai jahat PKT-lah yang takut. Jika anda mengatakan anda adalah
anggota partai jahat, anda tidak diperkenankan mengajukan Green Card, bukankah
demikian? Semua orang juga tahu. Negara mana pun tidak akan menerima partai jahat
PKT. Saya melihat begitu banyak pengikut Dafa yang datang dari daratan Tiongkok, maka
ingin menyampaikan beberapa patah kata ini.
Saya senantiasa mengatakan, bahwa dalam belasan tahun ini mengalami terpaan
angin dan badai, terlihat sangat kacau, di tengah penganiayaan pengikut Dafa oleh partai
jahat, penangkapan terjadi di mana-mana, menciptakan suasana teror, penganiayaan dan
penindasan membuat keadaan jadi kacau-balau. Namun apakah kalian tahu? Kekacauan
ini adalah diatur, lagi pula terhadap setiap praktisi, terhadap setiap orang di dunia, pikiran
dan setiap gerak-gerik mereka, semua diamati dengan sangat ketat, diamati dengan amat
jelas, “kekacauan” ini adalah teratur, adalah di bawah pengaturan.
Kalian sudah tahu struktur alam semesta ini, saya pernah mengutarakannya kepada
kalian, bahwa dari partikel hingga planet, sebuah konsepsi tentang ruang dimensi semacam
ini. Sesungguhnya masih banyak lagi dibandingkan ini. Yang membujur dan melintang.
Bahkan secuil tempat sebesar ujung jari kelingking ini, niscaya terdapat dunia dengan
jumlah ratusan juta yang tak terhitung banyaknya, namun semua itu adalah Dewa. Segenap
alam semesta ada berapa banyak kehidupan, berapa banyak Dewa, mereka dengan penuh
sesak, tanpa ada celah kosong apa pun semua sedang mengamati anda, sedang
mengamati pikiran semua orang di bumi, karena peristiwa yang terjadi di atas bumi ini
berkaitan dengan seluruh badan langit. Setiap gerak-gerik pikiran pengikut Dafa, arah
pergerakan situasi secara keseluruhan, berhasil atau gagalnya pelurusan Fa, menentukan
alam semesta dapat dipertahankan atau tidak, sebegitu besar sebuah peristiwa ini. Terlihat
seolah tidak beraturan, sesungguhnya adalah beraturan; yang terefleksi adalah kacau, tapi
pengaturan terhadap setiap orang adalah teliti.
Tentu saja saya tidak mengakui penganiayaan ini, saya ingin seutuhnya
menggunakan cara kebajikan untuk menyelesaikannya, namun kekuatan lama, termasuk
segala kehidupan dari alam semesta lama, mereka semua tidak sanggup, semua tidak
mengerti, yang bisa mereka lakukan hanyalah cara demikian. Dahulu terhadap Yesus
mereka perlakukan secara demikian, terhadap Sakyamuni ketika itu mereka juga
perlakukan secara demikian, termasuk orang-orang suci yang lebih lampau lagi, misalnya
Socrates, Musa dan lainnya, semua mereka perlakukan secara demikian. Yang bisa
mereka lakukan hanyalah cara demikian. Lagi pula orang-orang suci tersebut semua adalah
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demi memuluskan sebuah jalan terciptanya kebudayaan bagi manusia untuk mengenali
Dewa. Ini masih berupa bahasan tentang peristiwa dalam 5.000 tahun belakangan ini.
Dalam sejarah 100 juta tahun ada berapa banyak bilangan 5.000 tahun? Ada 20 ribu. Pada
setiap periode juga ada Dewa yang turun ke bawah, mereka semua sedang mengukuhkan
kebudayaan manusia, tiada hentinya memperbaiki peradaban yang muncul pada masa
yang berbeda, tiada hentinya menciptakan pemikiran dan perilaku manusia. Hingga terakhir,
sampai tahap masa belakangan ini, manusia barulah berubah jadi demikian.
Dengan pengaturan yang begitu panjang waktunya, sebuah peristiwa yang demikian
besar jadi sangat beraturan! Bila saya mengatakan, setiap langkah kalian, seberapa besar
satu tapak langkah anda itu semua ada pengaturannya, anda mungkin tidak percaya. Di
tengah penganiayaan seberapa banyak anda berteriak, anda dipukul berapa kali, semua
itu telah mereka atur dengan baik. Tentu saja pikiran lurus orang Xiulian kuat atau tidak
juga dapat mengubah hal-hal tersebut, namun tidak akan ada selisih yang besar. Kondisi
hati anda, bahkan sampai taraf apa anda dapat menahan, semua itu mereka sangat jelas.
Bagaimana dapat dikatakan tidak beraturan? Hal ini menentukan kehidupan yang tak
terhitung tak ternilai, kehidupan dari segenap alam semesta dapatkah diselamatkan dalam
pelurusan Fa kali ini. Coba anda sekalian pikirkan, mana ada hal yang tidak beraturan? Di
tengah Xiulian, tak peduli lingkungan apa pun, tak peduli tingkatan macam apa, tak peduli
status anda apa, anda merasa hal-hal yang anda lakukan adalah kebetulan, baik yang
mujur maupun yang malang, seandainya anda benar-benar telah melihatnya, maka anda
akan menemukan, bahwa semua itu adalah terjadi atas keinginan anda, yang membentuk
sebuah jalan bagi anda, tidak ada yang kebetulan.
Xiulian pengikut Dafa adalah paling utama, setelah kalian berhasil kultivasi baru
dapat dipastikan jalan yang kalian tempuh adalah lurus. Di tengah penganiayaan mungkin
kalian semua membenci partai jahat PKT, bahkan ada yang berpikir bila ada kesempatan
saya ingin bertaruhan nyawa dengan mereka. Tidak layak. Kalian tidak tahu, partai jahat
adalah sebuah pentungan yang diatur oleh kekuatan lama. Kalian pernah sebagai Dewa
yang agung, kekuatan lama sedang menggunakan pentungan ini untuk memukul ke luar
keterikatan anda, mereka ingin berbuat demikian, memukul ke luar pikiran-pikiran yang
tidak semestinya kalian anut, mengikis karma dosa kalian. Walaupun Shifu tidak mengakui
seperangkat benda itu, namun bagaimanapun mereka telah melakukannya demikian. Tadi
saya sudah katakan, kehidupan-kehidupan alam semesta ini tidak tahu bagaimana untuk
berbuat, yang mereka bisa hanyalah cara demikian, maka telah menyebabkan terjadinya
penganiayaan ini.
Tidak ada yang kebetulan, jangan dilihat itu kacau, sedikit pun tidak kacau. Dia
berpenampilan begini, dia berpenampilan begitu, lalu dilakukan sesuatu khusus ditujukan
pada keterikatan dia ini, dilakukan sesuatu khusus ditujukan pada keterikatan dia itu, secara
keseluruhan digabung terlihat kacau. Walau terlihat kacau, namun sedikit pun tidak kacau.
Kejahatan bergembar-gembor begini dan begitu, menggunakan berbagai macam cara yang
jahat, itu adalah ditujukan terhadap orang Xiulian yang berbeda dalam kasus yang berbeda.
Bila digabungkan, terlihat polisi bengis yang ibarat serigala dan harimau sangat terkutuk,
namun sedikit pun tidak kacau, di balik semua itu ada Dewa yang sedang mengendalikan,
saya menyebut mereka kekuatan lama. Namun bagaimanapun mereka sudah menempuh
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sedemikian rupa di dalam perjalanan ini. Asalkan pengikut Dafa pikiran lurusnya kuat,
selayaknya dikatakan, pengikut Dafa dengan pikiran lurus yang kuat maka dapat
menerobosnya.
Ada sebagian orang mungkin memahami secara demikian: ketika itu pikiran lurus
saya sangat kuat, mengapa saya dianiaya begitu hebat? Memang, mutlak tidak seperti
sebuah produk industri, dihasilkan dari satu cetakan, persis sama. Karena di dalam proses
kehidupan yang amat panjang, anda punya keterikatan yang begini, dia punya keterikatan
yang begitu, secara halus dan tak terasa telah berhutang sesuatu yang berbeda di dalam
sejarah, tinggi rendah Xinxing dan keterikatan dari setiap orang berbeda, maka
perjalanannya memang berbeda, yang menjadi tanggungan dia, kondisi yang direfleksikan
juga berbeda, termasuk sikap polisi bengis terhadap seseorang di tengah penganiayaan ini,
juga tidaklah sama.
Jangan beranggapan melalui penganiayaan ini, peristiwa ini telah berubah. Pada
awalnya kita hanya satu niat untuk Xiulian, partai jahat tidak memperkenankan kita Xiulian,
dan menganiaya Dafa, maka kita bertempur dengan dia. Tidak, saya tidak pernah
mengatakan bertempur dengan partai jahat PKT, dia tidak pantas. Saya hanya tidak
mengakui seperangkat benda yang diatur oleh kekuatan lama, kelak saya pasti dapat
mengubahnya, tapi situasi sekarang ini memang adalah demikian.
Sebagai orang Xiulian, coba anda sekalian pikirkan, setiap orang di dunia telah
melewati sebuah proses sejarah yang sangat panjang. Prinsip di dunia ini adalah berbalikan,
yang anda lihat baik, di sana terlihat jahat. Yang anda cium wangi, di sana tercium bau, hal
apa pun juga berbalikan. Di bawah keadaan seperti ini, menjalani Xiulian memang
sangatlah sulit, untuk mempertahankan pikiran lurus semakin sulit. Akan tetapi, justru
karena demikian, barulah dapat mencerminkan sifat-sifat hati manusia; yang melakukan
dengan baik akan berkembang ke aspek positif; yang tidak melakukan dengan baik, yang
tidak mencari ke lubuk hati akan berkembang ke arah yang berlawanan. Yang saya ungkap
di sini tidak sebatas orang Xiulian, manusia biasa juga demikian.
Dalam segenap proses sejarah umat manusia, semua adalah demikian. Jika kalian
tidak dapat menyikapi dengan benar, tidak dapat mematut diri sebagai orang Xiulian untuk
mencari ke dalam, itu benar-benar tidak sanggup berkultivasi. Khususnya di tengah
penganiayaan ini, jika anda tidak dapat membangkitkan pikiran lurus, malah menambah
benci dendam yang tak terhingga. Partai jahat PKT memang sangat jahat, tidak lama lagi
pasti akan disingkirkan. Akan tetapi, apakah kalian tahu apa yang disebut orang jahat dan
orang baik? Dalam hati anda yang terisi adalah kebencian, kejahatan, coba anda pikirkan
ini kehidupan semacam apa? Hal ini dapat terefleksi pada perilaku, bahkan terefleksi pada
wajah, orang lain melihat anda juga tampak garang. Saya bukan mengatakan sebagian
pengikut Dafa kultivasinya tidak baik, karena satu sisi yang telah dikultivasi dengan baik
sudah dipisahkan. Asalkan anda masih ada benda manusia pada sisi manusia ini, maka
akan ada hal-hal buruk dan pikiran buruk yang terefleksi, semakin sampai permukaan yang
ditampilkan semakin buruk. Mengapa Shifu berceramah Fa pada kalian, justru ingin
memberi tahu kalian akan hal-hal tersebut, agar kalian mengerti.
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Tidak ada apa pun yang berubah, Shifu masih berupa Shifu yang semula, hukum
alam semesta selamanya tidak akan berubah. (Tepuk tangan) Hanya saja kita di tengah
penganiayaan ini, di tengah apa yang disebut cobaan ini, ada yang telah menyingkirkan
keterikatan, ada yang belum menyingkirkan keterikatan, ada yang malah menambah
keterikatan. Ini adalah kondisi yang ditampilkan di tengah apa yang disebut cobaan itu.
Kalianlah yang sedang berubah, pengikut Dafa yang sedang berubah. Jika tidak berubah
ke aspek yang positif, maka akan berubah ke aspek yang negatif, ini adalah pasti.
Dilihat dari keadaan sekarang ini, situasi memang telah terjadi perubahan yang
sangat besar. Siapa pun di dalam sejarah yang berteriak dirgahayu dia juga tidak dapat
bertahan dirgahayu, siapa pun juga berteriak negaranya bagaikan ditempa dari besi baja,
namun ia bukan ditempa dari besi baja. Satu dinasti satu generasi berlalu sebagaimana
mestinya, gelombang merah ini juga sudah akan runtuh. (Tepuk tangan) Proses sejarah ini
siapa pun tidak dapat membaliknya, itu adalah pengaturan Dewa. Barang siapa ingin
melangkah berlawanan dengan arus sejarah maka dia adalah badut kecil, hal ini sudah
sering terjadi dalam sejarah. Siapa pun tidak dapat menolong partai jahat PKT. Akan tetapi,
pengikut Dafa semakin menjelang lingkungan yang lebih longgar, harus semakin
memperhatikan
Xiulian diri sendiri, karena lingkungan tersebut semakin mudah
menampakkan keterikatan yang tidak anda ketahui, semakin mudah memperkuat
keterikatan. Harus benar-benar diperhatikan. Sampai keadaan apa pun, juga harus
memperhatikan kultivasi diri sendiri. Sejak awal hingga akhir selalu dapat mempertahankan
mentalitas seperti semula, anda pasti berhasil. (Tepuk tangan meriah)
Coba pikirkan, bukankah kalian sendiri yang sedang berubah? Perjalanan pengikut
Dafa yang ditempuh dengan terpaan angin dan badai, ditinjau dari sudut pandang manusia,
ini adalah sebuah lagu nan megah; ditinjau dari sudut pandang Dewa, ini adalah proses
tungku pelebur sedang mengolah emas murni. Di tengah Xiulian niscaya akan ada
fenomena ombak besar menyisihkan pasir. Semua ini akan ditinggalkan bagi sejarah,
mungkin akan diwariskan selama-lamanya. (Tepuk tangan) Baik atau tidak yang dilakukan
oleh pengikut Dafa selama periode ini, setelah peristiwa ini berlalu, maka sudah tidak ada
kesempatan untuk memulihkannya. Karena kejahatan itu sudah tidak eksis lagi, kejahatan
tersebut berangsur-angsur dimusnahkan hingga tidak punya kekuatan lagi, mereka ingin
sekali lagi menguji anda, agar anda melewati sekali lagi perjalanan semula juga sudah tidak
ada kesempatan tersebut. Bagaimana diri sendiri telah berbuat, mungkin begitulah hasilnya.
Beruntung peristiwa ini belum berakhir. Sebagai pengikut Dafa, biar dalam lingkungan apa
pun, anda juga harus melakukan dengan baik, melakukan dengan lebih baik, bergegaslah
singkirkan kekurangan-kekurangan, dan sesuatu yang tidak semestinya eksis.
Jangan takut anda berada dalam berbagai bidang usaha dan profesi, jangan takut
anda menduduki jabatan yang seberapa tinggi, jangan takut status anda itu apa, berbagai
lapisan dalam masyarakat manusia, bahkan seluruh masyarakat manusia, justru adalah
sebuah lingkungan untuk Xiulian! Perkataan saya ini bukan perumpamaan. Apakah kalian
tahu pengaturan selama miliaran tahun ini? Tao kecil hanya tahu Xiulian di dalam kuil atau
pergi ke pegunungan, ia tidak tahu lingkungan yang diatur bagi pengikut Dafa adalah
seluruh masyarakat manusia. Di mana pun dapat Xiulian, tergantung bagaimana anda
menyikapinya.
5

Barangkali pada periode sekarang, atau lewat lagi satu periode waktu, pergeseran
dan perubahan di bidang politik akan sangat memukau orang. Sebagai pengikut Dafa, yang
telah melangkah melewati cobaan berat selama belasan tahun, saya pikir semestinya dapat
melihat dengan jelas. Urusan di dunia manusia, itu merupakan perubahan alami di dunia
manusia. Saya tentu tahu, semua ini adalah pengaturan Dewa secara sistematis, memang
demikian. Jangan melibatkan diri dalam politik manusia biasa. Jangan tergerak oleh
manusia biasa, beberapa tahun belakangan ini ada banyak tokoh demokrasi, banyak
organisasi politik telah memberi dukungan pada kita, dengan demikian kalian juga
melibatkan diri dalam urusan mereka. Anda harus tahu bahwa anda adalah orang Xiulian,
kita tidak terlibat dalam politik. Ada hal yang lebih besar, yang mahabesar sedang menanti
anda untuk dikerjakan.
Peristiwa di Hongkong, akhir-akhir ini pengaruhnya sangat besar, banyak orang juga
sedang menaruh perhatian. Sebagai suatu media, boleh melaporkan sesuai keadaan
sebenarnya, termasuk ulasan media, mengekspos partai jahat yang menganiaya pengikut
Dafa. Berkat pemberitaan yang aktual tentang kejadian di daratan Tiongkok dan di
Hongkong akhir-akhir ini, serta peristiwa lainnya di tingkat internasional, maka Koran
Dajiyuan telah menjadi sebuah media yang sangat terkenal, reputasinya juga telah
meningkat. Sebagai media itu sendiri, laporan dan ulasan media berkaitan berita tidak jadi
masalah; namun sebagai individu, kita tidak boleh melakukan sesuatu menurut apa yang
diri sendiri kehendaki. Anda adalah orang Xiulian, anda harus perhatikan bahwa anda
sedang mengultivasi diri sendiri, bukan perjuangan politik, mutlak bukan, selamanya juga
tidak akan seperti itu. Jalan ini jika tidak ditempuh dengan lurus, sedikit saja menyimpang,
maka umat manusia habislah, umat manusia sudah tidak ada harapan lagi, alam semesta
juga tidak ada harapan lagi. Kehidupan segenap alam semesta, bahkan manusia, semua
sedang memperhatikan jalan yang ditempuh oleh pengikut Dafa lurus atau tidak.
Saya katakan secara lebih konkret. Pengikut Dafa berturut-turut mengelola sejumlah
proyek Dafa, ada juga sebagian yang melakukan bisnis di tengah manusia biasa, ingin
memberi sumbangsih bagi Dafa. Saya ingin memperingatkan kalian, dalam hal keuangan
harus jelas. Karena biar apa pun yang anda lakukan, penampilannya adalah sisi manusia
dari pengikut Dafa yang sedang melakukan. Karena yang melakukan adalah manusia maka
ada manifestasi dari sifat hati manusia. Anda sendiri menyikapi diri secara kendur dan
sesuka hati, dalam mata Dewa tidak dipandang secara demikian. Jika urusan keuangan
proyek Dafa tidak ditangani dengan ketat, jika memang niat hati tidak benar, dosa itu
besarnya bukan main, karena itu bukan sekadar noda individu, itu adalah sedang merusak
jalur pengikut Dafa ini.
Dahulu pernah ada pelajaran seperti ini, dalam mata Dewa ada sebagian orang
sudah dipandang secara berlainan, mereka sendiri tidak tahu, masih tidak menyadari,
masih lupa daratan. Saya beri tahu anda sekalian, biar proyek apa pun yang dikelola oleh
pengikut Dafa, menyangkut masalah keuangan, anda harus menyempurnakan sistem
keuangan dan pembukuan anda, dalam hal ini tidak boleh melanggar peraturan.
Bagaimana perusahaan manusia biasa melakukan, anda juga melakukannya demikian, ini
sudah pasti! Mutlak tidak boleh menempuh jalan serong! Kalau bukan karena penganiayaan
ini, saya mutlak tidak akan memperkenankan kalian melakukan hal-hal tersebut.
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Sekiranya anda ingin mendirikan sebuah perusahaan, anda ingin mengelola suatu
proyek, bahkan anda merasa ini adalah proyek pengikut Dafa, anda juga harus terlebih
dahulu menyempurnakan sistem keuangan dan pembukuan kemudian baru mengelolanya!
Jika tidak demikian janganlah anda kelola! Anda harus memiliki sistem manajemen yang
ketat! Masalah yang Shifu kemukakan, niscaya sudah menjadi suatu keharusan. Saya tidak
tahu kekuatan lama itu kapan akan mencelakakan anda, tetapi saya ingin beri tahu kalian,
dalam hal ini harus lakukan dengan baik.
Satu hal lagi, ada sebagian pengikut Dafa setelah keluar dari daratan Tiongkok tidak
melakukan hal-hal yang positif. Mengapa saya selalu berkata demikian? Karena praktisi
yang keluar dari daratan Tiongkok, jumlahnya sudah melebihi pengikut Dafa di negara
bersangkutan. Akan tetapi ada sebagian orang setelah keluar, dengan mengatasnamakan
praktisi Falun Gong telah mengajukan suaka, lalu menjalani kehidupan pribadinya, hal-hal
apa pun menyangkut penyelamatan manusia tidak ikut serta. Menyelamatkan manusia
adalah kewajiban pengikut Dafa. Anda mutlak tidak dapat mengelakkan diri! Di saat
kekuatan lama benar-benar melihat anda sudah tidak layak, maka anda sudah dalam
bahaya! Karena jiwa anda adalah datang demi hal ini. Ada sebagian pengikut Dafa ketika
berada di Tiongkok penampilannya tidak baik, kultivasinya memang tidak baik, setiba di luar
daratan masih begitu sarat dengan hati manusia! Kumpul bersama lalu mengoceh dan
mencela ini dan itu, hal apa pun dibuat rancu. Masih begitu sarat dengan hati manusia, lagi
pula ada sebagian sama sekali tidak keluar melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan
oleh pengikut Dafa. Jika anda tidak menyelamatkan manusia, maka anda bukanlah seorang
pengikut Dafa. Ini adalah kewajiban pengikut Dafa.
Shifu juga hanya berkata demikian, tidak ada yang memaksa anda. Perihal Xiulian,
semua adalah urusan pribadi. Anda bilang tidak ingin kultivasi lagi, maka anda tidak usah
kultivasi lagi. Bagaimana kekuatan lama menghadapi anda, itu adalah urusan dia. Di tengah
penganiayaan ada yang mentalnya tidak tahan, lalu ingin supaya lebih tenang, sekarang
sudah tiba di luar daratan, dicari sebuah tempat yang sepi, menjalani hidup yang tenang
dan nyaman. Agar hati yang cidera itu mendapat pemulihan sejenak, jika demikian juga
boleh, tetapi anda harus melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan oleh pengikut Dafa,
waktu tidak menunggu orang.
Melihat perubahan situasi ini, perangkat mesin partai jahat PKT, selama ia tidak
tercerai-berai atau tidak mengumumkan untuk menghentikan penganiayaan terhadap Falun
Gong, ia masih sedang berputar, roda gigi besar dan kecilnya masih sedang berputar,
fenomena penganiayaan Falun Gong di berbagai tempat masih saja bermunculan. Orang
yang terlibat penganiayaan ada yang sudah mengerti, tidak melakukan lagi, bahkan
penampilannya sangat positif, ini adalah kondisi yang diwujudkan oleh perubahan situasi
secara keseluruhan, namun itu bukanlah perintah yang dikeluarkan oleh partai jahat PKT
untuk menghentikan penganiayaan terhadap Falun Gong. Tidak ada hal itu, maka
perangkat mesin dia itu masih terus berputar. Yang terwujud adalah sikap manusia
terhadap pengikut Dafa, keadaan semacam ini sudah terjadi di berbagai tempat dalam
jumlah besar. Ada polisi bengis dari kantor “610” yang pernah menganiaya pengikut Dafa
bahkan datang berkunjung, mengatakan ia tidak mau lagi menangani masalah tersebut,
serta minta maaf. Saya beri tahu anda, itu bukan kebijakan negara, melainkan penampilan
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dia pribadi, mungkin bertolak dari pikirannya yang positif, mungkin bertolak dari mentalnya
yang licik, takut setelah gerakan ini berlalu dia dimintai pertanggungjawaban.
Tak peduli bagaimanapun, situasi sedang berubah. Tak peduli situasi berubah jadi
macam apa, anda adalah seorang praktisi Xiulian. Pada awal penganiayaan bukankah saya
pernah mengatakan? Bahwa sebuah hati yang tak tergerak mampu mengendalikan
puluhan ribu yang bergerak. Ada yang memahaminya sebagai diam di rumah tidak keluar,
duduk saja tak bergerak. Situasi sedang berubah, situasi penganiayaan yang menakutkan
semacam ini baru dapat menyentuh hati manusia, situasi yang amat baik juga dapat
menggiring hati manusia, hembusan angin yang menggoyangkan rumput juga akan
membuat hati manusia ikut bergerak, ini bagi orang Xiulian barulah pengaruh yang serius!
Banyak praktisi mungkin masih ada sejumlah pertanyaan, datang dari tempat yang
jauh sekali. Shifu hanya dapat bicara secara garis besar, saya sisakan sedikit waktu untuk
kalian, kalian boleh menyerahkan lembaran pertanyaan. (Tepuk tangan meriah) Untuk halhal menyangkut suatu kesulitan yang anda hadapi dalam keluarga, tubuh anda mengapa
mengalami penghapusan karma. Saya pikir sebagai pengikut Dafa, kalian jangan
menyerahkan lembaran pertanyaan seperti ini. Jika anda bertanya pada saya, saya
seyogianya memberi tahu anda sepatah kata: karena anda sudah menjadi orang Xiulian,
barulah anda alami hal ini; karena anda sudah menjadi orang Xiulian, biarpun hal-hal
tersebut merupakan reaksi yang positif atau reaksi yang negatif, semuanya adalah hal yang
baik. (Tepuk tangan meriah) Karena ia berada dalam jalur Xiulian anda ini, ia dipersiapkan
demi peningkatan anda.
Baiklah, selanjutnya boleh menyerahkan lembaran pertanyaan. (Tepuk tangan
meriah) (Shifu berganti pose dari berdiri menjadi duduk)
Pengikut: Akhir-akhir ini di daerah kami ada banyak rekan praktisi menyerahkan
riwayat penganiayaan pribadinya kepada “Tim survei keliling”, menggunakan bentuk
manusia biasa secara inisiatif menentang penganiayaan. Kami juga menyadari di daratan
Tiongkok harus setiap orang menuntut pentolan iblis Jiang. Apakah hal ini perlu kita sebagai
pengikut Dafa yang mendorongnya?
Shifu: Asalkan sebagai pengikut Dafa, anda merasa hal-hal tersebut berguna untuk
menyingkap penganiayaan dan menolong orang-orang di dunia, maka anda lakukanlah.
Jika semata-mata adalah demi niat hati yang ingin membalas dendam, itu tidak boleh
dilakukan. Menyerahkan materi anti-penganiayaan kepada suatu lembaga partai jahat PKT
harus memperhatikan keselamatan, karena lembaga itu mengabdi demi partai jahat.
Pengikut: Sekarang banyak rekan praktisi memanfaatkan hukum manusia biasa
menentang penganiayaan, menyelamatkan makhluk hidup, namun kami selalu merasa hal
ini tidak dapat secara hakiki menentang penganiayaan ini. (Shifu: Mengapa tidak
menentang penganiayaan ini? Shifu bahkan tidak mengakuinya.) Seandainya kita dapat
berperan lebih baik sebagai pemeran utama, serta dapat bekerja sama dengan pengacara
pembela keadilan, benar-benar melakukannya mencapai sasaran.....
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Shifu: Betul, masalah anti-penganiayaan, itu sendiri adalah sedang mengklarifikasi
fakta, sedang menyelamatkan makhluk hidup. Mengapa partai jahat PKT ingin mengubah
pemikiran manusia? Mengapa kekuasaan ini ingin merusak kebudayaan tradisional?
Mengapa kekuasaan ini ingin mengindoktrinasi konsep jahatnya? Ini adalah yang tidak
pernah terjadi pada kekuasaan apa pun di dalam sejarah, agama apa pun juga belum
mencapai taraf seperti dia itu, termasuk agama-agama sesat juga jauh tidak sebanding.
Coba kalian lihatlah secara saksama, bukankah itu adalah iblis yang merusak umat
manusia? Sedangkan dia juga bukanlah iblis sesungguhnya dalam alam semesta, dia
bukan iblis alam semesta, dia juga bukan kehidupan yang normal, melainkan suatu benda
yang metamorfosis. Benda tersebut berperan khusus untuk merusak pemikiran manusia
yang dikukuhkan dengan baik sejak lampau hingga kini, agar manusia dapat memperoleh
Fa dan memahami Fa. Apa yang disebut “ateis”? Itu sendiri adalah ekstrem jahat. Manusia
ciptaan Tuhan, alam semesta juga ciptaan Tuhan. Ia menyuruh anda mengkhianati Tuhan,
kemudian agar Tuhan mencampakkan anda.
Pengikut: Koordinator daratan Tiongkok dianiaya sekelompok demi sekelompok.
Banyak dari mereka menerobos ke luar dari sarang hitam kejahatan mengandalkan pikiran
lurus, namun kemudian meninggal akibat karma penyakit, sehingga pekerjaan koordinasi
di berbagai daerah tidak berkelanjutan, tidak dapat benar-benar membentuk satu tubuh
kesatuan. Pengikut berpendapat dengan terbentuknya berbagai proyek, dapat membentuk
suatu sistem yang terkoordinasi....
Shifu: Saya kira cara yang dipikirkan oleh pengikut Dafa titik tolaknya memang baik,
dalam keadaan yang jahat seperti itu jika anda berkomunikasi, itu tentu sangat tidak aman,
dan juga akan menimbulkan bahaya bagi praktisi di daerah tersebut. Kalian harus
mempertimbangkan dari aspek ini. Sesungguhnya dengan adanya Fa, para pengikut Dafa,
biarpun dia berkomunikasi atau tidak dengan rekan-rekan, asalkan dia dapat mengetahui
situasi Dafa, dapat mengakses internet, dapat menembus blokade internet, dia juga dapat
mengikuti situasi, karena ada Dewa yang memedulikan mereka.
Tentu saja, jika kalian saling berkoordinasi, tentu lebih baik untuk melakukan
pekerjaan. Tetapi harus memikirkan keselamatan. Setidaknya pada saat sekarang tidak
boleh dilakukan dalam skala besar, tidak boleh menguasai daftar nama praktisi di berbagai
tempat dalam skala besar! Barang siapa telah melakukan demikian, berarti dia sedang
melakukan hal buruk.
“Ada sejumlah koordinator meninggal akibat karma penyakit”, saya tidak pernah
mengatakan bahwa koordinator Xiuliannya baik, saya tidak mengatakan koordinator adalah
orang yang Xiuliannya paling baik di antara kita pengikut Dafa. Banyak yang berpenampilan
diam-diam, sesungguhnya Xiulian mereka sangat baik. Menjabat koordinator pada awalnya
karena dia berminat untuk mengabdikan diri kepada anda sekalian, dengan demikian
barulah dia ditunjuk. Tentu saja, di antara koordinator yang kultivasinya sangat baik juga
banyak, jumlahnya juga tidak sedikit, tetapi saya bukan berdasarkan ini sebagai kategori.
Sang koordinator juga ada sesuatu yang dia sendiri harus kultivasikan, jika bukan demikian
dia seyogianya adalah Dewa. Sebagai manusia dia tentu harus berkultivasi, koordinator
juga bisa menampakkan sifat hati manusia, mungkin juga ada keterikatan yang sangat kuat,
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mungkin pula ada hutang karma yang begini maupun begitu di dalam sejarah. Perjalanan
setiap kehidupan adalah sangat rumit, keadaan yang dialami juga rumit. Pada detik-detik
paling krusial, saat berada dalam dua alternatif antara dapat melewati dan tidak dapat
melewati, bagi yang tidak melakukan dengan baik akan kehilangan jiwa, yang melakukan
dengan baik maka dapat menerobosnya.
Pengikut: Shifu pada tahun 2009 pernah mengatakan Shen Yun akan pentas di
Tiongkok. Beberapa tahun telah berlalu, mayoritas praktisi beranggapan, jika partai jahat
tidak tercerai-berai maka Shen Yun tidak mungkin pentas di Tiongkok. (Hadirin tertawa)
Shifu: Shen Yun pasti akan pergi ke Tiongkok mengadakan pertunjukan. (Tepuk
tangan meriah) Ini tergantung situasi pelurusan Fa, merupakan masalah waktu dari
segenap pelurusan Fa.
Pengikut: Kasus penculikan pengikut Dafa telah menarik perhatian masyarakat
internasional, kedubes Kanada juga mengutus stafnya pergi ke pengadilan mendengarkan
persidangan, tetapi media kita malah kurang perhatian yang berkesinambungan.
Shifu: Dapat dikatakan, media yang dikelola pengikut Dafa sekarang dibandingkan
dengan media manusia biasa, memang masih ada jarak kesenjangan dalam hal
infrastruktur dan tingkat profesionalisme, hal ini adalah pasti. Dalam segenap situasi
klarifikasi fakta dari pelurusan Fa, ia sungguh telah memerankan fungsi yang besar. Tetapi
saya selalu mengharapkan media kalian itu dapat semakin lama semakin formal. Akan
tetapi dewasa ini kalian juga tidak punya tenaga profesional yang begitu banyak. Hanya
pengikut Dafa sebatas ini. Dengan begitu sulitnya kalian berhasil melangkah maju,
kekuatan lama barulah menganggap anda memiliki keagungan De. Hal apa pun juga begitu
sulitnya. Jika tenaga melimpah, pekerjaan dilakukan dengan begitu mudah, dia
menganggap anda tidak memiliki keagungan De. Ini adalah yang ingin dilakukan oleh
kekuatan lama, mereka berpikir demikian, juga berbuat demikian.
Tentu saja, menyinggung media yang kalian kelola, secara sambilan saya juga ingin
menyampaikan sepatah kata: kadang kala ada sebagian informasi penting dari pengikut
Dafa tidak diberitakan. Anda harus tahu apa yang sedang anda lakukan. Dahulu ketika
belum ada pengikut Dafa yang keluar dari daratan Tiongkok, tetapi segenap situasi pengikut
Dafa diikuti dengan ketat. Anda tahu apa yang sedang anda lakukan, anda harus tahu anda
ini media siapa. Sekarang ada sedikit lupa daratan, informasi pengikut Dafa yang sangat
penting tidak diberitakan. Saya sudah berkali-kali mengemukakan hal ini, namun tidak
diperhatikan, bahkan mengerjakan media dengan membawa emosi pribadi. Sebagai
pengikut Dafa, tidak masalah kultivasi pribadi anda baik atau buruk, menyangkut hal-hal
penting seperti ini, hal-hal pengikut Dafa, jika anda tidak mengerjakan dengan baik, maka
hutang tersebut kelak oleh kekuatan lama akan diperhitungkan secara besar-besaran
dengan anda. Kalian harus benar-benar memperhatikan . Anda jangan mengira anda
berada pada posisi tersebut, maka kesempatan ini anda yang memutuskan. Tanggung
jawabnya besar, jika tidak dilakukan dengan baik masalahnya juga besar. Niat hati sedikit
saja tidak memenuhi syarat juga tidak dibenarkan.
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Tadi sudah saya katakan, bahwa kehidupan alam semesta tak terhitung jumlahnya.
Saya katakan pada kalian, di dalam pelurusan Fa saya mengerjakannya dari bagian tengah
badan langit menuju dua ujung, mengapa pelurusan Fa pada umat manusia masih belum
sampai tahap tersebut, karena hingga sekarang saya masih belum mengerjakannya sampai
ujung. Dilakukan dua arah, di sini belum sampai ke permukaan, di sana belum sampai ujung
paling atas. Dewa dengan badan langit raksasa juga beranggapan hal ini tidak dapat
dibayangkan. Kehidupan itu banyaknya sungguh tak ternilai dan tak terbayangkan. Kadang
kala saya juga dibuat terkejut. Begitu banyak kehidupan memperhatikan kalian. Setiap
gerak-gerik pikiran, setiap tingkah laku anda, sedang diamati oleh makhluk hidup yang tak
terhitung jumlahnya! Maksud saya adalah setiap gerak-gerik pikiran seseorang, niscaya
akan diamati oleh Dewa yang tak terhitung jumlahnya! Siapa pun tidak akan campur tangan,
namun Siapa pun sedang mengamati, pada akhirnya mereka akan menilai anda sebagai
suatu kehidupan ini.
Pengikut: Komite sentral partai jahat di daratan Tiongkok mengadakan apa yang
disebut “informasi terbuka”. Pengikut Dafa menghendaki lembaga cuci otak di berbagai
tempat mengungkap secara terbuka fakta-fakta berkaitan dasar hukum pendirian lembaga
tersebut, jati diri mereka yang terlibat dalam penganiayaan serta sumber dana yang
digunakan untuk penganiayaan, dengan bentuk demikian mengekspos penganiayaan,
apakah perbuatan ini layak?
Shifu: Jika rasanya perlu dilakukan maka lakukanlah, pokoknya pengikut Dafa
tujuannya adalah mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan manusia. Hal-hal tersebut
kalian amati saja. Shifu sedang mengamati situasi secara keseluruhan, agar tidak timbul
masalah. Perihal Xiulian pribadi, Fashen saya sedang menangani, hal-hal konkret saya
tidak menangani secara langsung. Jika sifat hati manusia itu muncul sangat kuat, anda akan
timbul konflik dengan saya. (Hadirin tertawa) Akan tetapi, perjalanan Xiulian itu tetap harus
anda sendiri yang tempuh, dengan demikian baru masuk hitungan. Jika saya yang beri tahu
anda bagaimana melangkah, maka perjalanan Xiulian anda ini sudah tidak masuk dalam
hitungan. Oleh sebab itu ada sebagian orang selalu ingin menanyakan Shifu, melakukan
sedikit hal juga ingin menanyakan Shifu. Saya ada kalanya mengerutkan kening, ada
kalanya tidak begitu menghiraukan dia. Dia mungkin merasa: mengapa Shifu bersikap
demikian pada saya? Jika saya benar-benar mengatakan kepada anda berarti saya sedang
merombak perjalanan Xiulian anda! Selisih satu mata rantai juga tidak dibenarkan! Saya
tidak boleh merombaknya. (Shifu tersenyum)
Pengikut: San Francisco adalah kota wisata yang terkenal, ada banyak wisatawan
yang datang dari daratan Tiongkok, sedangkan daerah pecinan juga merupakan lokasi
utama untuk klarifikasi fakta. Di San Francisco ada beberapa ratus praktisi, tetapi banyak
praktisi tidak menaruh perhatian pada klarifikasi fakta di daerah pecinan dan tempat wisata,
maka sudah sejak lama praktisi yang melakukan klarifikasi fakta di tempat wisata dan
daerah pecinan sangat terbatas, sering kali di suatu tempat klarifikasi hanya ada satu
praktisi.
Shifu: Kalian sudah mendengarnya bukan? Saya sungguh mengharapkan ada lebih
banyak pengikut Dafa di sana menyelamatkan lebih banyak orang. Apa yang sedang anda
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lakukan? Khususnya mereka yang belum melakukan dengan baik, anda datang kemari apa
yang sedang anda lakukan?
Pengikut: Anak pengikut Dafa di Tiongkok sudah tumbuh dewasa, apakah kondisi
Xiulian kami masih dapat berpengaruh pada mereka?
Shifu: Terlampau berpengaruh pada mereka. Ada sebagian anak pengikut Dafa,
saat masih kecil dia tidak punya konsep apa pun, mengikuti orang tua berlatih Gong,
penampilannya juga lumayan. Anak berusia kecil, Tianmu-nya juga dapat melihat sejumlah
pemandangan, bagi anda malah berperan membantu. Akan tetapi setelah dewasa, konsep
keakuan-nya sudah muncul, daya tarik masyarakat terhadapnya jadi kuat; jika anda makin
kendur terhadap dia, maka dia akan terombang-ambing mengikuti arus. Bukankah ada
sebagian anak pengikut Dafa berperilaku sangat buruk? Bahkan lebih buruk daripada anak
manusia biasa.
Pengikut: Di daerah kami beberapa tahun ini berdatangan cukup banyak praktisi
dari daratan Tiongkok, tetapi banyak dari mereka setelah mengajukan status pengungsi
kemudian menghilang, jarang sekali keluar melibatkan diri dalam pekerjaan penyelamatan
manusia. walaupun Shifu sebelum konferensi Fa kali ini sudah mengutarakan Fa yang
berkaitan dengan hal ini, namun mereka masih belum menyadari, ada yang sudah lupa
akan kewajiban diri sendiri sebagai pengikut Dafa di masa pelurusan Fa.
Shifu: Memang demikian. Kita di berbagai negara juga ada keadaan semacam ini,
selama beberapa tahun ini selalu juga ada orang yang demikian, begitu saya berceramah
Fa, dia datang. Selama satu tahun ini anda bahkan tidak dapat melihat dia ke mana, anda
juga tidak tahu apa yang dia lakukan. Begitu saya berceramah Fa dia lalu datang. Fa saya
bukanlah diperdengarkan sembarangan, itu adalah rahasia langit, setelah anda
mendengarnya jika anda tidak melakukan hal-hal pengikut Dafa, bukankah itu berarti anda
menguping rahasia langit? Apakah kekuatan lama memperkenankan orang yang tidak
Xiulian mengetahui rahasia langit? Apakah tidak berbahaya?
Pengikut: Akhir-akhir ini ada banyak praktisi yang keluar dari daratan Tiongkok
menggunakan marga palsu dan nama palsu di antara rekan-rekan praktisi.
Shifu: Benar. Sudah tiba di luar negeri apa lagi yang anda takuti? Anda tidak dapat
bersikap terbuka dan bermartabat, setiap gerak-gerik pikiran anda juga sedang diamati oleh
Dewa, dalam lingkungan yang longgar apakah anda masih sedemikian rupa? Sekiranya
anda sudah terbiasa takut, sudah terpelihara menjadi suatu kebiasaan, maka anda ubahlah
secepatnya. Jika anda senantiasa mendekap mentalitas yang demikian, itu sudah
merupakan masalah. bukankah itu sudah termasuk keterikatan? Orang lain juga tak
berdaya untuk bekerja sama dengan anda. Siapa pun tidak tahu anda ini siapa, bukankah
anda akan dianggap sebagai mata-mata?
Pengikut: Di daerah kami setiap minggu setelah belajar Fa bersama, semua orang
enggan bertukar pendapat, sejak lama telah terbentuk sebuah sekat yang tak berwujud,
sulit untuk membentuk tubuh kesatuan. Diskusi Shen Yun yang diadakan seminggu sekali
juga sedikit sekali yang ikut, sudah sejak lama penjualan tiket Shen Yun di tempat kami
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tidak dilakukan dengan baik, banyak penanggung jawab bersikap apatis, saya tidak tahu
bagaimana mengubah kondisi seperti ini?
Shifu: Kondisi di suatu daerah baik atau tidak, sebagai penanggung jawab juga
berperan sangat krusial. Dengan sifat hati manusia yang begitu banyak, takut ini takut itu,
semakin takut semakin menjadi runyam. Sebagai penanggung jawab, Shifu telah
menyerahkan para praktisi kepada anda, apakah anda merasa baik buruknya kultivasi
mereka bukan tanggung jawab anda? Anda punya tanggung jawab. Saya seyogianya
merasa, ada sebagian daerah, sepertinya kondisi Xiuliannya melonggar. Sekalipun
perusahaan manusia biasa, atau melakukan pekerjaan apa pun, jika anda melakukannya
demikian, itu adalah bekerja asal-asalan. Apakah pengikut Dafa boleh bekerja asal-asalan?
Ini menyangkut hal yang begitu serius. Sebagaimana saya katakan, tentu saja kondisi
Xiulian masing-masing berbeda, tingkat pemahaman setiap orang terhadap Fa dan
tingkatan Xiulian, semuanya juga berbeda, yang ditampilkan juga besar sekali
perbedaannya. Namun tak peduli bagaimanapun, perjalanan yang begitu sulit selama
belasan tahun sudah dilewati, masih tidak menyayangi.
Namun saya juga sudah mengatakan, anda tetap tidak menyayangi, apa boleh buat.
Ibarat orang berkebijakan menengah mendengar Tao, orang berkebijakan rendah
mendengar Tao, dia memang demikian kondisinya. Akan tetapi, mayoritas pengikut Dafa,
termasuk Shifu, benar-benar berharap anda dapat memahami kembali, dapat
meminimalkan sifat hati manusia, benar-benar dapat memahami di atas basis Fa. Nasihat
tetap berupa nasihat, pengharapan tetap adalah pengharapan, jika anda benar-benar tidak
berkultivasi secara sungguh-sungguh, anda benar-benar tidak mau menaruh perhatian,
maka harus dipikirkan cara lainnya.
Sesungguhnya pengikut Dafa yang melakukan dengan baik, pengikut Dafa yang
dapat melangkah ke depan di tengah penganiayaan ini, bukankah karena mereka baik dan
mantap dalam belajar Fa? Dengan demikian barulah dapat melangkah ke depan. Mereka
yang berkultivasi setengah hati, memang sangat sulit untuk menempuh perjalanan ini
dengan baik.
Pengikut: Saya datang dari daratan Tiongkok baru satu tahun, kini sedang
mengerjakan media, saya merasa daya fisik dan mental tidak mencukupi, apakah saya
harus menyesuaikan diri dalam masyarakat Barat selama satu tenggang waktu kemudian
baru dapat mengerjakan media?
Shifu: Tidak ada ungkapan demikian. Anda bahkan dalam lingkungan Dafa pun
tubuh tidak sehat, kondisinya tidak baik, berada di tengah manusia biasa saya kira belum
tentu bisa lebih baik. Mungkin karena terlalu sibuk. Dalam media yang dikelola pengikut
Dafa, anda terlalu banyak berperan, ada keadaan semacam ini. Sehingga lupa makan, lupa
tidur, tentu saja ini jumlahnya minim. Jika bukan keadaan semacam ini, maka berupayalah
lebih banyak dalam hal Xiulian.
Banyak di antara kita di saat melewati cobaan, dengan perkataan kalian, baik itu
disebut “ujian karma penyakit” ataupun suatu kerunyaman, tidak dapat menemukan di
mana letak keterikatan diri sendiri, tidak habis berpikir, tidak mengerti apa gerangan
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sebabnya. Saya beri tahu kalian, pengikut Dafa mutlak tidak boleh asal-asalan. Cobaan
yang akan anda lewati ini, sudah akan terlewati, namun masih ada satu keterikatan belum
disingkirkan, jadi belum memenuhi kriteria, maka tidak dapat dilewati. Dengan kondisi
Xiulian yang membaik bukankah akan terlewati? Justru tidak dapat dilewati, dia berhenti di
situ. Tetapi benda tersebut tidaklah besar, keterikatan tersebut tidaklah besar, sangat kecil,
namun justru karena anda tidak menyadarinya, maka anda tidak dapat melewati, selalu
berhenti di situ. Ini bukan berarti Xiulian anda tidak baik, justru anda belum memikirkan
dengan saksama, belum menyadari hal-hal tersebut tidak sesuai dengan Xiulian! Asalkan
dia tidak sesuai dengan kondisi orang Xiulian, tidak sesuai dengan apa yang semestinya
dimiliki orang Xiulian, maka itu adalah sebuah masalah! (Tepuk tangan meriah)
Pengikut: Apa kabar Shifu, mohon diutarakan secara rinci masalah dana yang tadi
dibicarakan. Orang Xiulian yang berbisnis bagaimana menangani dengan baik masalah
tersebut?
Shifu: Yang berbisnis tidak termasuk masalah yang saya bicarakan, itu adalah
pekerjaan anda sendiri. Anda berkata, "saya adalah bos", asalkan anda berperilaku
sebagaimana orang Xiulian, tidak mencelakai orang lain, menjalankan bisnis dengan wajar,
itu tidak jadi masalah. Perkataan ini sejak dini sudah saya katakan. Semua itu adalah uang
anda pribadi, (Shifu tersenyum) disimpan di rumah anda maupun dalam bank, itu adalah
urusan anda pribadi. Yang saya katakan adalah proyek pengikut Dafa.
Banyak proyek pengikut Dafa, sekiranya muncul dalam bentuk proyek pengikut Dafa,
namun penanganan masalah dananya malah amburadul. Yang saya kemukakan ini adalah
mayoritas, ini sudah menjadi masalah, dengan demikian kekuatan lama akan menimbulkan
kerunyaman. Sebagian di antara kalian sudah terjadi masalah dalam hal ini, diri sendiri
masih tidak sadar, masih tidak menaruh perhatian, saya lihat bagaimana anda melewati
cobaan tersebut.
Pengikut: Sebagian orang beranggapan, tidak semestinya semua praktisi pergi ke
luar negeri, harus bertahan di daratan menyelamatkan manusia. sebagian lagi
beranggapan, Guru terhormat tidak mengatakan tidak boleh, maka boleh saja pergi ke luar
negeri. (Hadirin tertawa) Ada rekan praktisi mengatakan. Jika semuanya ingin pergi ke luar
negeri, itu adalah sebuah keterikatan yang hebat.
Shifu: Tak peduli di daratan maupun di luar negeri, Shifu memang tidak mengatakan
perkataan tersebut. Mengapa tidak mengatakan? Karena setiap orang punya
pengaturannya masing-masing, perjalanan setiap orang tidaklah sama, maka saya tidak
dapat mengatakan secara langsung boleh atau tidak. Tetapi sebagai pengikut Dafa,
bukankah anda menilainya dengan Fa?
Dahulu ketika Shen Yun merekrut anggota, pernah mengalami keadaan seperti ini,
tapi tidak selalu demikian, misalnya membutuhkan seseorang, justru dia tidak bisa datang,
bagaimanapun selalu ada yang mengacau, justru tidak memperkenankan dia datang.
Sebagaimana menurut prinsip hal-hal penyelamatan manusia, dilakukan atas bimbingan
Shifu sendiri, hal ini sangatlah penting, namun tidak dapat dilakukan. Belakangan
ditemukan bahwa orang yang seharusnya dia selamatkan belum diselamatkan. Hal-hal
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yang seharusnya dia kerjakan semasa hidup ini, lagi pula hal tersebut sudah disetujui
olehnya, namun belum dia kerjakan, maka dia tidak bisa datang, dia harus selesaikan halhal tersebut baru bisa datang. Ditemukan ada masalah seperti ini.
Pengikut: Karena semasa penganiayaan saya pergi ke Beijing membela Fa,
sehingga tidak punya riwayat pendidikan. Sekarang cari waktu untuk belajar, apakah saya
dapat mencapai taraf untuk masuk sekolah Fei Tian?
Shifu: Tidak punya riwayat pendidikan, memang banyak pengikut Dafa yang putus
sekolah, penganiayaan ini bagi anak-anak juga sangat jahat. Pengikut Dafa yang berusia
muda tidak diperbolehkan masuk sekolah, ini banyak terjadi. Kejahatan memang berbuat
demikian. Anda mengatakan berusia muda, ingin mencari waktu untuk belajar, ini tidak jadi
masalah. Akan tetapi, diri sendiri juga harus ikut melakukan sejumlah pekerjaan dalam
proyek Dafa, bersamaan itu manfaatkan waktu dengan ketat untuk belajar, ini tidak jadi
masalah.
Untuk masuk sekolah Fei Tian, harus memenuhi syarat baru bisa diterima. Fei Tian
adalah sekolah kejuruan, ia adalah sekolah kesenian, oleh sebab itu ia hanya menerima
orang berbakat di bidang kesenian. Ia bukan sekolah biasa. Tetapi Fei Tian kelak akan
mendirikan sekolah di masyarakat, universitas Fei Tian siap mendirikan sekolah di
masyarakat, ingin mendirikan universitas terpadu, mata pelajaran lain juga mau diadakan,
lagi pula untuk mendirikan sekolah di masyarakat, perlu menerima siswa dari masyarakat,
jadi tidak terbatas dalam lingkup pengikut Dafa, sekarang sudah mulai dikerjakan. (Tepuk
tangan)
Pengikut: Bisnis pribadi apakah termasuk lingkup yang Anda katakan?
Shifu: Bisnis pribadi tentu tidak termasuk. Perihal bisnis pribadi, bagaimanapun
harus ditangani dengan baik, dengan alasan apa pun anda juga harus tangani dengan baik,
(Shifu tersenyum) jika tidak bukankah bisnis itu akan bangkrut? (Hadirin tertawa)
Pengikut: Ada seorang praktisi, sudah berkultivasi 10 tahun lebih, masih dengan
alasan berpenyakit mengajukan tunjangan hidup dari negara. Kami tidak tahu bagaimana
untuk bertukar pendapat dengan rekan praktisi tersebut, karena pasca Xiulian tubuhnya
sudah tidak berpenyakit, lagi pula ia pergi ke gunung mengikuti kerja di lapangan, kerjanya
sangat cekatan. (Hadirin tertawa)
Shifu: Pokoknya sifat hati manusia selalu dapat terefleksi ke luar, bukan di aspek ini
maka di aspek itu, tetapi belum tentu berarti praktisi ini kultivasinya tidak baik. Menyangkut
sifat hati manusia, bisa saja dia punya keterikatan pada suatu aspek. Dia berpikir: dengan
demikian tidak perlu lagi bekerja, lakukan lebih banyak pekerjaan Dafa, maka biarlah terima
saja. Mungkin juga dia berpikir demikian. Tetapi tak peduli bagaimanapun, kita sebagai
orang Xiulian, tetap harus menempuh jalan sendiri dengan lurus.
Pengikut: Menghadapi orang-orang di dunia yang moralnya bobrok, bahkan sama
sekali tidak memiliki dasar etika, sangat sulit bagi saya timbul rasa belas kasih. Apakah
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tidak usah peduli bagaimana mereka jadinya, pengikut hanya peduli dengan penyelamatan
manusia?
Shifu: Benar! Sebagai manusia, kondisi yang ditampilkan dalam keadaan berbeda,
memang sungguh jauh berbeda. Saya sekarang lihat orang-orang di daratan Tiongkok,
moral dan kepribadiannya merosot cepat sekali. Saya keluar dari daratan Tiongkok sudah
10 tahun lebih, saya senantiasa mengamati perubahan orang-orang di sana, karena ini
berhubungan langsung dengan pelurusan Fa dan penyelamatan. Saya justru menemukan
perubahan orang-orang terlampau cepat! Akan tetapi, ketika saya mengamati mereka
dengan teliti, saya menemukan sesungguhnya mereka masih punya hati yang baik. Hanya
saja pikirannya menyimpang sangat hebat, penyimpangan itu benar-benar dipercepat oleh
partai jahat PKT. Tak peduli bagaimanapun, dapat atau tidak diselamatkan sesungguhnya
tergantung pada pikiran baiknya. Orang-orang di daratan Tiongkok biarpun bagaimana
terpolusi, namun di bawah permukaannya masih ada selapis benda seperti selaput tipis
yang menyekat, begitu diangkat tampaklah diri pribadinya, moral dan wataknya akan seperti
pada dasawarsa enam puluhan. Kelak saya akan mengangkat benda tersebut. (Tepuk
tangan meriah)
Pengikut: Pengikut acap kali terjerumus dalam kondisi yang pasif dan patah
semangat, satu karena merasa bingung tanpa tujuan terhadap makna kehidupan setelah
mencapai kesempurnaan, satu lagi adalah merasa waktu yang tersisa sudah tidak banyak,
biarpun bagaimana berupaya juga tidak dapat menutupi kerugian yang disebabkan oleh
tidak gigih maju. Melalui belajar Fa dalam porsi besar dapat agak membaik, namun tidak
dapat mencapai kondisi “Xiulian seperti pada awal mula”. Pengikut yang tidak berbuat
semestinya mohon Shifu memberi petunjuk.
Shifu: Sebagai seorang manusia, anda sudah tidak punya pikiran positif terhadap
Dewa, terhadap pencapaian kesempurnaan, itu pasti adalah disebabkan oleh benda jahat
yang mengganggu pikiran manusia dalam jangka panjang, termasuk karma. Dalam
keadaan normal anda katakan anda ingin tahu bagaimana kondisi kehidupan di atas langit,
sesungguhnya anda sekarang memikirkan bagaimana kondisi Dewa, itu juga adalah dipikir
dengan menggunakan pikiran manusia, anda juga tidak dapat memikirnya dengan jelas,
maka jika ingin menggunakan cara ini untuk membangkitkan pikiran positif juga sangat sulit.
Tetapi kita setiap pengikut Dafa, termasuk juga orang-orang di dunia, dalam benak pikiran
anda masih ada ingatan, datang ke dunia untuk mencari Dafa; bagi pengikut Dafa adalah
demi membantu Shifu meluruskan Fa. kadang kala saya mengamati sebagian pengikut
Dafa, banyak hal yang ditampilkan sungguh membuat orang cemas; akan tetapi, di saat
benar-benar menghadapi masalah prinsip pengikut Dafa, maka benar-benar akan tampak
nyata, oh, ini adalah pengikut Dafa.
Di saat hati manusia menguat anda tidak dapat melihat satu sisi yang positif darinya,
ketika pikiran lurusnya kuat baru merasa pengikut Dafa memang tidak sama, oleh sebab itu
di antara praktisi acapkali tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana kondisi pihak lain.
Perwujudan hati manusia juga belum tentu semuanya sama. Maka anda dibuat tak berdaya,
pasif, agar anda menjadi malas-malasan, benda tersebut justru membuat anda tidak dapat
membangkitkan semangat. Saya beri tahu kalian, banyak sekali kehidupan buruk yang
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halus, mereka seperti debu menyelubungi anda, menyelubungi pikiran manusia, tetapi itu
tidak terhitung sebagai apa-apa, anda memancarkan pikiran lurus niscaya dapat membasmi
benda-benda busuk itu. Banyak orang ketika memancarkan pikiran lurus asal-asalan, jika
anda tidak membersihkan benda-benda tersebut yang ada dalam tubuh anda, maka Xiulian
anda akan terpengaruh. Namun benda tersebut dengan sebuah pikiran sudah akan
terbasmi tuntas. Justru pikiran lurus anda kurang, maka pikiran lurus tidak dapat
dibangkitkan, jadi ia tidak berfungsi.
Kekuatan lama yang menganiaya pengikut Dafa, saya semakin lama semakin keras
terhadap mereka. kekuatan lama juga telah melihat betapa besar dosa tersebut, mereka
juga sudah tidak berani terlalu sewenang-wenang menganiaya, bahkan tidak berani
menyuruh Dewa-dewa yang berbeda atau kehidupan yang normal secara langsung
menganiaya pengikut Dafa. Mereka sekarang mengendalikan benda-benda busuk yang
hina, yang kacau-balau dan pasti akan disingkirkan, berupa serangga dan lainnya sedang
menganiaya pengikut Dafa. Bahkan sudah tidak sebanding, tetapi banyak pengikut Dafa
justru pikiran lurusnya tidak kuat, penampilannya sangat tidak berdaya. Ada kalanya di
tengah Xiulian ada cobaan yang tak terlewati, tidak dapat menemukan keterikatannya, itu
dikarenakan ada sejumlah masalah sepele tidak dijadikan perhatian. Sesungguhnya hal
yang lebih kecil lagi, jika tidak memenuhi kriteria juga tidak dibenarkan. Dengan waktu yang
berkepanjangan, orang akan timbul gejala pasif, mereka akan memperparah gejala pasif
itu. Dewasa ini kondisi penghapusan karma yang terwujud juga adalah diperankan oleh
benda-benda busuk yang hina itu.
Memancarkan pikiran lurus harus diperhatikan. Semua praktisi memancarkan pikiran
lurus memberantas mereka. (Tepuk tangan meriah) Ini juga adalah pengaturan kekuatan
lama yang sudah tiba saatnya demikian. Mereka sangat lemah, namun sangat jahat. Harus
dihadapi dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya coba kalian pikirkan sekarang, awalnya
ketika penganiayaan sangat jahat, semangat kalian sangat menggebu, Shifu suruh
melakukan apa pasti dilakukan dengan baik. Apakah kalian lupa akan antusias semacam
itu beberapa tahun lalu? Ketika itu semangatnya juga sangat kuat, menahan tekanan yang
begitu besar berhasil melangkah ke depan. Apakah kalian tahu ada seberapa besar
tekanan itu? Tetapi sekarang malah mengendur, jika tidak gigih maju benar-benar akan
membuat pikiran lurus anda juga tidak mencapai kecukupan. Semakin sampai saat kini
padahal benda-benda jahat itu juga semakin tidak memerankan efek, namun kalian malah
berubah jadi tak berdaya.
Tentu saja, saya juga mengatakan demikian, sisi manusia dari kalian juga sudah
sampai pada posisi yang kecil kemampuannya, (Shifu tersenyum) ia menuju bagian paling
permukaan manusia, maka kekuatan yang diwujudkan juga tidak begitu besar seperti
semula. Tetapi jika pikiran lurus anda kuat, sama juga dapat menggerakkan tenaga yang
begitu besar, maka kalian harus lebih memperhatikan pemancaran pikiran lurus. Yang tadi
saya kemukakan ialah, apa pun juga ada peraturannya, terlihat tak beraturan, padahal
semuanya beraturan. Jika anda dapat mempertahankan antusias yang begitu besar seperti
semula, sekarang kejahatan dengan sekejap juga akan sirna semua, kekuatan lama
mungkin juga tidak akan berbuat demikian, dia juga tidak akan mengaturnya sedemikian
rupa.
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Pengikut: Kreasi sastra bagaimana pulih kembali seperti ortodoks?
Shifu: Padahal saya justru sedang memikirkan pertanyaan yang anda ajukan ini.
Kreasi acara Shen Yun juga sedang dilakukan seperti itu. Menyinggung tentang pemulihan
kebudayaan tradisional. Walau mudah dikatakan, apa yang dimaksud kebudayaan
tradisional? Bagaimana memulihkan kebudayaan tradisional? Di mana letak kriterianya?
Secara konkret bagaimana dilakukan?
Pada masa awal Republik Tiongkok, yaitu masa-masa akhir dinasti Qing, saat awal
Republik Tiongkok, sastra ketika itu semua menggunakan separuh bahasa umum dan
separuh bahasa klasik. Lebih lanjut kemudian, bahasa umum menjadi banyak, namun
masih ada sedikit gaya klasik. Berlanjut ke masa berikutnya, ketika sama sekali
menggunakan bahasa umum, hal-hal tradisional bahkan tidak ditemukan lagi. Penjelasan
terhadap istilah bahasa Tionghoa juga telah berubah, sekarang penjelasan terhadap istilah
dalam bahasa Tionghoa modern juga semakin mengarah pada penjelasan modern, bukan
makna semula dari istilah kuno. Maka hal-hal tersebut bila dibicarakan juga bukanlah hal
yang begitu sederhana. Kita ingin berhasil melakukannya secara menyeluruh, namun
manusia modern sulit untuk melakukannya. Saya bicara pada mereka dengan canda,
bahwa saya ada cara mengatasinya. (Tepuk tangan)
Konsep jahat yang diindoktrinasi oleh partai jahat PKT, dalam pikiran orang-orang di
daratan Tiongkok sudah dianggap sebagai sesuatu yang normal. Sebagian anak muda,
sejak lahir memang bertumbuh besar di tengah indoktrinasi semacam ini, sudah terbiasa
bagi mereka kebudayaan jahat yang menyimpang semacam ini, malah memandang hal
yang normal sebagai yang menggelikan, atau tidak dipahami. Bagaimana untuk
mengubahnya? Mereka belum sungguh-sungguh secara sistematis mempelajari
kebudayaan sejarah Tiongkok, sejarah Tiongkok hanya dipelajari secara umum dan
bernada kritik. Sejarah gemilang dari peradaban Tiongkok selama 5.000 tahun, Dewa pun
mengaguminya! Iblis garang PKT datang, kebudayaan dihancurkan, benda-benda
potensial juga dirusak olehnya, “menjebol empat unsur usang” adalah malapetaka umat
manusia yang belum pernah terjadi! Sekarang masih saja diindoktrinasi kepada murid
sekolah bahwa zaman Tiongkok kuno terbelakang, kaisar dan para jenderal serta pejabat,
kaum cendekiawan dan wanita rupawan tidak ada satu pun tergolong baik, hanya PKT-lah
yang terbaik. Kasihan orang-orang Tiongkok selama satu generasi ini.
Dahulu di Tiongkok banyak sekali benda potensial dari kebudayaan kuno. Saat itu
dalam satu desa terdapat beberapa kelenteng, bekas kediaman tokoh sejarah ternama,
ukir-ukiran batu di jalan besar maupun dalam gang, benteng kota masa lampau, rumah
penduduk dengan beragam corak, jumlahnya tak terhitung, lagi pula di kota maupun di desa
diliputi suasana masa lampau yang bersahaja! Pada masa itu perasaan manusia dan
kondisi penampilan manusia sama sekali berbeda dengan masa kini. Peninggalan budaya,
lukisan kaligrafi dan buku-buku kuno yang ditinggalkan selama 5.000 tahun semuanya
habis dibakar. Sekarang diadakan apa yang disebut kerahkan upaya besar menggali
kuburan mencuri isinya, dengan sebutan muluk sebagai “penelitian arkeologi”. Itu adalah
mencuri kuburan! Memperparah perusakan terhadap orang kuno. Dengan sedikit hasil
curian dari penggalian dia malah berkata “di bawah pimpinan partai kami, telah ditemukan
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benda ini dan itu”. Partai jahat PKT telah menghancurkan betapa banyak benda
kebudayaan sejarah Tiongkok! Bukankah ini terjadi di bawah “kepemimpinan”nya? Dari
dalam kuburan berhasil digali sedikit benda, juga tidak dapat diteliti dengan jelas asalusulnya, dia malah berkata berkat di bawah “kepemimpinan”nya.
Saya menyinggung tentang masalah ini, perlahan-lahan, kalian boleh lakukan
sedapat mungkin, boleh bereferensi pada sejumlah kebudayaan tradisional yang ada
sekarang.
Pengikut: Beberapa juta pengikut Dafa telah kehilangan nyawa, tetapi dewasa ini
yang diumumkan situs web Minghui hanya beberapa ribu, bagaimana kita dapat
menemukan bukti penganiayaan dari beberapa juta pengikut Dafa?
Shifu: Pengikut Dafa yang dianiaya hingga meninggal sangat banyak. Sebagai
media jika ingin melaporkan, maka harus mengetengahkan bukti yang nyata, berhasil
meneliti siapa orangnya, menguasai materi orang bersangkutan, dengan demikian baru
dapat meyakinkan orang. Maka sebagai media, sebagai situs web Minghui, hanya dapat
berbuat demikian. Ada sebagian yang tidak dapat ditelusuri asal-usul jati dirinya, maka tidak
dapat dijadikan materi yang resmi.
Lalu bagaimana menemukannya? Sekarang tidak punya waktu untuk mencurahkan
upaya dalam hal ini. Dewa juga sedang menangani. Pengikut Dafa pergi lebih awal atau
lambat semuanya juga mencapai kesempurnaan. Tetapi tak peduli bagaimanapun, dalam
penganiayaan ini, siapa yang melakukan dia harus bertanggung jawab, termasuk mereka
yang terlibat. Penampilan manusia semacam ini juga harus dibayar dengan suatu imbalan.
Pengikut: Manusia biasa tidak paham tentang “siapa” yang akan membuat
perhitungan dengan PKT, tidak percaya Dewa sedang melakukan hal ini.
Shifu: Terhadap prinsip langit, Dewa dan Buddha, kita juga hanya dapat bicarakan
secara umum dan singkat. Atas dasar sebuah logika, mengatakan bukankah partai jahat
PKT menganiaya orang-orang baik? Dia merusak dan menutup-nutupi sejarah Tiongkok,
orang-orang tidak tahu bukan? Dalam tiap kali gerakan yang dianiaya semua adalah tokoh
terkemuka di Tiongkok, orang-orang tidak tahu bukan? Fakta kebenaran tentang
penindasan Falun Gong, anda tidak tahu bukan? Apa itu partai jahat PKT, orang-orang
tidak tahu bukan? Beri tahu orang-orang betapa jahatnya iblis garang ini, orang seyogianya
akan mengerti.
Perihal Dewa sedang menangani, anda klarifikasi fakta jika bicaranya terlampau
tinggi, anda katakan Dewa yang sedang melakukan, Dewa sedang menangani, itu bukan
siapa pun dapat memahami. Saya kira jika anda bicaranya terlampau tinggi maka dia tidak
dapat menerima, itu sama dengan anda beri tahu dia: “anda jangan mendengar fakta
kebenaran yang saya bicarakan, yang saya katakan semua adalah ucapan ngawur”. Tentu
saja ada orang Tionghoa yang percaya pada Dewa, anda bicarakan sejenak secara umum,
dia akan memahaminya atas dasar prinsip.
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Pengikut: Saya adalah praktisi yang berbahasa Inggris, sekarang bekerja di bidang
pemasaran Epoch Times berbahasa Mandarin. Saya ingin bertanya, apakah lebih penting
mendukung Epoch Times lokal, atau pergi ke New York mendukung Epoch Times
berbahasa Inggris?
Shifu: Shifu tidak dapat menjawab pertanyaan ini bagi anda. Perjalanan setiap orang
harus dia sendiri yang tempuh. Anda merasa bagaimana baiknya maka lakukanlah seperti
itu. Keadaan di bidang media, menyangkut hal-hal konkret mereka sendiri yang menguasai;
jika tidak dilakukan dengan baik, saya tentu akan mencari mereka. secara konkret
bagaimana dilakukan, itu adalah urusan mereka.
Pengikut: Saya ingin bertanya, dalam “Zhuan Falun” ceramah 5 tertulis: “Sedangkan
kita adalah langsung ditujukan pada hati manusia, Xiulian dengan mengikuti karakter
tertinggi alam semesta kita, Xiulian dengan mengikuti bentuk alam semesta seperti ini“,
saya tidak mengerti “bentuk seperti ini” dari alam semesta, bentuk apa itu? Terima kasih
Shifu.
Shifu: “Bentuk”? Bukankah itu adalah bentuk peredaran alam semesta, sistem
bintang dan partikel? Mengikuti karakter “Zhen-Shan-Ren”, ini juga adalah kriteria alam
semesta. Apakah anda praktisi baru? Ataukah praktisi yang jatuh dalam penganiayaan
kemudian bangkit kembali? Jika anda adalah yang bangkit kembali maka anda akan
mengajukan pertanyaan ini. Barang siapa yang dalam beberapa tahun ini tidak dapat
mengikuti proses perkembangan, jatuh secara tuntas, lalu bangkit kembali, dia sama seperti
praktisi baru, tetapi pertanyaan yang diajukan aneh, tidak seperti praktisi baru.
Pelajari Fa, semuanya ada di dalam. Orang sekian banyak yang hadir di sini semua
juga mengerti berkat belajar Fa. (Tepuk tangan meriah)
Pengikut: Promosi musik simfoni Shen Yun New York tahun lalu tidak begitu bagus
seperti yang dibayangkan, bagaimana kita memperbaikinya?
Shifu: Mengenai hal-hal tersebut, bagi Shen Yun juga sama kejadiannya. Setelah
melewati satu periode waktu, orang-orang di dunia sudah mengenali, bahkan Shen Yun
diketahui setiap orang, setidaknya di Amerika hal ini sudah terwujud. Orang-orang sekali
mendengar, wah “Shen Yun telah datang”, jika demikian maka mudah ditangani, karena
pangsa pasarnya sudah terbuka, minimal tingkat kesulitannya tidak terletak di sini. Yang
menjadi pertimbangan orang ialah: saya bagaimana menyiapkan uang untuk membeli tiket,
saya bagaimana mengatasi masalah transportasi menyangkut jarak ini, bagaimana
mengatur waktunya, mereka akan memikirkan masalah tersebut.
Grup musik simfoni Shen Yun hanya memainkan musik. Sekarang musik bahkan
mengalami resesi. Musik simfoni Shen Yun reputasinya tidak setenar pertunjukan Shen
Yun, maka banyak orang menganut sebuah sikap yang menunggu sambil melihat, tidak
tahu yang anda pentaskan itu bagaimana. Bagi orang-orang setidaknya tahu, pertunjukan
grup kesenian Shen Yun sangat ajaib. Sedangkan musik simfoni Shen Yun ini tidak tahu
bagaimana penampilannya, maka ini adalah sebuah masalah pada tahap awal. Kendati
demikian, ia bagaimanapun adalah musik simfoni dari Shen Yun. Ketika grup simfoni Shen
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Yun pentas di New York, hari itu orkestra Philharmonic New York juga mengadakan pentas,
mereka pentas di gedung Lincoln Center, grup simfoni Shen Yun pentas di Carnegie Hall.
Dengar kabar ada penonton yang telah menyaksikan kedua-duanya, mereka mengatakan
penonton di sana tidak sebanyak di tempat kami. Lagi pula orang yang menyaksikan keduaduanya berkomentar, musik yang dimainkan grup simfoni Shen Yun sangat bagus,
energinya juga sangat kuat, (tepuk tangan) isi acara yang dipertunjukkan juga lebih kaya,
juga sangat unik. Ini adalah refleksi para penonton.
Pengikut: Saya adalah pengikut yang melakukan klarifikasi fakta di suatu tempat
klarifikasi di Selandia Baru. Akhir-akhir ini tempat klarifikasi mengalami gangguan yang
sangat besar, pemandu wisata memotret dan merekam gambar terhadap kami,
menyebabkan kami tidak dapat melakukan klarifikasi fakta dan menganjurkan pemunduran
di samping kendaraan wisata.
Shifu: Jika demikian carilah pemandu wisata itu, berikan klarifikasi fakta secara detil
kepadanya. Padahal beberapa tahun lalu di berbagai tempat lainnya juga pernah
mengalami keadaan serupa, juga dengan cara demikian mengatasinya. Ketika itu ada
pemandu wisata tidak memperkenankan para turis melihat materi klarifikasi, sekarang ada
pemandu wisata yang memelopori untuk melihat materi klarifikasi. Walaupun belum tentu
semuanya demikian, tetapi sebagai pengikut Dafa, menyangkut klarifikasi fakta
menyelamatkan manusia, pemandu wisata itu juga adalah manusia, juga harus lakukan
klarifikasi fakta kepadanya. Mungkin masih ada masalah lain, pokoknya kalian lihatlah
keadaan, Klarifikasi fakta juga tidaklah mudah. Perihal Xiulian, membangun keagungan De,
kekuatan lama melihat kalian dalam satu hari melakukan tiga pemunduran begitu banyak,
terlalu mudah, maka dicarikan sejumlah kerunyaman untuk kalian. (Shifu tersenyum)
Sesungguhnya perjalanan kalian memang adalah ditempuh secara demikian maju ke
depan.
Pengikut: Praktisi Italia secara keseluruhan dalam Xiulian tidak dapat mengikuti
proses perkembangan pelurusan Fa, bagaimana untuk menerobosnya?
Shifu: Daerah yang banyak praktisi baru harus ketat belajar Fa, agar mereka banyak
belajar Fa, seiring menjalani Xiulian, banyaklah mengikuti kegiatan kolektif, banyak
memberi bimbingan pada mereka, agar mereka mengejar ketinggalan, berangsur-angsur
mereka akan mengerti. Jika anda melepasnya semakin longgar, dia sendiri juga tidak tahu
arti penting gigih maju, maka dia semakin lama akan semakin mengendurkan diri sendiri,
bisa saja dia bahkan tidak dapat bergabung, itu mungkin. Maka harus banyak membimbing
mereka.
Pengikut: Mohon tanya apakah kita masih punya waktu yang cukup untuk
menyelamatkan separuh orang Tiongkok? Seandainya PKT tercerai-berai sebelum tibanya
pelurusan Fa, orang yang belum mengundurkan diri dari PKT apakah masih ada
kesempatan?
Shifu: Itu tentu sudah tidak ada kesempatan, maka saya katakan waktunya terbatas.
Termasuk pula kekuatan lama, dia memang tidak menghendaki kalian menyelamatkan
begitu banyak orang, saya sedang menahan mereka. Jika tidak, sepertinya tahun lalu
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mereka sudah ingin mengakhiri, akan tetapi yang tersisa tidak seberapa orang, bagaimana
jadinya? Dunia kosong melompong, sedangkan manusia masih harus menciptakan sebuah
masa yang gemilang bagi Dafa, jika tidak ada orang, bagaimana hal ini dilakukan?
Pengikut: Pengikut Dafa kota Jinan mengadakan latihan bersama dan menyebarkan
Fa di lapangan pusat kota pada tanggal 13 Mei tahun ini bertepatan hari Falun Dafa, banyak
dari mereka ditangkap oleh polisi berpakaian preman. Pengikut sangat khawatir terhadap
mereka, dewasa ini yang terpenting bagi kita ialah melakukan tiga hal dengan baik,
bergegas menyelamatkan manusia. Jika semua ditangkap dan masuk tahanan karena pergi
ke lapangan berlatih Gong dan menyebarkan Fa, lalu bagaimana menyelamatkan makhluk
hidup?
Shifu: Hal ini ada sedikit terlampau gesa dilakukan. Mengorganisasi begitu banyak
praktisi melakukan klarifikasi fakta secara terbuka di daratan Tiongkok, akan mendatangkan
bahaya bagi para praktisi. Tetap harus memikirkan keselamatan. Ada sebagian daerah
memang benar sudah longgar. Saya dapat kabar mereka berlatih Gong di luar secara
terbuka, polisi seolah-olah tidak melihat, ada polisi bahkan mengawasi dan menjaga di luar.
Situasi di berbagai tempat tidak sama, ini bukan karena partai jahat PKT ada suatu sikap
baru, perangkat mesin penganiaya Falun Gong masih terus berputar. Daerah yang longgar
dikarenakan klarifikasi di daerah tersebut dilakukan dengan baik, manusia juga sedang
berubah. Jika ingin melakukan seperti itu secara terbuka harus memiliki syarat, yang tidak
memiliki syarat sebaiknya jangan lakukan secara terbuka, karena akan mendatangkan
kerunyaman bagi para praktisi, menimbulkan penganiayaan yang tidak semestinya.
Pengikut: Pemikiran negatif seorang praktisi terhadap rekan praktisi lain adalah
sebuah “gunung besar berwarna kelabu”, ini adalah tulisan dari sebuah artikel berbagi
pengalaman di situs web Minghui. Saya tidak dapat melihat ruang dimensi lain, tetapi ketika
saya terjadi konflik dengan rekan praktisi, saya juga merasakan tekanan yang sangat besar,
dikepung oleh materi buruk. Saya kira pemikiran buruk orang lain terhadap saya adalah
materi eksternal, tidak dapat mencederai saya. asalkan saya meluruskan diri sendiri sesuai
Dafa, maka saya dapat melangkah ke luar dari kabut menyesatkan ini, namun saya juga
tahu sulit sekali bagi saya untuk melangkahnya.
Shifu: Ada sebagian keadaan konkret yang dialami setiap orang juga berbeda.
Keadaan yang terlihat adalah semacam peringatan yang diumpamakan bagi orang Xiulian,
juga belum tentu keadaan sesungguhnya. Dikatakan ia ibarat sebuah gunung besar, ia
sendiri bukanlah iblis, tetapi ia adalah benda yang negatif. Sebagai pengikut Dafa jika ingin
menerobosnya, maka harus melalui sebuah upaya besar baru dapat menerobosnya.
Padahal selama beberapa tahun ini, bukankah semuanya juga melangkah ke depan secara
demikian? Di antara praktisi banyaklah saling membantu, bekerja sama, banyak memahami,
banyak melihat kelebihan orang lain, dengan demikian seharusnya tidak jadi masalah.
Pengikut: Saya adalah murid SMP II, saya ingin bergabung dengan Shen Yun. Barubaru ini kebetulan mulai belajar alat musik, apakah masih keburu? Saya tidak dapat
menyeimbangkan dengan baik antara menuntut ilmu kebudayaan dan melakukan tiga hal,
selalu merasa waktu tidak mencukupi.
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Shifu: Betul, ingin belajar alat musik, masih harus menuntut ilmu, jadi sangat sibuk.
Dikatakan sebagai umpamanya, ketika Shen Yun baru didirikan, secara asal saja menerima
sejumlah anak pengikut Dafa, termasuk para siswa dari grup musik, standarnya ketika itu
bila dibandingkan dengan sekarang, perbedaannya benar-benar terlampau jauh. Sekarang
syarat penerimaan grup kesenian Shen Yun sangat tinggi, mungkin kalian telah melihatnya,
yang diterima dari masyarakat, harus yang mengutamakan Xiulian, harus yang bersedia
Xiulian; kedua, yang bukan lulusan magister, yang tidak mencapai standar magister tidak
diterima. Orang-orang mengatakan hasil pertunjukan grup kesenian dan grup musik simfoni
Shen Yun sangat bagus, tentu saja, semuanya adalah tenaga mahir. Lagi pula para siswa
itu, semua adalah pengikut Dafa cilik, ketika itu justru tidak ada guru, maka tidak dapat
meningkat, semangat besarnya terkekang. Tetapi begitu tenaga mahir masuk bergabung
dan menjadi guru, mereka maju dengan pesat. Ada banyak siswa melampaui orang dewasa.
Sekarang sudah sama sekali berbeda.
Pengikut: Ada rekan praktisi mengatakan, tak peduli pemikiran penanggung jawab
utama Himpunan Dafa benar atau tidak, sekalipun berpengaruh terhadap penyelamatan
manusia dan peningkatan secara menyeluruh, juga jangan diragukan, lakukan saja.
Shifu: Tidaklah begitu serius rasanya, jika benar-benar ada masalah boleh
menanyakan pada penanggung jawab himpunan pusat. Sesungguhnya penanggung jawab
juga adalah orang Xiulian, dia hanyalah mengorganisasi para praktisi mengikuti kegiatan
pengikut Dafa saat diadakan kegiatan kolektif, namun ada sebagian hal mungkin sekali
belum dipikirkan secara menyeluruh. Saya kira kekurangan itu, sebagai seorang praktisi
Xiulian, anda secara inisiatif lakukan dengan baik kekurangan tersebut, itu barulah yang
semestinya dilakukan oleh pengikut Dafa. Jika disibukkan oleh sejumlah pekerjaan anda
boleh tidak usah pergi, bila ada waktu maka pergilah. Biar kegiatan apa pun, saya kira pasti
bermanfaat bagi penyelamatan manusia, bermanfaat bagi anti-penganiayaan, dengan
demikian barulah dilakukan, jika tidak penanggung jawab tidak akan melakukan hal seperti
itu.
Akan tetapi acap kali saat melakukan hal-hal tersebut, selalu ada orang di internal
mengatakan ini tidak baik itu tidak benar, mengacaukan keadaan, bahkan sampai
menelantarkan pekerjaan yang ingin dilakukan. Jika anda merasa di mana ada sesuatu
kekurangan, maka anda sendiri lakukanlah agar menjadi baik; yang belum terpikir oleh
penanggung jawab, anda lakukan secara ekstra supaya baik, bukankah selesai
masalahnya? Perihal Xiulian, yang dipandang oleh Dewa adalah hati manusia, bukan
memandang pengaturan dari kegiatan itu sendiri rapi atau tidak, menyeluruh atau tidak,
bukan ini yang dipandang oleh Dewa. Semakin tidak menyeluruh dia semakin senang,
untuk melihat siapa di antara kalian yang dapat melakukan sesuatu untuk memperbaikinya
setelah melihat hal ini tidak sempurna, melihat siapa yang akan melakukan sesuatu untuk
memperbaiki kekurangan dari hal tersebut, karena Xiulian anda tercakup dalam hal apa pun
yang anda lakukan, yang dipandang adalah Xiulian anda! Bukan sekadar belajar namun
tidak digunakan, apakah anda berkultivasi secara inisiatif, ataukah anda digerakkan dalam
keadaan pasif, yang termanifestasi tetap berupa masalah apakah anda berkultivasi atau
tidak.
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Pengikut: Lokasi wisata di Hongkong kekurangan orang, di Taiwan ada rekan
praktisi dengan inisiatif mengorganisasi rekan praktisi yang tidak tetap pergi ke berbagai
kota dan desa bertukar pendapat, dilakukan secara tidak berkala, untuk menyemangati
rekan-rekan praktisi pergi ke lokasi wisata Hongkong melakukan klarifikasi fakta. Ada
praktisi mengatakan ini adalah mengacaukan Fa.
Shifu: Klarifikasi fakta bukanlah mengacaukan Fa. Mengklarifikasi fakta langsung
pada seseorang, ini masih tergolong penting. Tujuan bertukar pendapat adalah demi
peningkatan dan penyelamatan manusia, tidak ada perbuatan yang tidak rasional, perihal
menyelamatkan manusia masih tergolong penting. Sekiranya ada masalah menyangkut
cara yang dilakukan, atau menyangkut cara pemikiran, maka pasti akan menimbulkan
rintangan.
Pengikut: Di daerah kami ada praktisi dengan cara menyembunyikan nama
memublikasikan artikel melalui email di antara praktisi, Himpunan Dafa menyarankan agar
menggunakan nama asli, tetapi ada sebagian praktisi bersikeras menganggap hal ini tidak
jadi masalah.
Shifu: Jika di luar daratan Tiongkok, sebaiknya gunakan nama asli, bila para praktisi
ada suatu masalah mudah bagi mereka bertukar pendapat dengan anda. Jika anda
menggunakan sebuah nama palsu siapa juga tidak tahu anda ini siapa, ada masalah juga
tidak dapat bertukar pendapat dengan anda.
Mungkin anda sejak dini sudah memikirkan masalah ini, pokoknya biar saya berbuat
semaunya, anda juga tidak dapat menemukan saya. Bukankah demikian? Tetapi anda
timbul pikiran apa pun bukankah ada Dewa yang sedang mengamati? Anda katakan anda
Xiulian, apa yang dimaksud Xiulian? Memperlihatkan sesuatu pada orang lain apakah itu
Xiulian? Itu adalah palsu! Bagaimana pikiran anda bergerak, itu barulah yang
sesungguhnya. Lalu siapa yang dapat melihat pikiran anda? Kalian di antara rekan praktisi
apakah dapat melihat aktivitas pikiran masing-masing? Yang dapat terlihat hanyalah
penampilan eksternal yang digerakkan oleh pikiran anda, tetapi apa tujuan pokok anda
masih tidak dapat dilihat. Siapa yang dapat melihat? Dewa dapat melihat! Fashen Shifu
dapat melihat! Kehidupan alam semesta yang jumlahnya tak terhitung tak ternilai semua
dapat melihat!
Hal apa pun yang anda lakukan, selain manusia tidak dapat melihat, semuanya
terbuka secara gamblang! Apakah anda tahu? Apa yang sedang anda lakukan, lebih
terbuka daripada orang menonton film! Bagaimana pikiran anda bergerak, seluruh alam
semesta juga tahu, kehidupan dari seluruh alam semesta juga sedang mengamati. Coba
anda katakan, menyangkut sebuah peristiwa yang begitu besar apakah Dewa-dewa dapat
melegakan hatinya? Termasuk kekuatan lama, bukankah mereka harus mengamati?!
Menyangkut masalah setiap kehidupan dalam alam semesta dipertahankan atau tidak,
bukankah mereka harus memperhatikan ? Ada betapa banyak kehidupan sedang
mengamati kalian!
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Pengikut: Manfaat iklan dari para pelanggan tidak baik, apa sebabnya? Apakah
dinamika klarifikasi tidak mencukupi, ataukah profesionalisme kurang memenuhi standar,
ataukah gangguan kekuatan lama?
Shifu: Perihal manfaat iklan, ini juga berhubungan erat dengan pengusaha itu sendiri,
berhubungan pula dengan situasi ekonomi sekarang ini. Anda katakan saya sudah
menggarap iklan, pelanggan seharusnya jadi banyak, belum tentu semuanya demikian,
iklan memang adalah iklan.
Pengikut: Ada praktisi mempromosikan barang dagangan dari MLM2 dan outlet3 di
antara sesama rekan praktisi, tidak sudi mendengar nasihat baik dari praktisi lain.
Shifu: Barang siapa menyebarkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pelurusan Fa
di antara praktisi, berarti dia sedang mengganggu pengikut Dafa dan merusak situasi
pelurusan Fa! Dosanya lebih besar daripada apa yang iblis lakukan, menurut perkataan
kekuatan lama, lebih beringas daripada apa yang iblis lakukan. Ini adalah benar-benar
sedang merusak. Saya dahulu pernah mengatakan, siapa yang dapat merusak bentuk
Xiulian pengikut Dafa? Faktor eksternal melalui penganiayaan ini apakah sudah
merusaknya? Semata-mata telah menggembleng pengikut Dafa menjadi dewasa, yang
tersaring keluar adalah pasir. Siapa yang dapat benar-benar merusak kelompok Xiulian ini?
Merusak Dafa? Siapa pun tidak ada yang berhasil, ini telah terbukti dalam praktik. Saya
pernah mengatakan, memang demikian, yang diganggu adalah orang yang punya
keterikatan, Fa tidak dapat dirusak. Yang dapat berperan merusak, hanyalah orang dalam.
Barang siapa yang melakukan hal demikian semuanya bukanlah pengikut Dafa, anda
jangan menyikapi dia seperti pengikut Dafa, walaupun dia telah berkultivasi berapa lama
waktu.
Pengikut: Kami media televisi apakah harus memperbanyak acara hiburan untuk
menarik para penonton? Dalam pembuatan isi acara, media manusia biasa sangat
merangsang emosi manusia, sangat menarik bagi penonton orang awam saat ini.
Shifu: Media macam apa juga ada, bentuk kesenian macam apa juga ada, jangan
pedulikan hal-hal tersebut. Orang berkualitas rendah memang suka pada hal-hal yang hina.
Tetapi kalangan masyarakat arus utama tidak suka pada hal-hal tersebut. Kita setelah
menggarap Shen Yun baru tahu, tak peduli bagaimana populernya tarian dan musik modern,
kalangan masyarakat arus utama justru menonton tarian balet, mendengar musik simfoni.
Khusus menghadapi kelompok manusia dari arus utama, sebagai sebuah media, jika anda
ingin menjadi sebuah media arus utama yang berpamor tinggi, anda mengawali langkah
dari hal-hal yang hina itu, maka anda selamanya juga tidak dapat bangkit. Jika hal-hal
tersebut muncul dalam masyarakat arus utama, orang-orang akan menganggap media
anda ini adalah benda yang hina. Walaupun media kalian adalah media bahasa Tionghoa,
mutunya juga harus tinggi.
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Media kalian ada kelebihannya tersendiri, anda sekalian sekarang tahu, seluruh
dunia sedang menaruh perhatian pada pemberitaan Dajiyuan dan NTDTV, dewasa ini
hanya media kalian yang berani memberitakan keadaan sesungguhnya. Berita kalian,
termasuk banyak isi lainnya, sangat berbobot juga sangat menarik orang. Cobalah lebih
memperkaya isinya. Termasuk bentuk kesenian, kegiatan seni yang ditampilkan, isi acara,
juga harus bermutu, orang begitu lihat akan tahu ini adalah media yang bermutu tinggi dan
dapat dipercaya, dengan demikian akan lebih punya kredibilitas.
Pengikut: Sekarang di Hongkong sedang beredar sebuah audio rekaman yang
dibuat oleh praktisi daratan Tiongkok, di dalamnya ada ceramah Fa Shifu pada masa awal,
termasuk ceramah Fa di kota Jinan dan Dalian, di antara musik latihan ada juga yang belum
pernah dipublikasikan oleh situs web Minghui, masih ada artikel berbagi pengalaman
lainnya dari Minghui dan artikel klarifikasi. Dijual seharga 70 Yuan perbuah. Dengar kabar
Himpunan Dafa sudah minta praktisi stop mengedarkan dan menjualnya, tetapi masih ada
yang melakukan. Sekarang sudah sampai di Amerika. Pengikut ingin tanya apakah barang
ini boleh disebarkan?
Shifu: Cara-cara mengganggu Xiulian pengikut Dafa memang muncul dalam
berbagai macam bentuk. Di saat paling kacau, di saat penganiayaan berlangsung serius,
apa pun juga terjadi. Yang terlihat seolah positif, sesungguhnya adalah gangguan. Dengan
harga 70 Yuan perbuah, uangnya pada ke mana? Siapa yang melakukan? Pengikut Dafa
telah banyak bersumbangsih materi kepada kita semua dengan tanpa imbalan, selain yang
mengelola toko buku secara resmi, pada dasarnya tidak memungut biaya, di jaringan
internet juga ada hal semacam ini. Apa titik tolaknya? Sekalipun untuk memudahkan para
praktisi belajar Fa, juga harus bicarakan dengan sepakat kepada Himpunan Dafa, kepada
praktisi yang menangani penerbitan dan peredaran, itu baru diperbolehkan.
Pengikut: Memasang papan peragaan klarifikasi di tempat umum Singapura perlu
minta izin ke kantor polisi, namun tidak pernah dikabulkan. Ada praktisi selama belasan
tahun bertahan lakukan klarifikasi fakta, sehingga berkali-kali dituntut ke pengadilan oleh
polisi dengan tuduhan yang dibuat-buat, hal ini menimbulkan perdebatan yang sengit di
antara praktisi.
Shifu: Shifu berbicara di sini juga berada di tempat terbuka, maka saya tidak ingin
berbicara di tempat terbuka. Klarifikasi fakta harus dilakukan, perihal bagaimana
melakukannya, praktisi di berbagai tempat lihat menurut keadaan masing-masing. Caracara yang dilakukan Singapura terhadap pengikut Dafa selama beberapa tahun ini sudah
mengekor partai jahat PKT terlampau dekat, dalam hal menganiaya Falun Gong sudah
hampir menjadi satu propinsi dari negara Tiongkok.
Pengikut: Masalah praktisi cilik bermain game elektronik.
Shifu: Mesin game elektronik ini terlampau mencelakakan orang, ia tidak cuma
terhadap anak pengikut Dafa semata-mata. Ia sangat memikat orang, terhadap manusia
biasa ia juga menimbulkan efek yang sangat negatif, membuat anda tidak dapat bekerja
dengan baik, tidur tidak baik, istirahat tidak baik, membuat anda tidak punya perasaan
insani, membuat anda tidak memedulikan keluarga, membuat murid tidak memedulikan
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pelajaran, ia memikat anda, agar anda masuk dalam lingkarannya, sama juga adalah
merusak umat manusia. pengusaha mesin game elektronik demi mempromosikan
komoditinya, tiada hentinya bervariasi dengan jenis permainan, dirancang dan
dipromosikan dengan upaya besar. Manusia telah menciptakan karma dosa yang begitu
besar bagaimana jadinya? Itu adalah sedang merusak umat manusia.
Pengikut: Hutang segi tiga antara perusahaan yang dikelola pengikut Dafa
bagaimana diselesaikan?
Shifu: Bagaimana diselesaikan? Harus bayar kepada pihak yang bersangkutan.
Misalnya anda cetak Koran tidak bayar, bagaimana dengan pabrik percetakan itu? Anda
adalah proyek Dafa, dia juga sama, lalu bagaimana? Pengelolaannya tidak baik karena
anda sendiri tidak mengerjakannya dengan baik, maka harus curahkan upaya besar.
Hutang-piutang antara pengikut Dafa harus dibayar. “Semua adalah pengikut Dafa, uang
anda adalah uang saya”, mana ada ungkapan seperti ini? (Hadirin tertawa) Apakah itu
dapat dibenarkan? Sebagai satu kehidupan yang independen, anda adalah anda, dia
adalah dia. Di tengah Xiulian dia tidak dapat mewakili anda, anda juga tidak dapat mewakili
dia. Termasuk ayah ibu, saudara, suami istri, putra putri, siapa pun tidak dapat mewakili
siapa.
Pengikut: Lingkungan kerja bidang media sangat kompleks, rekan praktisi di sekitar
juga punya perasaan demikian, kadang kala intrik-mengintrik lebih banyak terjadi daripada
manusia biasa.
Shifu: Saling tidak percaya satu sama lain, semua tidak berkata jujur, antara satu
sama lain tidak boleh disentuh, semua tidak mencari ke dalam, jika demikian tentu jadi
kompleks. Coba katakan media apa yang anda kelola? Katakan apa yang sedang dilakukan
oleh kalian sekelompok orang ini? Apakah Xiulian? Dengan keterikatan yang begitu kuat!
Kalian dari stasiun televisi, maupun dari Koran Dajiyuan, atau media lainnya, mulai
sekarang ubahlah kondisi kalian, sudah tidak seperti orang Xiulian! Hal ini sejak dini sudah
saya katakan, kalian masih mau tunggu sampai kapan? Kalian masih mau tunggu sampai
kapan?! Sudah tidak ada waktu lagi. (Tepuk tangan meriah)
Pengikut Dafa, setiap orang juga termasuk, kalian pernah sebagai raja, kalian pernah
membawa berkah yang sangat besar datang ke dunia manusia, semua itu tidak kalian
inginkan, kalian ingin membantu Shifu meluruskan Fa. Sekarang kalian tidak bersungguh
hati. Sekiranya anda benar-benar ingin mendapatkan uang, ingin menjadi pejabat, ingin
segala hal anda yang mengambil keputusan, maka anda sungguh akan menjadi seorang
elite di masyarakat manusia, anda sungguh dapat mewujudkannya, tetapi semua itu tidak
kalian inginkan. Kalian sudah melangkah sampai tahap ini, mengapa masih tidak dapat
melepas hal-hal sekelumit itu?! Lepaslah segalanya, dengan lapang dada jadilah seorang
praktisi Xiulian. Mulai sekarang di antara kalian saling mengamati, siapa yang telah
mengubah wajahnya, berarti dia telah mematuhi perkataan Shifu; siapa yang belum
berubah, berarti dia belum mematuhi perkataan Shifu! (Tepuk tangan meriah)
Shifu telah mengajukan permintaan ini, setelah kembali ke tengah realita, antara
kalian begitu saling memandang lagi-lagi tidak berkenan di hati. Setelah kembali ke tengah
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realita, kalian digerakkan oleh kepentingan realitas dan keterikatan pribadi, lagi-lagi kalian
sudah tidak seperti kondisi hati sekarang ini! Kalian harus tahu bahwa kalian adalah orang
Xiulian, betapa besar kewajiban kalian! Kelak kalian akan tahu, ketika itu kalian hanya dapat
menyesal!
Pengikut: Manusia biasa cenderung menghindari perkataan yang tidak mujur, akhirakhir ini di antara orang Xiulian terbiasa hanya boleh berkata positif, jangan berkata negatif,
dengan dalih bahwa Shen Yun digarap dengan cara demikian, tetapi diskusi dengan cara
begini ada banyak masalah tidak dapat diselesaikan.
Shifu: Apa yang suka didengar oleh manusia biasa jadikanlah bahan pembicaraan,
bagaimanapun adalah menyelamatkan dia, anda juga tidak dapat menganggapnya sebagai
orang Xiulian untuk menyingkirkan keterikatannya. Jika anda sekarang menyingkirkan
keterikatannya bukankah akan membuat dia kabur? (Hadirin tertawa) Demi menyelamatkan
dia, masih harus mengucapkan perkataan yang suka dia dengar. Memang harus demikian,
menyelamatkan manusia memang sulit. Lalu kalian sebagai orang Xiulian apakah perlu
demikian? Barang siapa tidak mau mendengar komentar orang lain, dia bukanlah orang
Xiulian, barang siapa berbicara tidak dilandasi kebaikan, itu sama juga bukanlah perilaku
orang Xiulian.
Pengikut: Pengikut Dafa dari 50 lebih negara dan daerah di luar daratan Tiongkok,
serta 80 lebih kota dan propinsi di daratan Tiongkok, kirim salam pada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Karena saya beri tahu
mereka lembaran kirim salam dari kalian untuk saya semuanya jangan diserahkan pada
saya, jadi mereka telah menuliskan satu keseluruhan. (Hadirin tertawa) Wah, ini masih
ditulis juga begitu banyak, saya tidak membacanya.
Pengikut: Saya tinggal di sebuah kota kecil di Vietnam. Akhir-akhir ini ada kabar
bahwa Falun Gong mengadakan gerakan pengumpulan dana, tujuannya adalah untuk
membangun kuil di Amerika dan menyumbang NTDTV. Belum lama ini adik perempuan
saya pernah ke California selatan Amerika mengunjungi sanak famili, bertemu dengan
seorang praktisi lokal yang mengaku adalah penanggung jawab pengumpulan dana, adik
saya telah menyumbangnya. Praktisi di Vietnam apakah perlu mengikutinya?
Shifu: Tidak ada hal semacam ini, tidak ada hal semacam ini. Ada praktisi mungkin
punya niat begini, jangan sekali-kali dilakukan, jangan sekali-kali dilakukan! Jika ingin
melakukan saya telah melakukannya. Saya berucap sepatah kata “Anda sekalian berikan
Shifu sedikit uang, kita mau membangun kuil”, saya tahu kalian semua akan menitipkan
uang. Betapa baiknya bila saya yang melakukan, untuk apa saya menyuruh anda yang
melakukan? (Tepuk tangan meriah) Jangan dilakukan ya, jangan sekali-kali dilakukan.
Pengikut Dafa kami yang berbisnis, juga sebagian yang ekonominya sangat-sangat
baik, mereka mengeluarkan sejumlah uang sebagai donasi, donasi tersebut memang
benar-benar dapat menyelesaikan sejumlah masalah, selain itu tidak diterima. Saya tahu
selama beberapa tahun ini, pengikut Dafa melakukan klarifikasi fakta dengan merogoh
kocek sendiri, beban itu sudah sangat berat. Apakah kalian tahu mengapa sekolah Fei Tian
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tidak menarik uang sekolah? Mengapa sekali masuk biaya hidup mereka sepenuhnya di
tanggung di atas gunung? Saya justru ingin meringankan beban pengikut Dafa. (Tepuk
tangan) Ada kalanya kondisi penampilan anak di gunung tidak baik, maka saya tahu kedua
orang tuanya di rumah tidak berkultivasi dengan baik. (Tepuk tangan)
Pengikut: Saya menyadari pengikut Dafa bereinkarnasi satu siklus demi satu siklus
kehidupan, namun bukan dalam enam jalur reinkarnasi. Selain pengikut Dafa, kehidupan
lainnya di masa lampau semua bereinkarnasi dalam enam jalur reinkarnasi, apakah betul
pemahaman secara demikian? Karena ada sebagian umat beragama tidak percaya enam
jalur reinkarnasi, namun percaya manusia setelah meninggal rohnya akan lahir kembali
menjadi manusia. Harus bagaimana lakukan klarifikasi dan menuntun umat beragama
memperoleh Fa?
Shifu: Untuk membuat orang memperoleh Fa kita juga tidak boleh berbohong.
Manusia memang bereinkarnasi dalam enam jalur reinkarnasi, manusia masa lampau juga
demikian. Kehidupan di bumi pada dasarnya semua adalah demikian, di antaranya
termasuk pengikut Dafa, hanya saja bagi pengikut Dafa kesempatan reinkarnasi menjadi
manusia dan manusia langit banyak.
Pengikut: Saya datang dari Jepang, mengerjakan media. Situs web kami sangat
sulit dipertahankan, hingga kini tetap mengandalkan uang praktisi untuk dapat bertahan.
Shifu: Media tidak dapat dikelola secara demikian oleh praktisi dalam jangka
panjang. Jika tidak melakukan pemasaran, sepenuhnya dikelola dengan mengandalkan
sumbangan praktisi, itu adalah selebaran, bukan perusahaan media, dalam jangka panjang
akan timbul masalah. Praktisi sendiri juga harus cari pekerjaan, harus dapat mengatasi
sendiri biaya hidup. Biar bagaimanapun, sebagai media, tidak dapat mengandalkan
sumbangan praktisi dalam jangka panjang.
Sekarang media yang dikelola oleh pengikut Dafa semua sangat diperhatikan oleh
orang-orang di dunia, reputasinya sedang meningkat. Ini sudah zaman apa? Jika manusia
biasa paham akan peluang bisnis, dia akan mengerti, ini adalah masa-masa paling baik
untuk memanfaatkan peluang bisnis. Orang-orang punya kesan baik dan kepercayaan
terhadap media ini, saat ini anda tidak mengukuhkan dan mengikat kelompok pelanggan,
menggunakan tenaga dalam jumlah besar mengerjakan pemasaran, lalu anda mau tunggu
kapan lagi? Tunggu kue bintang rezeki benar-benar berjatuhan dari atas langit? Apa yang
dimaksud perusahaan? Ia adalah produk ekonomi, adalah untuk meraih keuntungan.
Dengan adanya modal baru dapat mengelola media dengan baik, baru dapat beroperasi
sehat, baru dapat memiliki syarat untuk klarifikasi fakta, baru dapat memiliki syarat untuk
menyelamatkan manusia.
Pengikut: Ada sejumlah pengikut lama dikarenakan keterikatan penanggung jawab
tertentu dalam Himpunan Dafa sehingga tidak begitu aktif keluar, mereka mencari sendiri
pekerjaan atau berkomunikasi dengan rekan praktisi dalam lingkup kecil, ada sebagian
terpisah dari lingkungan kolektif setempat. Bagi penanggung jawab utama Himpunan Dafa,
apakah perlu menyesuaikan cara penanganan terhadap rekan praktisi atau suatu proyek
seperti bentuk penanganan manusia biasa pada media?
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Shifu: Seperti media apa? Apakah seperti bentuk penanganan manusia biasa?
Bentuk penanganan manusia biasa itu bukanlah Xiulian. Sebagai pengikut Dafa, jangan
selalu mengarahkan pandangan hanya pada penanggung jawab. Dia kultivasinya baik
maka anda baik kepadanya, dia menyukai anda maka anda berkultivasi, dia tidak menyukai
anda maka anda tidak berkultivasi, apakah anda berkultivasi untuk dia?
Sebagai penanggung jawab, coba lihatlah anda telah berperan seberapa besar?
Pada masa jauh lampau mereka telah menandatangani perjanjian dengan Shifu, anda
membuat dia tidak dapat Xiulian, apakah anda tahu kelak anda mampu menanggungnya?
Justru karena anda membuat dia tidak ingin Xiulian lagi, anda kelak bagaimana
menanggungnya? Di saat detik-detik terakhir pencapaian kesempurnaan, bagaimana anda
jadinya?
Kepada semua yang belum melakukan dengan baik, sekarang Shifu bertanya
sepatah kata pada kalian, kalian dengarlah dengan saksama: “di saat detik-detik terakhir
pencapaian kesempurnaan, keterikatan yang belum kalian lepas, hal-hal yang kalian salah
lakukan, bagaimana kalian pertanggungjawabkan? Kalian semua pikirkanlah. Saya
sungguh sangat khawatir!
Pengikut: Di dalam proyek ada seorang penanggung jawab sering memfitnah rekan
praktisi di belakang, tetapi praktisi pada umumnya tidak dapat mengusiknya. Khusus
menghadapi keadaan seperti ini, apakah kami terus saja berkultivasi menahan sabar, atau
sedapat mungkin menyingkapnya?
Shifu: “Menyingkap” juga tidak benar, ini adalah istilah yang digunakan dalam
kebudayaan partai, (hadirin tertawa) ini adalah cara untuk mengecam. Hal ini harus dilihat
dari dua aspek. Jika benar hal tersebut diperuntukkan bagi anda untuk berkultivasi, sikap
dia terhadap anda tidak akan memengaruhi proyek, pekerjaan anda juga tidak begitu
terpengaruh, maka saya sarankan anda sebaiknya menahan sabar dan berkultivasi. (Shifu
tersenyum) (Hadirin bertepuk tangan)
Mengapa dikatakan demikian? Anda sekalian tahu, sebagai orang Xiulian, selalu
mengetengahkan sepatah kata: anda punya keterikatan semacam itu, hati anda barulah
dapat terusik; jika anda tidak punya keterikatan itu, ibarat angin lalu, anda sama sekali tidak
merasakan apa-apa. Jika ada yang mengatakan anda ingin membunuh orang dan
membakar rumah, setelah mendengarnya anda merasa sangat menggelikan, (Shifu
tersenyum) bagaimana itu mungkin? Maka hanya ditanggapi dengan sebuah senyuman.
Sama sekali tidak menganggapnya sebagai persoalan, karena anda tidak punya keterikatan
semacam itu, perkataan tersebut tidak dapat mengusik anda. Tanpa keterikatan maka anda
tidak berhasil disentuh. Jika hati anda terusik, itu mengindikasikan anda punya keterikatan!
Hati anda benar-benar merasa sangat tidak seimbang, itu mengindikasikan keterikatan
tersebut tidaklah kecil. (Tepuk tangan) Apakah tidak patut dikultivasikan?
Dibicarakan sebaliknya, selalu bersikap tidak baik terhadap orang lain. Pengikut
Dafa berkultivasi Shan, anda merasa rekan praktisi kultivasinya lebih baik daripada anda,
maka anda tidak perlu bersikap baik terhadapnya, betulkah demikian? Apakah anda
memandangnya terlampau tinggi? Anda tidak bersikap baik kepadanya, atau dia adalah
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kelompok orang yang menganiaya pengikut Dafa, maka anda tidak perlu bersikap baik
kepadanya, apakah demikian? Sekalipun mereka yang terlibat penganiayaan, yang tertipu
masuk dalam perahu perompak, anda juga harus bersikap baik terhadapnya, mengapa
terhadap rekan praktisi anda tidak dapat bersikap baik? Dia adalah pengikut Shifu, apakah
anda tahu? (Tepuk tangan) Ketika anda berbicara lengah, apakah anda tidak terpikirkan
bahwa saat itu anda sama dengan iblis? Bukan iblis, maksud saya adalah kondisi semacam
itu. Jika anda selalu demikian, selalu dalam kondisi seperti iblis, apakah anda berkultivasi
menuju jalur iblis? Selalu tidak tampak wajah anda yang ceria, selalu berpenampilan begitu
licik, coba katakan anda berada dalam kondisi apa? Dewa pun sedang mengamati anda.
Saya beri tahu anda sekalian, semula saya juga tidak terpikir, begitu banyak Dewa
sedang mengamati pengikut Dafa! Ini dikarenakan hal yang saya lakukan semakin lama
semakin besar, saya menemukan kehidupan ini sungguh tak terhitung tak ternilai. Dahulu
saya hanya melihat mata yang mereka pancarkan sedang mengamati kalian, sekarang
saya menemukan mata mereka itu begitu penuh sesak sehingga tidak ada tempat lagi.
Kehidupan yang tak terhitung tak ternilai semua sedang mengamati kalian, dan juga
mengamati dengan mata terpaku! Hal ini memang berkaitan dengan segenap alam
semesta. Tempat sebesar satu ujung jarum juga terdapat kehidupan dengan jumlah
bermiliar-miliar sedang mengamati kalian. Kehidupan tidak dibedakan antara besar dan
kecil, kecerdasan dan kemampuannya juga tidak ditentukan berdasarkan besar dan kecil.
“Burung gereja walau kecil, namun lima organ tubuhnya komplit.” Saya beri tahu kalian, ada
Dewa-dewa yang ekstrem tinggi, lebih kecil daripada ujung jarum, namun keampuhannya
tak tertandingkan! Dalam sekejap bisa berubah menjadi Dewa yang raksasa.
Saya senantiasa mengatakan, bahwa dunia manusia adalah panggung pentas besar,
anda sedang berpentas di atasnya. Penontonnya adalah para Dewa dan manusia langit
dari segenap alam semesta, mereka sedang menonton pertunjukan dalam teater. Duduk di
bawah panggung, orang melihat pertunjukan manusia, tidak dapat melihat perwujudan
pikiran anda. Sedangkan para Dewa sedang mengamati pikiran kalian dan melihat perilaku
kalian. Otak kalian mengarah ke atas, mereka mengamati sel-sel dalam otak anda
bagaimana bergerak, bahkan dapat melihat bagaimana hati anda bergerak. Ketika kalian
melakukan hal-hal yang menggelikan, mereka pun tak tertahan merasa gembira. Ketika
kalian melakukan hal-hal tidak seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa, maka mereka
memandang anda dengan amat serius.
Pengikut: Media yang dikelola pengikut Dafa rasanya terlampau memperhatikan
perseteruan internal, malah membuat langit murka dan orang-orang mengumpat, kurang
memperhatikan isi yang menyangkut pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa,
terutama situs web Tongtai.
Shifu: Saya rasa perkataan ini tidak diucapkan secara akurat. Apa itu “langit murka
dan orang-orang mengumpat”? Perseteruan internal? Jika perkataan anda berpijak pada
sudut pandang partai jahat PKT, maka anda adalah seorang yang bermasalah. Yang anda
katakan adalah perseteruan internal orang-orang Tionghoa, betulkah demikian? Kita dan
partai jahat PKT bukan satu kelompok. Dia adalah iblis, dia sedang merusak orang-orang
Tionghoa, di permukaan dia adalah pemerintah Tiongkok. Kita justru menyingkap mengapa
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dia menganiaya pengikut Dafa, bersamaan juga beri tahu orang-orang di dunia dia itu benda
semacam apa.
Perkataan saya ini juga pernah diucapkan sebelum penganiayaan, saya katakan
bahwa partai jahat PKT akan membuat dirinya jatuh di tengah penganiayaan terhadap
Falun Gong. (Tepuk tangan) Perkataan saya itu juga bukan sekadar ramalan, sebenarnya
saya telah melihat, karena kekuatan lama memang mengaturnya demikian, mereka
menjadikan dia sebagai badut kecil, setelah selesai dipermainkan maka akan dibasminya,
tujuannya adalah untuk menguji pengikut Dafa secara kejam di dalam penganiayaan ini,
menyingkirkan keterikatan hati manusia pengikut Dafa, dengan demikian barulah diciptakan
sebuah benda seperti ini, apakah dia dapat bertahan lama?
Pengikut: Pengikut Dafa dari Gong Zhu Ling dan Changchun telah datang, apakah
kami perlu bertahan di sini?
Shifu: Ini adalah urusan pribadi. Jika anda merasa perlu bertahan di sini maka
bertahanlah, kalian merasa di tempat ini ada lahan untuk memanfaatkan keahlian kalian
maka bertahanlah; sekiranya tidak ada maka anda tidak usah bertahan. Tak peduli
bagaimanapun, pokoknya sekarang pengikut Dafa datang ke Amerika, pergi ke berbagai
tempat di seluruh dunia sudah sangat mudah, lagi pula semakin lama akan semakin mudah.
Seiring dengan kejahatan penganiayaan terus diungkap, orang-orang di dunia juga semakin
memandang pengikut Dafa dengan pandangan baru. Ketika semua fakta kebenaran
terungkap, orang-orang di seluruh dunia akan menaruh hormat kepada pengikut Dafa.
(Tepuk tangan)
Tak peduli bagaimanapun, yang paling ingin Shifu katakan adalah, situasi sedang
berubah, pengikut Dafa dalam hal Xiulian tidak boleh berubah mengikuti situasi. Dalam
keadaan apa pun pastikan tidak tergerak! Semua layaknya seorang pengikut Dafa,
menemui masalah apa pun juga mengultivasi diri sendiri. (Tepuk tangan meriah)
Shifu cukup bicara sekian, lembaran pertanyaan mungkin masih ada pada tim
pengurus konferensi. (Tepuk tangan meriah) Saya tahu dengan saya duduk di sini,
pertanyaan setiap orang telah selesai dijawab, namun kalian belum tentu sudah
mengajukan pertanyaan secara tuntas, masih akan ada pertanyaan. Saya cukup bicara
sekian, Shifu hanya dapat berbicara dari aspek prinsip Fa, perihal Xiulian, masih harus
mengandalkan diri anda sendiri. Di tengah konferensi, kondisi hati anda pada saat ini dan
detik ini jika dapat terus dipertahankan, anda pasti berhasil! (Tepuk tangan meriah)
Menyangkut hati ini, jangan dikendalikan oleh realita masyarakat manusia biasa,
jangan dikendalikan oleh konsep, jangan balik lagi ke realita memandang rekan praktisi
masih seperti sedia kala. Konferensi Fa ini jangan sia-sia diselenggarakan. Konferensi Fa
dari Dafa adalah demi kalian agar dapat meningkat, dapat membangkitkan pikiran lurus,
dapat berperan membantu di tengah Xiulian, dengan demikian barulah diselenggarakan.
Maka saya harap anda sekalian mempertahankan terus kondisi hati seperti saat ini dan
detik ini, layaknya seorang pengikut Dafa. Situasi mendesak manusia, begitu banyak
kehidupan menanti kalian untuk diselamatkan, saya sangat-sangat cemas.
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Kehidupan yang datang ke dunia manusia, yang tidak dapat menjadi manusia,
mereka menjadi hewan dan tumbuhan, semua menanti pengikut Dafa untuk diselamatkan.
Jika kalian tidak melakukan dengan baik, bukan saja diri kalian yang tidak melakukan
dengan baik, kehidupan yang anda ingin selamatkan dalam sumpah janji, semua akan
kehilangan kesempatan. Kewajiban kalian penting, masa depan menanti kalian, kehidupan
jumlah besar dalam alam semesta sedang menanti kalian.
Xiulian seperti awal mula, pasti berhasil! (Pengikut mempersembahkan bunga,
seluruh pengikut bertepuk tangan dalam waktu lama.)
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa New York Tahun 2015
Li Hongzhi
14 Mei 2015
(Seluruh hadirin berdiri, menyambut kedatangan Shifu dengan tepuk tangan
meriah)
Salam untuk anda sekalian! Silakan duduk semuanya. Orang yang hadir sangat
banyak, Xiulian Dafa membuat anda sekalian datang berkumpul bersama. Demi
menunaikan misi sejarah, setiap pengikut Dafa juga sedang melakukan pekerjaan yang
harus dilakukan sendiri. Tentu saja ada yang gigih maju, ada yang tidak begitu gigih maju,
ini juga adalah wajar. Sebagai suatu kelompok Xiulian, jika semuanya begitu gigih maju, itu
justru tidak wajar. Tak peduli bagaimanapun, sebagai pengikut Dafa, kita harus
menyelesaikan pekerjaan yang semestinya kita sendiri lakukan. Jika hal-hal yang dilakukan
oleh pengikut Dafa ini, di kemudian hari yang tidak lama lagi benar-benar menjadi
kenyataan, pada saat itu, kalian yang belum melakukan dengan baik akan menyesal, benarbenar akan menyesal. Ada banyak hal yang semula ingin anda lakukan, namun tidak
dilakukan, orang yang ingin anda selamatkan, namun tidak diselamatkan, itu barulah
merupakan hal yang besar.
Tentu saja bila ingin melakukan pekerjaan ini dengan baik, maka harus mengultivasi
diri sendiri dengan baik, oleh sebab itu Xiulian juga telah menjadi pokok bagi kalian setiap
orang. Biarpun anda mengerjakan proyek apa pun menyangkut penyelamatan manusia,
jika terpisah dari Xiulian, maka anda akan menemukan bahwa anda kian hari kian terbawa
sifat manusia biasa, memikirkan masalah dan cara melakukan pekerjaan juga akan kian
hari kian terbawa sifat manusia biasa. Jika anda dapat senantiasa berpijak di atas Fa,
senantiasa tidak mengendurkan diri dalam Xiulian, anda akan menemukan bahwa semua
pekerjaan yang anda lakukan benar-benar seperti dilakukan oleh seorang praktisi Xiulian.
Itu adalah pokok, jaminan pokok untuk dapat menunaikan misi pengikut Dafa. Oleh sebab
itu kalian tidak boleh terpisah dari Fa, sampai kapan pun tidak boleh mengendurkan Xiulian
terhadap diri sendiri. Di masyarakat internasional banyak pengikut Dafa sibuk sekali
menangani proyek. Ingin melakukan dengan baik pekerjaan di dalam proyek, agar proyek
tersebut dapat berdaya kekuatan bagi penyelamatan manusia, maka harus dilakukan
dengan sedikit lebih baik, sedikit lebih mencurahkan upaya, berupaya, sedikit lebih menyita
waktu. Dengan demikian menyangkut Xiulian terhadap diri sendiri, akan tampak tidak
kebagian waktu. Tetapi walau bagaimanapun, anda sekalian harus mengupayakan waktu
untuk Xiulian, mengupayakan waktu belajar Fa.
Tentu saja, menyangkut Xiulian, asalkan anda adalah seorang praktisi Xiulian,
segala hal yang anda lakukan tentu berhubungan langsung dengan Xiulian, sesungguhnya
itu juga merupakan jalur Xiulian anda. Segala hal yang anda lakukan terkandung di dalam
jalur Xiulian anda ini. Biarpun anda berada dalam pekerjaan di masyarakat, atau dalam
proyek Dafa, atau dalam kehidupan anda sehari-hari, semua itu terkandung Xiulian anda,
pasti adalah demikian. Tentu saja seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada yang gigih
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maju, ada yang tidak gigih maju; ada yang dapat menyadari kewajiban penting dari
kehidupan sebagai pengikut Dafa, ada yang tidak begitu mantap kesadarannya mengenai
hal ini. Tentu saja, saya pikir sebagai pengikut Dafa, biar bagaimanapun kalian tidak boleh
mengendurkan diri. Pada tahun-tahun silam yang paling mengkhawatirkan saya ialah,
penganiayaan sangat serius, banyak orang masih tidak dapat saling bekerja sama dengan
baik di dalam proyek Dafa. Ada banyak hal dibuat kacau sehingga gagal di tengah
perdebatan kalian, ada banyak hal dibuat kacau sehingga mengalami kegagalan oleh unsur
kejahatan dengan memanfaatkan sifat bersaing kalian yang sangat kuat. Sekarang kalian
telah menyadari masalah tersebut, ada banyak hal asalkan rasanya layak dilakukan maka
kalian secara dasar telah melakukannya. Ada banyak hal walau tidak begitu sempurna,
tetapi sebagai pengikut Dafa, bukankah itu merupakan ruang untuk Xiulian yang disisakan
bagi anda sendiri? Bagaimana diri sendiri menutupi kekurangan pada bagian yang belum
terpikirkan secara menyeluruh, atau bagian yang anda rasa masih kurang sempurna, anda
sendiri lakukanlah dengan baik, bukankah itu justru disisakan untuk anda? Bukankah itu
merupakan sesuatu yang harus anda lakukan sendiri?
Kalian dalam mempromosikan tiket Shen Yun, banyak orang juga demikian
penampilannya. Pada saat awal ada perdebatan, ada juga yang berpenampilan pasif,
mayoritas melakukan menuruti apa yang disuruh, namun tidak menyelesaikannya dengan
sungguh-sungguh. Padahal tiap menit dan tiap detik dari jiwa anda seutuhnya berada di
tengah Xiulian, anda sedang menghamburkan waktu sendiri, anda sedang
menghamburkan waktu yang terbatas di tengah jalur Xiulian anda ini, anda tidak menempuh
dengan baik jalur anda sendiri. Seharusnya anda sungguh-sungguh melakukan dengan
baik hal-hal yang harus anda lakukan, ini barulah luar biasa. Jika melakukan menuruti apa
yang disuruh, namun ditinjau dari sikap melakukan pekerjaan, dalam hal bagaimana untuk
dapat menyelamatkan manusia, anda tidak memikirkannya dengan saksama, ini adalah
masalah yang berkaitan dengan Xiulian.
Tentu saja anda telah melakukannya dengan segenap upaya, akan tetapi, hal
penyelamatan manusia selalu tidaklah begitu mudah. Kekuatan lama beranggapan, hal
yang kalian selesaikan dengan mudah tidak akan memiliki keagungan De, maka dibuatkan
tingkat kesulitan bagi kalian. Jika hal yang dikerjakan mudah, maka siapa pun dapat
melakukan, untuk apa masih butuh pengikut Dafa? Untuk apa masih butuh kalian yang
melakukannya? Oleh sebab itu dalam perwujudannya pekerjaan yang kalian lakukan
memang ada tingkat kesulitan, dengan demikian baru dapat menampakkan Xiulian,
memang betul adalah demikian, pengikut Dafa barulah dapat benar-benar menampakkan
keagungan De, sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain kalian mampu
melakukannya, dalam lingkungan yang menderita, tertindas dan teraniaya, kalian dapat
mengultivasi diri sendiri dengan baik, bersamaan juga dapat menyelamatkan makhluk hidup,
itu betapa luar biasa. Akan tetapi perihal menyelamatkan makhluk hidup, masalah apakah
itu? Coba anda sekalian pikirkan, dalam sejarah ada banyak orang mengatakan ingin
menyelamatkan makhluk hidup, perkataan itu mudah diucapkan, padahal para Dewa
sedang menertawakan mereka. Siapa yang benar-benar berani menyelamatkan makhluk
hidup? Tentu saja anda berkata bual kemudian selesailah sudah, siapa yang berani benarbenar melakukannya? Untuk menyelamatkan jiwa seorang manusia, seberapa besar karma
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yang terutang pada diri orang tersebut, bermacam-macam konsep yang terpupuk
pascalahir dari pribadi orang tersebut, bagaimana anda bantu menghapusnya? Yinyuan
Guanxi antara karma yang dia utang dan masyarakat, bagaimana anda memosisikannya
dengan seimbang? Lagi pula yang diselamatkan adalah makhluk hidup, bukan seorang
manusia, ini adalah sangat rumit. Ini adalah tingkat kesulitan yang dihadapi dalam
menyelamatkan manusia. Tentu saja walaupun hal-hal tersebut rumit, sesuatu dari
tingkatan yang mendalam, ada Shifu dan juga Dewa lainnya yang bantu melakukan; halhal di permukaan, tingkat kesulitannya juga besar, ini harus anda sekalian yang
melakukannya dengan sepenuh hati.
Perbedaan antara orang Xiulian dengan manusia biasa, dilihat dari permukaan tidak
ada perbedaan apa pun. Bukan berarti setelah berkultivasi Dafa, sekarang anda sudah
seperti Dewa. Secara perwujudan tidak ada perubahan. Anda melangkah di atas jalan
Dewa, satu-satunya perubahan ialah, cara anda dalam memikirkan masalah sudah tidak
sama dengan manusia biasa. Ada orang terlihat sangat gigih maju dalam Xiuliannya, dia
belajar Fa juga berlatih Gong, namun tidak mencari ke dalam. Jika tidak mencari ke dalam,
coba anda pikirkan, bukankah itu berarti manusia biasa? Bagi manusia biasa siapa yang
dapat mencari ke dalam? Manusia biasa mana ada yang mencari ke dalam? Saat
menghadapi konflik apa pun, anda harus berpikir di mana letak kesalahan anda, sekiranya
sudah terpikir jelas, ucapkan perkataan maaf kepada orang lain. Jika hal ini terjadi di
Tiongkok, orang-orang akan mengatakan anda berpenyakit mental, karena moralitas
seluruh masyarakat sudah dibuat rusak oleh partai jahat, bagi manusia biasa mereka tidak
akan memikirkan masalah secara demikian, saat menghadapi konflik semuanya saling
menyalahkan pihak lain, akhirnya konflik semakin meruncing. Sebagai pengikut Dafa tidak
akan seperti itu.
Tentu saja juga ada yang gigih maju dan tidak gigih maju, juga ada praktisi baru,
maka di saat menghadapi konflik, orang yang seketika itu tidak dapat mengatasinya juga
banyak. Tetapi dengan bantuan praktisi lama, atau di tengah belajar Fa yang tiada hentinya,
perlahan-lahan dia akan mengerti. Perihal Xiulian, perlahan-lahan dapat memahami bahwa
diri sendiri harus mencari ke dalam, harus mencari kekurangan dan kesalahan diri sendiri,
di mana diri sendiri berbuat tidak baik, sehingga menimbulkan konflik tersebut. Ini justru
adalah perbedaan orang Xiulian dengan manusia biasa. Secara permukaan tidak tampak.
Dari reaksi dalam lubuk hati anda, serta sikap anda khusus menghadapi konflik, itu sama
sekali berbeda. Akan tetapi, perkataan ini dalam “Zhuan Falun”, atau ceramah Fa lainnya
juga sering saya ucapkan, ini juga merupakan peringatan yang sering kali disampaikan
untuk kalian. Perihal Xiulian, ada kalanya tidak diperhatikan maka jadi lupa, atau sifat hati
manusia terlampau kuat, maka tidak terpikirkan lagi. Itu tidak benar, anda harus tahu bahwa
anda adalah seorang praktisi Xiulian.
Tentu saja, di tengah hal-hal penyelamatan manusia yang dilakukan oleh pengikut
Dafa, orang-orang yang ditemui dalam masyarakat umum juga beraneka ragam. Ini justru
adalah tingkat kesulitan bagi kalian. Jangan peduli bagaimana penampilan manusia di
permukaan yang anda lihat, ada yang memercayai kebohongan PKT di tengah
penganiayaan, mereka bersikap sangat buruk terhadap Dafa, juga bersikap sangat buruk
terhadap pengikut Dafa. Akan tetapi, coba kalian pikirkan dengan saksama, orang-orang
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tersebut semua adalah teracuni oleh kebohongan PKT. Sekiranya pengikut Dafa benar
adalah duta penyelamat manusia dalam peristiwa terakhir dari umat manusia, tentu saja
pengikut Dafa semua tahu dengan jelas untuk apa diri sendiri melakukan hal tersebut, maka
anda sekalian coba pikirkan, apa itu PKT? Bukankah dia itu adalah iblis di masa terakhir
yang disebut-sebut dalam berbagai ramalan dan berbagai agama di dalam sejarah?
Bukankah dia justru ingin memusnahkan umat manusia? Tentu saja kita telah melihatnya
sangat jelas, hanya saja peristiwa terakhir ini dibagi dua kali untuk dilakukan. Peristiwa kali
ini hanya terjadi di Tiongkok, tidak terjadi di seluruh dunia, sesungguhnya pengaruh
racunnya sudah menyebar ke seluruh dunia. Kebohongan yang beropini tunggal dalam
penganiayaan terhadap Falun Gong, merambah langit dan menyelimuti bumi, media di
seluruh dunia semua juga melansir ulang kebohongan dari penindasan tersebut, saat itu
ketika penganiayaan terhadap Falun Gong sedang berlangsung, itu sama dengan
mempropagandakan kejahatan bagi dia, lagi pula dewasa ini pihak imigrasi dari banyak
negara masih memegang daftar hitam yang dikeluarkan oleh penjahat PKT. Tentu saja
mengenai hal tersebut, sebagai media dan institusi dari masyarakat liberal, mereka bukan
sengaja berbuat demikian, hal ini kita juga sangat jelas. Akan tetapi, yang saya katakan
adalah pengaruh racunnya sudah menyebar ke seluruh dunia, sebagian institusi negara
masih menggunakannya sebagai referensi tanpa membedakan baik dan jahat.
Masih ada satu hal yaitu, penganiayaan ini tidak seperti yang diketahui orang-orang
adalah sedemikian rupa. Perihal menyelamatkan manusia, yang diselamatkan adalah
hakikinya, hakiki tersebut terefleksi dalam pikiran dan spirit manusia, di permukaan belum
tentu terlalu penting. Jika pikiran dan spirit seseorang telah diracuni, sudah keracunan,
maka kehidupan tersebut barulah sungguh-sungguh jahat. Bukan berarti seseorang telah
melakukan pembunuhan atau pembakaran lalu dia tidak dapat diselamatkan lagi, bukan
demikian artinya. Itu hanyalah perbuatan manusia di permukaan, orang tersebut mungkin
saja bisa memperbaiki diri, hakikinya masih tidak begitu jahat. Kehidupan yang sungguh
teracuni, yang telah berbuat kejahatan terhadap Dewa dan duta Dewa, itu barulah terhitung
serius. Tentu saja, kita seyogianya menyelamatkan manusia, kejahatan justru ingin menarik
manusia masuk neraka. Kita melihat mereka yang bersikap tidak baik terhadap Dafa, yang
bersikap garang terhadap pengikut Dafa, orang seperti itu sesungguhnya juga sangat
mengibakan, dia sesungguhnya juga telah diracuni oleh kebohongan PKT, maka dia
barulah berbuat demikian. Tentu saja ada sebagian memang dibayar dengan uang. Tak
peduli bagaimanapun, pokoknya yang dapat kita selamatkan, termasuk mereka itu, kita juga
harus menyelamatkannya, walaupun anda lihat sekarang penampilannya sangat garang,
namun anda tidak tahu, dia pada mulanya mungkin adalah seorang Dewa sakral di atas
langit yang turun ke dunia menjadi manusia, demi mendapatkan Fa ini barulah dia datang.
Manusia di dunia pada permukaannya adalah kulit manusia yang diciptakan Dewa,
sama seperti sehelai pakaian, sekarang yang mengenakan kulit manusia ini adalah Dewa
yang turun ke bawah, mayoritas adalah Dewa yang datang dari atas langit. Maka manusia
di dunia sekarang ini tidaklah sederhana. Jadi kita jangan melihat berbagai usaha dan
profesi, beragam manusia serta bermacam-macam kondisi sosial yang ada di tengah
masyarakat umum. Walau bagaimanapun penampilan seseorang, akan tetapi hakiki orang
tersebut bagaimana, itu niscaya sama sekali berbeda. Dewa datang ke dunia menjadi
37

manusia, coba anda sekalian pikirkan, sebagai Dewa apakah dia tidak tahu bagaimana
keadaan masyarakat manusia? Adalah bahaya dan menakutkan. Dia berani melepaskan
takhta Dewanya, terjun ke tengah manusia menjadi manusia, atas dasar hal ini saja
pengikut Dafa sudah sepatutnya menyelamatkan mereka. Sebagai pengikut Dafa, sama
seperti kalian yang dapat datang ke sini, mengemban misi dan kewajiban yang begitu
penting, apakah kalian tidak tahu lingkungan ini akan berubah bagaimana jadinya?
Menyelamatkan manusia? Boleh jadi diri sendiri malah hancur di dalamnya. Akan tetapi
kalian telah datang, mereka juga demikian, dan mereka telah datang. Yang mereka pikirkan
dalam hati adalah Fa ini pasti dapat menyelamatkan mereka, dengan penuh keyakinan
terhadap Dafa ini, mereka telah datang. Semata-mata atas dasar hal ini apakah kita tidak
sepatutnya menyelamatkan mereka? Mutlak harus menyelamatkan mereka. Mereka pada
mulanya adalah Dewa yang sakral tiada taranya. Jika ingin melakukan hal ini dengan baik,
anda sekalian hanya dapat tiada hentinya gigih maju di tengah Xiulian, tiada hentinya
membekali diri, dengan demikian baru dapat melakukan hal ini dengan baik.
Saya lihat ada banyak orang dari kalian di dalam sejumlah proyek, melakukan
pekerjaan sungguh seperti manusia biasa. Misalnya mengelola media, sebuah media harus
dikelola dengan baik, tapi akhirnya dikerjakan dengan tidak semestinya, pikiran juga
perlahan-lahan sama seperti manusia biasa, cara memikirkan masalah juga berbeda
dengan orang Xiulian, sama juga seperti manusia biasa. Itu pengikut Dafa macam apa?
Untuk apa pengikut Dafa mengelola media? Untuk menyelamatkan manusia. Anda jangan
lupa bahwa anda ingin menyelamatkan manusia, tujuan mengelola media dengan baik juga
adalah demi menyelamatkan manusia. Mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan manusia,
ini adalah yang harus anda lakukan, selain itu tidak ada yang perlu anda lakukan, di dunia
ini tidak ada yang perlu anda lakukan. Yang harus anda lakukan adalah hal-hal tersebut,
namun ada sebagian orang telah melepas hambar Xiuliannya terhadap diri sendiri,
memandang penting hal-hal manusia biasa, bagi kalian, bukankah itu berarti telah
menyimpang dari jalur Xiulian pengikut Dafa?
Ada banyak pengikut Dafa, selama sekian tahun ini dalam Xiuliannya terus-menerus
timbul sejumlah masalah. Jika itu berupa konflik masih dapat dimaklumi, namun yang
banyak timbul adalah gangguan karma penyakit, bahkan banyak orang yang meninggal
dunia. Sesungguhnya dikatakan secara serius, orang Xiulian secara permukaan tidak
terlihat bagaimana keadaannya. Tentu saja dia juga melakukan pekerjaan Dafa, yang
terlihat oleh orang lain adalah bagian permukaan, tetapi pada hakikatnya banyak orang
dalam hatinya ada keterikatan, yang tak terlihat oleh orang lain. Banyak hal yang tak dapat
dilepaskan oleh dirinya juga terpendam sangat dalam, walau tahu hal-hal tersebut tidak baik,
masih takut diketahui orang lain, jika ketahuan malah merasa tidak enak, namun sebagai
orang Xiulian diri sendiri tidak menaruh perhatian, juga tidak dapat dengan sungguhsungguh menyingkirkannya, setelah memahami masalah tersebut, lakukanlah dengan baik.
Ada juga beberapa hal yang sangat kecil, di tengah Xiulian dianggap remeh, akhirnya
menimbulkan masalah besar.
Selayaknya dikatakan begini, sebagai pengikut Dafa, tuntutannya memang tinggi.
Dibandingkan Xiulian dalam lingkungan mana pun juga lebih tinggi. Secara formalitas tidak
begitu ketat, tetapi terhadap kriteria Xiulian adalah ketat, tuntutannya tinggi. Jika anda tidak
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dapat menyadari kesalahan sendiri, itu tidak dibenarkan. Anda tidak dapat menyadari
bahwa diri sendiri terdapat keterikatan manusia yang sangat kuat, itu tidak dibenarkan.
Setelah memahami hal-hal tersebut, tentu saja sebagai pengikut Dafa, sudah pasti harus
melakukan dengan baik, itu justru adalah Xiulian.
Namun ada sebagian orang, khususnya di daratan Tiongkok, segenap lingkungan
dipenuhi oleh kebudayaan kejahatan, hubungan antarmanusia dalam segenap masyarakat,
sudah bukan seperti kondisi dari manusia yang wajar, antara sesama umumnya berbohong,
begitu bicara sudah berbohong, tidak ada yang berkata jujur, cara berpikir manusia
semuanya telah menyimpang dari manusia yang wajar. Di bawah lingkungan seperti ini,
anda ingin menyadari di mana letak kesalahan sendiri betul-betul sangat sulit. Jadi apakah
tidak adil? Kekuatan lama menganggap itu adil, karena yang ingin anda dapatkan adalah
masa mendatang. Segala sesuatu dari masa lampau sudah tidak eksis lagi, anda ingin
melangkah menuju masa mendatang, lagi pula bukan hanya anda yang melangkah menuju
masa mendatang, banyak orang yang datang dari tingkat tinggi mewakili makhluk hidup
bertingkat sangat tinggi yang tak terhitung dari badan langitnya sendiri, mewakili
penyelamatan dari begitu banyak kehidupan, bila tidak diperlakukan ketat terhadap anda
apakah dibenarkan? Kekuatan lama justru berpikir demikian, maka lingkungannya dibuat
jadi sangat kacau, sudah bukan lagi kondisi dari manusia yang wajar, dalam lingkungan
seperti ini anda diperkenankan berkultivasi, kekuatan-kekuatan lama dari alam semesta
lama, mereka merasa seimbang di hati. “Dalam lingkungan seperti ini anda mampu
melangkah ke luar, saya baru mengakui kesempurnaan anda, jika dalam lingkungan yang
sangat baik siapa yang tidak dapat berkultivasi?” pemikiran mereka memang demikian.
Tetapi dalam lingkungan semacam itu, untuk dapat menyadari kekurangan diri sendiri, ini
adalah terlampau sulit, betulkah demikian? Benar-benar sangat sulit. Sekali keluar rumah
orang-orang yang ditemui, pemikiran mereka semua adalah demikian, komunikasi
antarmanusia semua adalah demikian, lalu bagaimana jadinya?
Berkat adanya Dafa. Kekuatan lama juga berkata demikian, bukankah anda adalah
pengikut Dafa, anda harus berkultivasi dengan mengikuti Dafa, anda harus berbuat
mengikuti permintaan Dafa. Betul adalah demikian. Namun ada sebagian praktisi tidak
berbuat mengikuti Dafa, mereka berbuat mengikuti cara manusia biasa, bahkan ketika
menyadari beberapa kekurangan diri sendiri, merasa hal tersebut tidak terhitung sebagai
suatu masalah, dengan sikap remeh dibiarkan berlalu. Namun kekuatan lama tidak akan
membiarkan, dia menggunakan kriteria orang Xiulian untuk mengukur anda, dia
menggunakan kriteria kehidupan masa mendatang untuk mengukur anda. Anda sesukanya
menggunakan kriteria manusia biasa untuk mengukur diri sendiri dan menuntut diri sendiri,
jadi apakah kekuatan lama akan tinggal diam? Dia tidak akan tinggal diam, maka ada orang
akan menemui begitu banyak penderitaan, begitu banyak kerunyaman, bahkan ada yang
dikarenakan hal ini telah meninggal dunia, namun tidak tahu apa yang menyebabkannya
meninggal. Tentu saja sebagai pengikut Dafa, di tengah klarifikasi fakta telah berhasil
menyelamatkan manusia. Sebagaimana orang tersebut dapat terselamatkan, lalu bagi yang
telah melakukan begitu banyak pekerjaan pengikut Dafa, apakah dilakukan sia-sia? Tidak
sia-sia. Itu adalah sebuah masalah menyangkut tingkatan. Dengan kata lain anda dahulu
telah melakukan banyak pekerjaan Dafa, namun dalam beberapa hal anda belum
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berkultivasi dengan baik, kemudian meninggal dunia, bagaimana jadinya? Tentu saja, tidak
akan sia-sia menjadi pengikut Dafa, pekerjaan itu juga tidak sia-sia dilakukan, ini adalah
sebuah masalah menyangkut tingkatan.
Tetapi saya seyogianya berpikir, pengikut Dafa menghadapi manusia di seluruh
dunia sebanyak tujuh miliar. Pengikut Dafa di Tiongkok walau berjumlah banyak, tetapi
yang dihadapi adalah manusia sebanyak satu setengah miliar. Di bawah tekanan
kekuasaan berandal partai jahat semacam itu, bagaimana menyelamatkan manusia, ini
sungguh terlampau sulit, namun harus dilakukan dengan baik. Jadi bagaimana? Karena
anda adalah pengikut Dafa, anda dapat menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat
diselesaikan oleh orang Xiulian lainnya dalam sejarah, anda mampu melakukan hal yang
tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Anda adalah pengikut Dafa, anda memiliki Dafa,
anda memiliki Dafa masa mendatang. Namun ada sebagian orang tidak berpikir secara
demikian, dia tidak memandang penting Fa ini hingga taraf yang demikian, dia tidak memiliki
pikiran lurus yang begitu kuat, maka tidak mampu melakukannya, tidak dapat
melakukannya dengan baik, jadi sepanjang perjalanan selalu mengalami liku-liku.
Tentu saja ada sebagian pengikut Dafa melakukannya sangat baik, sudah saya
katakan dasar bawaan pengikut Dafa berbeda, ada yang melakukannya luar biasa baik,
ada yang karmanya tidak begitu besar, kejahatan juga tidak berani menganiayanya
berlebihan, ada yang karmanya agak besar, kejahatan jadi berani melakukan penganiayaan
dengan memanfaatkan karma orang itu sendiri.
Konferensi Fa sedang berlangsung, Shifu tidak ingin menyita terlalu banyak waktu.
Saat bertemu muka kita langsung ke pokok permasalahan, Shifu langsung membicarakan
perihal Xiulian, langsung menyinggung masalah pokok. Sesungguhnya kalian datang dari
tempat yang sangat jauh, berkumpul bersama, tak lain adalah ingin meningkatkan diri di
tengah lingkungan Xiulian, ingin mendengar apa yang Shifu bicarakan. Sesungguhnya,
segala hal yang dibicarakan ada dalam “Zhuan Falun”; Shifu berbicara lebih lanjut juga
adalah menjelaskan “Zhuan Falun”. Kalian sendiri juga dapat melihat di dalam buku apa
yang saya bicarakan, akan tetapi kadang kala sekali memegang buku lalu tidak
bersemangat, tidak dapat menaruh perhatian padanya. Ada kalanya sedang sibuk, atau
dalam keadaan dilanda berbagai macam gangguan, niat untuk membaca buku jadi tidak
begitu kuat, pikiran juga tidak konsentrasi, Fa juga tidak bisa diperoleh, maka tidak terlihat
apa-apa. Xiulian memang adalah serius.
Secara sambilan saya bicarakan satu hal pada anda sekalian. Kalian tahu buku
“Zhuan Falun” begitu dibuka adalah “Lunyu”. Terhadap “Lunyu” ini saya senantiasa merasa
tidak puas untuk dijadikan sebagai kata pengantar buku. (Shifu tersenyum) Pengikut Dafa
menyikapi Fa ini bagaikan jiwa, saya tahu perasaan hati tersebut. Kalian semua dapat
menghafal “Lunyu”. “Lunyu” di dalam Xiulian pelurusan Fa benar-benar telah memerankan
fungsi yang sangat besar, telah menambah banyak pikiran lurus bagi kalian, juga telah
memerankan efek yang positif, akan tetapi, karena “Lunyu” tersebut saat itu ketika ditulis
adalah agar orang-orang yang tidak tahu apa itu Fa, dapat mengerti Fa, titik tolaknya tidak
tinggi, di samping itu penalaran dengan ilmu pengetahuan untuk membuktikan kebenaran
Fa lebih dominan. Fa ini begitu besar, ia adalah segala-galanya dari masa mendatang, ilmu
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pengetahuan telah diposisikan terlampau tinggi dan terlampau besar, maka saya
senantiasa ingin merevisinya. Dikarenakan selama sekian tahun ini kalian berada dalam
lingkungan yang buruk, penyampaian berita juga tidak lancar, benar dan palsu sulit
dibedakan, juga ada yang sedang mengacau, maka saya terus saja tidak melakukan
demikian. Akhir-akhir ini saya sedang merevisi “Lunyu”, saya sampaikan perkataan ini
kepada anda sekalian, mungkin dalam waktu dekat saya akan memublikasikannya di situs
web Minghui.4
Lalu “Lunyu” yang semula bagaimana ditangani? Anda boleh menurut bentuk huruf
semula, atau ukuran huruf semula dan ukuran halaman semula, setelah “Lunyu” baru
difotokopi atau dicetak, “Lunyu” yang semula dipotong dan dilepas, yang baru ditempelkan,
boleh dilakukan secara demikian. Dalam konferensi Fa saya menyampaikan sepatah kata
ini kepada kalian. Hari ini saya bicarakan di sini, kalian semua percaya bahwa hal ini adalah
benar. (Para pengikut tertawa, tepuk tangan) Jika tidak demikian, (Shifu tersenyum) dalam
pikiran dan perasaan kalian, bahkan ada sebagian pengikut Dafa pasti tidak dapat
menerima, saya tahu akan hal ini.
Tak peduli bagaimanapun, Shifu sepenuhnya berpikir demi kalian, demi Xiulian,
tentu juga demi masa mendatang. Karena Fa ini terlampau besar.
Struktur alam semesta yang dahulu saya bicarakan kepada kalian, struktur tersebut
sudah tidak ada cara untuk dibicarakan lagi. Tingkat kerumitannya itu, anda tahu sebuah
pohon ada berapa banyak ranting? Itu hanyalah ranting dari sebuah pohon. Jika sebidang
hutan, ada berapa banyak pohon, berapa banyak ranting, berapa banyak daun; seluruh
bumi ada berapa banyak pohon, berapa banyak ranting, berapa banyak daun, itu juga tidak
dapat melukiskan konsepsi dari sebuah lingkup alam semesta yang sangat kecil. Ia sudah
tidak ada cara untuk dijelaskan lagi, terlampau besar, terlampau rumit. Kehidupan yang tak
ternilai tak terbatas, tidak dapat diperhitungkan, Dewa-dewa itu besarnya tak terbayangkan.
Segala apa pun juga memiliki jiwa. Yang disebut organik dan anorganik oleh manusia, itu
hanyalah sebuah fenomena yang terlihat secara visual dan di permukaan. Sebuah benda
apa pun, termasuk produk yang dihasilkan oleh pabrik, benda macam apa pun juga memiliki
jiwa. Jika tanpa jiwa, benda tersebut dengan cepat akan tercerai-berai, tidak eksis lagi. Ada
yang mengatakan, setelah memiliki kemampuan, anda dapat melihat meja dan bangku
yang ada dalam rumah, tembok dan apa saja, semua dapat berbicara dengan anda, semua
dapat berkomunikasi dengan anda. Memang benar, benda apa pun juga memiliki jiwa. Oleh
sebab itu biksu dan orang Xiulian di masa lampau, mereka tidak sembarang merusak
barang, benda apa pun juga tidak ingin dicederai, itu memang ada hubungannya. Yang
saya bicarakan juga hanya berupa struktur dari ruang besar ini, karena ia terlampau rumit.
Ruang manusia ini, dahulu saya selalu tidak membicarakannya, karena pengikut
Dafa kultivasinya tinggi, maka saya hanya membicarakan Dafa. Sesungguhnya dalam
lingkungan manusia ini, yaitu ruang manusia ini, dalam ruang tingkat manusia yang
terbentuk oleh molekul, juga ada banyak sekali yang tak terlihat oleh manusia, anda
menyebutnya ruang, atau ruang waktu juga boleh. Apa maksudnya? Anda tahu bahwa mata
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manusia, dapat membedakan warna-warna yang ada di atas dunia ini, seperti warna merah,
oranye, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Benda yang ada dalam lingkup warna tersebut
(Shifu membuat isyarat tangan pembatasan lingkup lebar) dapat anda lihat. Akan tetapi
iptek masa kini juga sudah tahu bahwa warna tidak sebatas itu, betulkah demikian? Masih
terdapat banyak warna, di dalam spektrum bukankah masih ada spektrum yang lebih tinggi?
Spektrum yang lebih panjang? (Shifu dua kali membuat isyarat tangan menjulur ke arah
kanan atas) Sesungguhnya masih ada spektrum yang lebih rendah (Shifu membuat isyarat
tangan menjulur ke arah kiri bawah). Bukankah ada sinar inframerah, ultraviolet dan sinar
X? Itulah benda-benda yang dimaksud, semuanya berada dalam ruang ini, semua juga
terbentuk oleh molekul, namun manusia di dunia tidak dapat melihatnya. Sama seperti
piano, yang terlihat oleh mata manusia hanyalah satu oktaf saja, namun di atas piano itu
ada beberapa oktaf (Shifu membuat isyarat tangan menjulur ke kanan yang menandakan
ada beberapa oktaf), ada tujuh oktaf. Bass itu juga ada beberapa oktaf. (Shifu membuat
isyarat tangan menjulur ke kiri) Akan tetapi, ini hanyalah diumpamakan dengan piano,
spektrum itu jauh lebih besar daripada piano (Shifu membuat isyarat tangan yang menjulur
serempak ke kiri dan kanan hingga sangat jauh). Apa pun juga merupakan materi, saya
hanya menjelaskannya dengan konsepsi spektrum ini, ia adalah eksis secara sungguhan,
eksistensi yang sungguh-sungguh dari materi, dunia dan ruang waktu yang terbentuk oleh
molekul. Mata manusia hanya dapat melihat bagian yang amat sempit ini (Shifu membuat
isyarat tangan yang lebarnya hanya sebatas jarak antara dua mata), yang terlihat adalah
satu oktaf. (Shifu tersenyum) Masih ada oktaf yang tak terhitung banyaknya (Shifu masingmasing membuat isyarat tangan yang mengarah ke kiri dan ke kanan) manusia tidak dapat
melihatnya, yang rendah, yang tinggi (Shifu sambil bicara sambil mengembangkan tangan
kiri ke arah kiri, lalu berhenti, tangan kanan dikembangkan ke arah kanan, lalu berhenti,
kedua tangan berhenti pada kiri kanan yang membentuk sebuah lingkup lebar, sambil
senyum Shifu memandangi hadirin).
Sesungguhnya saya juga sedang berbicara atas basis sebuah garis lurus arah
melintang (Shifu membuat isyarat tangan dengan kedua tangan menghadap badan, dari
depan dada dikembangkan melintang ke kiri dan kanan). Bila dia mengarah vertikal, (Shifu
membuat isyarat tangan dengan kedua tangan dari depan dada dijulurkan lurus ke depan
mengarah ke penonton) yang begini (Shifu membuat isyarat tangan dengan tangan kanan
dari ketinggian batas pinggang dibuka ke sisi kanan), yang begitu (Shifu membuat isyarat
tangan dengan tangan kiri setinggi batas pinggang dijulurkan persis dari depan badan
mengarah ke penonton), di dalam yang begitu masih ada yang begini (Shifu melanjutkan
arah sebelumnya, membuat isyarat tangan pada arah tersebut yang menjulur dari badan
mengarah ke penonton, bersamaan itu pada kiri dan kanannya terbagi banyak cabang),
masih ada yang begini, (Shifu membuat beberapa isyarat tangan ke arah belakang, arah
kanan dan arah lainnya, setiap arah menjulur ke luar, bersamaan itu terbagi banyak cabang,
kemudian Shifu berhenti sejenak, memandangi para hadirin), (para pengikut bertepuk
tangan, Shifu berpose tangan heshi dan tersenyum) tidak ada bahasa yang bisa melukiskan
bukan? Sulit sekali dijelaskan. Saya bicarakan dari satu garis ini (Shifu membuat isyarat
tangan sebuah garis melintang ke kiri dan ke kanan), artinya masih ada sangat banyak oktaf
yang tak terlihat oleh mata manusia. Tetapi benda yang terlihat oleh mata manusia, yang
terlihat secara visual memang diatur secara berpasangan dengan segala sesuatu yang ada
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pada tubuh anda. Yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak dapat anda lihat secara visual,
anda juga tidak dapat merabanya melalui penyentuhan, tidak dapat mendengarnya melalui
pendengaran. Pendengaran anda, penyentuhan dan penglihatan anda semua dibatasi
pada satu oktaf (Shifu membuat isyarat tangan pembatasan lingkup lebar). Ada orang
mengatakan, ia dapat mendengar musik dari atas langit, luar biasa indahnya. Ada yang
mengatakan ia dapat melihat makhluk hidup dari ruang dimensi lain. Betul, semua itu adalah
dari ruang dimensi ini, dari ruang besar ini yang terbentuk oleh molekul, luar biasa rumitnya.
Semua itu adalah eksis secara nyata, namun makhluk hidup tersebut semua dapat melihat
manusia, manusia tidak dapat melihat mereka. Mengapa demikian? Saya dulu pernah
mengatakan, bahwa hanya di tempat manusia ini (Shifu membuat isyarat tangan
pembatasan lingkup) diliputi kesesatan, makhluk hidup yang tak terlihat oleh manusia itu,
mereka semua tidak berada dalam kesesatan.
Yang tadi saya ungkapkan, adalah yang dapat diketahui oleh ilmu pengetahuan
modern, ini bukanlah sesuatu yang sensasional. Di dalam ruang dimensi yang serupa, yang
eksis serempak dengan manusia, bagaimana kondisi kehidupan mereka? Siapa yang eksis
di sana? Wahai manusia, hidup di atas dunia ini sungguh mengibakan. (Shifu membuat
isyarat tangan yang luas bidangnya hanya secuil) Manusia di dunia hanya mengetahui
sekelumit yang dapat mereka lihat sekarang ini, sedangkan (Shifu dengan tangan kanan
membuat isyarat tangan mencakup segalanya) semua makhluk hidup mengetahui perihal
manusia, manusia malah tidak tahu tentang mereka. Ada orang melakukan penelitian
terhadap kemampuan supernormal, tadi sudah saya katakan, ia adalah sebuah garis
sedemikian rupa yang meliputi ini, dan ini, (Shifu sambil bicara sambil dengan cepat pada
ketinggian batas pinggang membuat isyarat tangan dari badan menjulur lurus ke depan,
pada ketinggian yang sama tangan kiri dan kanan serempak menjulur ke dua sisi, kedua
tangan pada arah di sisi kanan yang tadi sudah diberi isyarat berbagi banyak cabang, di
atas bidang datar yang terbentuk dari beberapa arah yang tadi sudah diberi isyarat, pada
arah yang bersudut 45 derajat, 0 derajat dan -45 derajat dengan arah depan persis, di setiap
arah terbagi banyak cabang) pada satu cabang yang muncul itu masih ada ini. Kemudian
bagaimana yang vertikal? (Shifu sambil bicara sambil membuat isyarat tangan menjulur ke
arah depan persis pada suatu bidang horizontal yang tegak lurus dengan badan, lebih tinggi
sedikit dari batas pinggang) lalu yang begini? (Shifu membuat isyarat tangan menandakan
arah di atas bidang datar tersebut yang bersudut 45 derajat dengan arah depan persis)
yang begini? (Shifu membuat isyarat tangan menandakan arah di atas bidang datar
tersebut yang bersudut -45 derajat dengan arah depan persis) yang begini? (Shifu membuat
isyarat tangan menandakan arah jam 12:00 pada bidang datar di depan badan, yang sejajar
dengan badan) yang begini? (Shifu sambil bicara sambil dengan sepasang tangan
membuat isyarat tangan menandakan arah jam 1:30 dan jam 10:30 pada bidang datar
tersebut, juga isyarat pada bidang datar) yang begini? (Shifu membuat beragam isyarat
tangan menandakan arah jam 1:30 dan jam 10:30 pada suatu bidang datar yang bersudut
45 derajat dengan bidang horizontal, pada setiap arah juga masing-masing terbagi banyak
cabang) semua itu ada cabang, di atas cabang masih ada cabang. Yang saya maksud ialah
ruang yang terkomposisi oleh molekul ini rumitnya sudah sampai taraf yang demikian. Yang
dapat melihat juga hanyalah mereka yang memiliki kemampuan penembusan mata fisik.
Tingkat terbukanya mata fisik juga tidak sama, yang terlihat di antara kalian mungkin juga
43

berbeda. Perihal misteri kehidupan, benar-benar luar biasa spektakuler, tidak seperti yang
dapat terlihat oleh teknologi manusia sekarang ini yang hanya sekelumit. Manusia ingin
melangkah ke depan di atas jalur teknologi, selamanya juga bagaikan merangkak.
Tetapi tak peduli bagaimanapun, seperti maksud perkataan yang tadi saya ucapkan,
bahwa manusia, termasuk pengikut Dafa, di tengah Xiulian semua juga sedang berupaya
di atas jalur yang sangat sempit ini. Dengan demikian ada satu manfaat, yaitu di luar dari
hal tersebut, anda melakukan kesalahan anda juga tidak tahu-menahu. Jiwa manusia
memang demikian. Jika tidak, gangguan dan berbagai macam unsur yang rumit, membuat
anda sama sekali tak berdaya. Kecerdasan manusia juga terbatas. Berupaya di dalam
sebuah jalur yang sempit, maka anda dapat dengan mudah menghadapi masalah yang
anda temui.
Saya dahulu mengatakan, manusia melakukan apa pun di dunia, kehidupan yang
tak terhitung pada ruang waktu lainnya semua sedang mengamatinya. Ada orang tidak
percaya. Manusia biasa tidak percaya tidak apa-apa, sebagai pengikut Dafa tentu tahu,
sesungguhnya niat pikiran manusia terlihat sangat jelas oleh kehidupan tingkat tinggi,
bagaimana cara berpikirnya juga dapat terlihat. Bagaimana pikiran manusia bergerak,
semua dapat terdeteksi. Khususnya pengikut Dafa, sebuah niat dan pikiran dari kalian
menentukan eksis atau tidaknya kehidupan dalam jumlah banyak, bagaimana kalian
berbuat, hal yang kalian lakukan itu berhasil atau tidak, menentukan eksistensi mereka di
kemudian hari, anda katakan apakah mereka tidak menaruh perhatian pada hal ini? Semua
sedang mengamati. Beraneka ragam keadaan masyarakat, masyarakat manusia bahkan
begitu rumit, terutama masyarakat sekarang ini, hal-hal dalam sejarah, masa mendatang
dan yang ada sekarang, semuanya terpampang di sini, lihat anda pilih yang mana, ini juga
membuat masyarakat sekarang ini belum pernah terjadi hingga begitu ramainya, mudah
sekali menimbulkan keterikatan hati manusia. Bagi orang Xiulian adalah gangguan,
menambah tingkat kesulitan bagi Xiulian dan menyelamatkan manusia. Dalam lingkungan
semacam ini benar-benar sulit untuk Xiulian. Bagaimana pikiran kalian bergerak,
bagaimana kalian berbuat, semua itu terlihat oleh mereka, semua sedang mengamati. Hal
apa pun dapat menimbulkan keterikatan manusia, namun sebagai pengikut Dafa, jika kalian
terpisah dari Fa, pikiran lurus kalian lagi-lagi tidak kuat, maka benar-benar akan
menyimpang sangat jauh, bahkan dengan sekejap akan tergelincir sangat jauh.
Cukup sekian pembicaraan saya. (Para pengikut tepuk tangan, di tengah suara
tepukan ada yang ragu-ragu) Mungkin ada banyak orang masih ingin mengajukan
pertanyaan, (para pengikut segera bertepuk tangan meriah) baiklah, saya luangkan waktu
satu jam bagi anda sekalian untuk menjawab pertanyaan. (Para pengikut bertepuk tangan
meriah) Kalian boleh menyerahkan lembaran pertanyaan.
Wahai pengikut Dafa, biar apa pun pekerjaan anda, dari atas sebagai presiden,
hingga bawah sebagai rakyat jelata, semua juga dapat Xiulian. Dalam beragam usaha dan
profesi juga dapat menjadi orang baik, beragam usaha dan profesi sekarang ini semua
adalah lingkungan Xiulian yang diciptakan bagi pengikut Dafa. Xiulian di masa lampau
dilakukan dalam kuil, dalam biara. Akan tetapi, pengikut Dafa sekarang ini demi
menyelamatkan makhluk hidup, tidak dibatasi dalam lingkungan Xiulian apa pun, dalam
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lingkungan apa pun di seluruh masyarakat juga dapat Xiulian, telah diciptakan sebuah
lingkungan Xiulian yang begitu besar, justru karena ingin menyelamatkan makhluk hidup.
Bersamaan itu, terhadap Xiulian pengikut Dafa, kekuatan lama merasa jika tidak ada
gangguan dari kondisi masyarakat yang belum pernah ada sebelumnya, tidak menghadapi
konflik yang begitu besar, tidak berada dalam kondisi yang terganggu oleh daya tarik
masyarakat yang begitu hebat, anda berhasil melangkah ke depan, mereka dalam hati juga
tidak seimbang. Ini memang berbeda dengan Xiulian apa pun dalam sejarah, tidak pernah
ada sejak terciptanya langit dan bumi, tidak pernah ada sebelumnya. Pada masa prasejarah
pernah terjadi banyak kali bencana umat manusia, kehidupan yang tersisa sangat sedikit,
hanya orang yang penuh dengan keyakinan lurus terhadap Dewa baru dapat dipertahankan,
tetapi dalam setiap kali kebangkitan kembali umat manusia juga tidak pernah terjadi Xiulian
seperti pengikut Dafa ini. Tidak pernah ada, oleh sebab itu tidak ada yang dapat dijadikan
referensi. Ada sejumlah orang Xiulian maupun biksu, mereka tidak mengakui Xiulian kalian.
Mereka tidak dapat mengakui anda, jika mereka mengakui, maka mereka niscaya lebih
hebat daripada pengikut Dafa.
Pengikut: Ada banyak praktisi terus-menerus pergi ke daratan Tiongkok, bahkan
ada yang sangat sering, ada juga cukup banyak praktisi daratan Tiongkok pergi ke luar
negeri, bahkan ada yang dalam setahun pergi beberapa kali, ada yang khusus datang
menghadiri konferensi Fa. Apakah sebaiknya para praktisi tetap berada di daerah masingmasing melakukan dengan baik hal-hal yang harus dilakukan oleh diri sendiri, jangan
bepergian ke mana-mana?
Shifu: Saya kira jika datang menghadiri konferensi Fa, itu tidak ada yang patut
disalahkan. Jika bolak-balik ke daratan Tiongkok untuk keperluan bisnis, sebenarnya juga
tidak jadi masalah. Ada sebagian pengikut Dafa tidak dikenal oleh kejahatan, maka dia bisa
bepergian bolak-balik, ini tidak jadi masalah.
Akan tetapi, ada sebagian pengikut Dafa di masyarakat internasional, data kalian
dikuasai oleh mata-mata konsulat PKT dengan sangat jelas, begitu anda tiba di imigrasi,
mereka segera menahan anda. Saya dulu pernah mengatakan, setelah anda disandera
oleh penjahat PKT, di tengah penganiayaan atau “nasihat” yang munafik dari mereka, apa
yang telah anda kerjakan, apa yang telah anda lakukan, anda harus bertanggung jawab
atas semua itu, Dewa semua mengamatinya. Anda mengatakan orang lain tidak tahu, Shifu
juga tidak melihat. Betul, hal-hal yang Shifu lakukan sekarang adalah bagian permukaan
ini, Shifu memiliki pisahan tubuh sejati dan Fashen yang tak terhitung, serta kehidupan
tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, melihat anda bagaikan menonton film, anda
mengatakan hal ini tidak diketahui orang lain, itu adalah membohongi diri sendiri. Tadi
sudah saya katakan, apa yang anda perbuat, tidak hanya Shifu yang tahu, kehidupan pada
setiap ruang dimensi, semuanya juga tahu. Terhadap hal-hal yang telah anda lakukan
namun seharusnya tidak dilakukan, anda juga tidak memperbaiki kesalahan layaknya
seorang praktisi Xiulian, dengan inisiatif menyatakan diri sendiri tahu bersalah, bagaimana
selanjutnya menempuh perjalanan ini dengan baik. Anda malah menutupinya, bahkan halhal yang diindoktrinasi oleh PKT kepada anda, dalam pikiran anda masih sangat
memercayainya. Masih menganggap benar hal-hal dari hasil cuci otak itu, bahkan berperan
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tidak baik di tengah pengikut Dafa, saya lihat anda bagaimana jadinya. Seandainya
peristiwa terakhir dari umat manusia yang Shifu ungkapkan benar-benar terjadi, maka yang
anda hadapi tidak hanya secuil masalah keterikatan anda di permukaan. Keseluruhan jiwa
anda serta kehidupan di balik anda yang menanti anda untuk diselamatkan, segala sesuatu
yang anda wakili dahulu, bagaimana semua itu jadinya? Tentu saja mungkin anda telah
diindoktrinasi oleh PKT sehingga tidak percaya lagi, namun ini sungguh-sungguh sangat
menyedihkan.
Dewasa ini lingkungan masyarakat manusia ini adalah diciptakan untuk Xiulian
pengikut Dafa di masa pelurusan Fa dan makhluk hidup yang datang memperoleh Fa.
Klarifikasi fakta yang dilakukan oleh pengikut Dafa, maupun berbagai proyek penyelamatan
manusia yang dikerjakan oleh pengikut Dafa, bermacam-macam hal yang diwujudkan,
terlihat seolah biasa-biasa saja, namun juga luar biasa, adalah hal yang tidak mampu
dilakukan oleh manusia. Karena masyarakat manusia memang diliputi kesesatan, di saat
awal penganiayaan, kekuatan lama demi tidak memperkenankan saya menjebol kesesatan
ini bagi kalian, mereka bahkan tidak memperkenankan saya memiliki kondisi yang
semestinya, mereka menginginkan saya ke kutub utara. Pergi ke kutub utara yang tidak
ada manusia, “Anda pergilah ke sana, jangan mengganggu kami.” Karena mereka tahu
sekali saya mengucapkan perkataan, atau menampilkan sesuatu, maka pengaturan
mereka, apa yang disebut ujian dan penderitaan yang mereka atur bagi pengikut Dafa,
bukankah telah terjebol? Jika demikian betul-betul akan terjadi perang besar alam semesta.
Demi menyelamatkan makhluk hidup, selama sekian tahun walau saya berceramah Fa
pada saat konferensi Fa, atau berkomunikasi dengan kalian dalam berbagai situasi,
penampilan saya sama seperti manusia biasa, berceramah Fa juga hanya atas dasar
prinsip Fa diutarakan kepada anda, sekalipun demikian kekuatan lama sudah dongkol
bukan main, jika melakukan sesuatu lebih banyak lagi, kekuatan lama akan memperberat
penganiayaannya terhadap para praktisi, sehingga menambah tingkat kesulitan bagi Xiulian
dan penyelamatan manusia, akan menciptakan tingkat kesulitan yang lebih kuat dan lebih
besar bagi Xiulian kalian.
Pengikut: Di suatu kota di Taiwan satu bulan sebelum pertunjukan Shen Yun masih
ada cukup banyak tiket yang tersisa, kami menyisipkan brosur perkenalan Shen Yun
berlipat tiga dalam koran media umum, mohon tanya bolehkah dilakukan secara demikian?
Shifu: Tidak ada masalah. Kalian memasang iklan di media umum bukankah juga
demikian halnya? Ini tentu tidak jadi masalah. Tentu saja terutama jangan sampai
menimbulkan antipati masyarakat, jangan melanggar sesuatu ketentuan masyarakat.
Pengikut: Jika pengikut Dafa sudah membeli buku-buku Dafa yang mendapat lisensi
penerbitan resmi, lalu mengunduh berkas elektronik dari situs web Minghui 5 ke dalam
telepon genggam, hanya untuk penggunaan pribadi, tidak diduplikasi dan disebarkan,
apakah ini tidak termasuk perbuatan yang melanggar hak cipta atau pembajakan dan
mengacaukan Fa?
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Shifu: Mengenai hal ini, anda mengatakan anda pribadi melakukan sesuatu, anda
juga tidak menyebarkannya dalam bentuk media atau dipasarkan, itu semestinya tidak jadi
masalah. Diri sendiri bagaimana belajar Fa dengan lebih praktis, itu semestinya tidak jadi
masalah. Jika disebarkan dengan skala besar, ingin dilakukan menjadi suatu pekerjaan, itu
berarti sedang mengubah cara Xiulian.
Pengikut: Ada sejumlah penanggung jawab Himpunan Dafa sering tidak menuruti
ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan, ia memelopori melanggar ketentuan. Misalnya,
membolehkan praktisi yang baru belum lama keluar dari daratan Tiongkok bertugas di
belakang panggung Shen Yun, menugaskan praktisi yang sudah diinfokan bermasalah
untuk mempromosikan Shen Yun, bahkan ada yang berkata kepada para praktisi: “saya
adalah penanggung jawab nomor satu dari Himpunan Dafa, Shifu sudah mengatakan,
asalkan saya setuju dan sudah menyampaikan, maka tidak jadi masalah.” Para praktisi
walau ada pendapat juga tidak terlalu berani mengatakannya, tetapi juga merasa cara kerja
yang tidak menuruti ketentuan ini adalah tidak lurus.
Shifu: Yang dikatakan praktisi juga benar. Ada beberapa orang di antara kita selalu
melakukan pekerjaan dengan mengatasnamakan Shifu. Ketika ada beberapa orang
menanyakan kepada saya tentang suatu hal, saya sering mengatakan, pekerjaan yang
seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa, kalian lakukanlah, Shifu tidak menentang, ini
adalah suatu ucapan. Satu lagi ialah, menyangkut beberapa hal, sebagai orang Xiulian juga
penanggung jawab, ingin agar mereka menjadi dewasa, kadang kala suruh mereka
mengerjakan dengan pertimbangan sendiri. Asalkan Shifu angkat bicara, ada orang begitu
pulang lalu berkata kepada para praktisi: "Shifu sudah mengatakan, Shifu sudah mengakui,
Shifu sudah menyetujui," atau "Shifu suruh melakukannya demikian." Perkataan itu sudah
berubah, acap kali adalah demikian.
Di sini tidak berarti praktisi yang baru keluar dari daratan Tiongkok semuanya
bermasalah. Sebagai Himpunan Dafa, coba anda sekalian pikirkan, yang dia hadapi adalah
praktisi dalam jumlah yang begitu banyak, bagaimana dia membedakannya satu per satu?
Hanya bisa dibuatkan ketentuan yang demikian. Hal lainnya ialah, anda sekalian tahu,
praktisi daratan Tiongkok umumnya tidak bisa berbahasa Inggris. Tadi sudah saya katakan,
tentang cara berpikir orang Tiongkok dalam menangani masalah, anda yang baru keluar
dari daratan Tiongkok secara pribadi tidak merasakannya, akan tetapi orang lain akan
melihatnya sangat jelas, setelah lewat lama waktu anda baru dapat menemukan bahwa diri
sendiri tidak selaras. Praktisi yang baru keluar dari daratan Tiongkok akan merasa orangorang di masyarakat internasional mengapa begitu bodoh? Mengapa begitu sederhana?
Hal-hal yang ditanyakan mengapa begitu sederhana, begitu polos? Sesungguhnya bukan,
manusia yang wajar memang demikian. Orang yang baru keluar dari daratan Tiongkok,
mereka pernah dianiaya oleh partai jahat PKT, partai jahat secara sistematis merusak
kebudayaan Tiongkok, mengakibatkan mereka jadi seperti itu. Maka saat melakukan
pekerjaan, ada banyak pekerjaan praktisi lama tidak berani menyuruh praktisi yang baru
keluar dari daratan Tiongkok untuk melakukannya, justru karena sering kali pekerjaan
tersebut dilakukan sangat ekstrem, sehingga berefek sebaliknya, bisa terjadi demikian.
Antara mereka dengan rekan praktisi luar daratan tidak dapat terjalin komunikasi. Praktisi
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luar daratan menganggap praktisi yang baru keluar dari daratan Tiongkok aneh dalam
memikirkan masalah. Praktisi daratan Tiongkok juga merasa praktisi luar daratan terlalu
sederhana dalam memikirkan masalah, mereka beranggapan melakukan pekerjaan seperti
cara mereka barulah memiliki keampuhan, namun praktisi luar daratan merasa masyarakat
umum mana bisa menerima cara seperti itu.
Memang benar jika tidak memahami masyarakat ini tentu tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik. Maka ketika mempromosikan tiket Shen Yun, dahulu juga sering
terjadi hal semacam itu, seseorang dicegat lalu dicecar dengan pembicaraan panjang lebar
tak mau dilepas, membuat orang dalam masyarakat ini jadi sangat antipati. Khususnya
Shen Yun adalah digarap untuk masyarakat arus utama, mereka memang beda dalam
konsepsi dan pendidikan budaya. Mengenai hal ini kalian masih belum tahu, maka setelah
kalian mengerti, perlahan-lahan sudah memahami hal tersebut barulah mengerjakannya.
Jika tidak maka benar-benar akan berefek sebaliknya. Tentu saja, kantor pengurus Shen
Yun ada ketentuan, tidak memperkenankan praktisi yang baru keluar dari daratan Tiongkok
bertugas di belakang panggung. Tentu saja ada sebagian praktisi yang baru keluar dari
daratan Tiongkok, kerabat mereka juga adalah pengikut Dafa lama di luar daratan,
dikatakan secara ketat, sebagian dari mereka semestinya tidak ada masalah, akan tetapi
tidak semuanya demikian. Siapa pun tidak mengenal anda, tidak tahu tentang anda, lalu
mengaku sebagai pengikut Dafa, secara permukaan terlihat juga sangat bagus,
sesungguhnya pengikut Dafa atau bukan? Sangat mungkin adalah pengikut Dafa, tetapi
rekan-rekan praktisi tidak paham tentang anda, maka dibuatkan ketentuan tidak
memperkenankan mereka bertugas di belakang panggung. Secara prinsip, melakukan
pekerjaan lain juga boleh, tidak harus bertugas di belakang panggung.
Ada sebagian penanggung jawab benar-benar harus berpikir baik-baik menyangkut
cara melakukan pekerjaan. Shifu beri tahu anda, anda sebagai penanggung jawab harus
merangkul para praktisi setempat, menyatukan mereka untuk Shifu, agar mereka dapat
meningkat dalam Xiulian, bantu Shifu membimbing mereka dengan baik. Ini adalah
kewajiban anda sebagai penanggung jawab setempat. Namun anda selalu menyingkirkan
sejumlah orang, menyingkirkan sejumlah orang yang tidak menuruti kemauan anda, selalu
memandang masalah dengan pemikiran manusia biasa, selalu menangani masalah dengan
cara manusia biasa, selalu membuat praktisi setempat tidak dapat bekerja sama dengan
baik. Oleh sebab itu anda merasa praktisi yang baru keluar dari daratan Tiongkok mau
melakukan apa saja yang anda minta, patuh dengan perkataan anda, lalu menugaskan
mereka di belakang panggung, bahkan dalam pekerjaan masak-memasak dan menangani
konsumsi makan. Namun bagi Shen Yun keadaannya sangat bergegas, yang dihadapi
adalah pementasan yang susul-menyusul sebanyak 100 lebih pertunjukan, jika di suatu
aspek timbul masalah, apakah itu dapat dibenarkan? Anda tidak mengikuti ketentuan, coba
katakan apakah anda dapat memberi jaminan? Anda juga tidak dapat memberi jaminan.
Anda semata-mata merasa dia patuh pada perkataan anda maka anda menugaskan dia,
mereka yang tidak patuh maka anda tidak menugaskannya. Ini tidak benar, ini bukanlah
sikap seorang penanggung jawab Dafa. Shifu beri tahu kalian, bantu Shifu bimbing mereka
dengan baik, mereka adalah pengikut Shifu, termasuk anda, anda tidak boleh
menyingkirkan mereka.
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Tetapi dibicarakan sebaliknya, sebagai pengikut Dafa lainnya juga sama, anda harus
tahu bahwa anda adalah pengikut Dafa, anda harus bekerja sama dengan baik. Sebagai
penanggung jawab juga tidak mudah! Siapa pun yang menjabatnya juga akan menghadapi
masalah seperti ini, semuanya harus saling memahami, sekiranya benar bisa demikian
bukankah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik? Jangan sudah berkali-kali terjungkal,
setelah sadar baru merasa hal tersebut memang harus dilakukan secara demikian. Pada
awalnya ketika penganiayaan sangat serius, bukankah di antara kalian sering bersitegang,
dalam bekerja sama selalu berselisih, pendapat siapa tidak baik, pendapat siapa yang baik,
bukankah dikarenakan perdebatan yang berkepanjangan sehinggga banyak pekerjaan
yang tertunda? Jika ketika itu dapat saling bekerja sama dengan baik, maka hal-hal yang
dilakukan mungkin akan lebih efektif. Tentu saja sekarang setelah sadar sudah terlihat,
memang benar, ketika itu belum dilakukan dengan baik. Jangan selalu terjadi demikian.
Pengikut: Mohon Guru terhormat membicarakan kandungan makna yang
mendalam tentang jalan besar tanpa bentuk, juga tentang situs web Minghui dan gugatan
Himpunan Dafa terhadap pentolan iblis...
Shifu: Betul, dia harus dituntut, (para pengikut bertepuk tangan meriah) seluruh
umat manusia harus menuntutnya. Dia telah mencelakakan semua orang Tiongkok, dia
juga telah mencelakakan banyak orang di daerah lainnya di dunia. Begitu banyak orang
dikarenakan kebohongannya akan terseret masuk neraka.
Mengenai jalan besar tanpa bentuk, sepertinya tidak ada waktu untuk dibicarakan
lagi, saya hanya dapat menjawab pertanyaan bagi anda sekalian. Cara Xiulian kalian
adalah tanpa bentuk bukan? Dahulu orang Xiulian selalu ada sebuah kuil atau biara,
terbatas pada suatu bentuk. Kalian setelah pulang masing-masing berada dalam berbagai
profesi dan usaha. Tentu saja sebagai pengikut Dafa, pada masa penganiayaan yang
khusus ini, kalian telah mendirikan perusahaan media dan proyek anti-penganiayaan, akan
tetapi itu juga hanyalah sebuah perusahaan bercorak manusia biasa, perusahaan itu sendiri
bukan merupakan Xiulian. Saya selalu mengatakan, ia bukan sesuatu yang khas ada di
dalam Dafa, ia adalah perusahaan yang dikelola oleh pengikut Dafa. Pengikut Dafa dalam
berbagai profesi dan usaha juga dapat Xiulian, tentu saja boleh juga mendirikan
perusahaan. Itu bukanlah bentuk Xiulian yang khas ada di dalam Dafa itu sendiri. Dafa tidak
ada perusahaan. Termasuk Shen Yun juga adalah proyek penyelamatan manusia yang
dikelola oleh pengikut Dafa, bukan merupakan cara maupun lingkungan Xiulian yang khas
ada, ditentukan pengikut Dafa harus Xiulian secara demikian, bukan begitu.
Pengikut: Di Taiwan kegiatan skala besar dan konferensi terlalu banyak diadakan,
kebanyakan adalah kegiatan internal.
Shifu: Oh, kegiatan internal, kita selain belajar Fa, ada baiknya sedapat mungkin
mengurangi kegiatan lainnya. Kegiatan membuktikan kebenaran Fa dan hal-hal klarifikasi
fakta jika dilakukan lebih banyak, saya kira semestinya tidak jadi masalah, itu adalah
menyelamatkan manusia.
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Pengikut: Lagu-lagu Shen Yun sangat banyak, itu adalah perkataan Shifu yang
ditulis langsung bagi manusia biasa. Saya selalu berpikir bagaimana agar manusia biasa
dapat mendengar dan melihatnya. Mohon tanya Shifu apakah saya boleh memutar lagu
Shen Yun di saat ada kegiatan? Dan mencetak syair lagu Shen Yun di atas papan peragaan
sewaktu klarifikasi fakta?
Shifu: Pemain Shen Yun justru menyanyikannya kepada manusia biasa. Lagu
bagaimanapun adalah lagu, jika syair lagu hanya dicetak di atas papan peraga, ada yang
berupa puisi pola kuno, ada yang berupa sajak prosa tak seirama, ada yang bukan berupa
bait sajak, manusia biasa akan menganggapnya sebagai slogan atau sesuatu lainnya. Lagu
bagaimanapun adalah lagu, diperdengarkan kepada manusia biasa tidak ada masalah,
maka anda putarkan saja.
Pengikut: Guru terhormat berkali-kali minta kepada kita, media harus mempelajari
cara pengelolaan perusahaan Barat, tetapi dilihat dari keadaan sekarang, apakah masih
seperti badan usaha milik negara di daratan Tiongkok yang bercorak kebudayaan partai?
Kurang pembagian tugas yang jelas dan konkret atas dasar hak dan kewajiban...
Shifu: Sebagai media, media di masyarakat internasional, anda tentu harus sama
seperti perusahaan masyarakat internasional. Dan juga mengenai bentuk perusahaan ini,
dalam masyarakat normal memang adalah demikian, ini adalah perusahaan yang normal.
Sejumlah perusahaan di daratan Tiongkok dahulu dikelola oleh pemerintah partai jahat,
tentu saja sekarang sudah banyak perusahaan swasta, dulu saya tahu semua itu adalah
perusahaan pemerintah partai jahat, cara pengelolaannya juga dijelujuri struktur partai jahat,
di dalamnya ada yang disebut komite partai, komite cabang partai, semua itu tidak normal.
Pengaruh dari seperangkat benda tersebut di masyarakat daratan Tiongkok, tidak dapat
dihapus dalam waktu singkat, walaupun adalah perusahaan yang dikelola swasta, masih
terdapat banyak model, cara kelola dan konsepsi seperti perusahaan pemerintah. Tetapi di
tingkat internasional anda jangan lakukan seperti itu. Banyak dari mereka yang di tingkat
internasional sejak dini sudah meninggalkan Tiongkok, pengikut Dafa juga adalah lulusan
dari universitas luar negeri, saya pikir pada dasarnya mereka tidak terlalu terpengaruh oleh
sistem organisasi seperti di daratan Tiongkok, namun pasti ada sebagian orang masih
punya kebiasaan, sikap kerja dan perilaku seperti itu, hal-hal tersebut mungkin akan ada
perbedaan dengan masyarakat Amerika yang normal, aspek ini juga harus diperhatikan.
Pengikut: Rekan praktisi orang Jepang mengatakan lingkungan sekarang membuat
mereka sulit masuk meleburkan diri. Mereka berharap rekan praktisi orang Tiongkok jangan
berperan sendiri di depan, melainkan bantu rekan praktisi Jepang dalam Xiulian mereka,
tetapi sulit sekali mencapai kesepakatan melalui tukar pendapat.
Shifu: Betul, jika sampai rekan praktisi Jepang mengajukan pertanyaan ini, maka itu
harus lebih diperhatikan. Saya merasa antara Jepang dan Korea Selatan merupakan
perbandingan yang kontras. Di Korea Selatan adalah pengikut Dafa lokal yang berperan
membimbing, maka hal-hal yang dilakukan, maupun situasi, dinamika penyelamatan
manusia, semuanya juga sangat kuat, benar-benar telah memerankan fungsi di tengah
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masyarakat. Di Jepang adalah pengikut Dafa etnis Tionghoa yang berperan membimbing.
Ada banyak orang lokal Jepang yang seharusnya memperoleh Fa, jangan sampai langkah
masuk mereka terpengaruh. Saya memang telah melihat kondisi semacam ini, tetapi setiap
daerah juga ada tingkat kesulitan sendiri, jika ada masalah kalian sebagai pengikut Dafa
harus saling memikirkan cara bagaimana mengatasinya dengan baik.
Jika dikarenakan aspek tersebut membuat pengikut Dafa Jepang tidak dapat
melangkah masuk, itu barulah jadi masalah. Anda sebagai pengikut Dafa Jepang
seyogianya menyelamatkan orang-orang Jepang. Tentu saja di tengah anti-penganiayaan,
semua orang juga akan bersuara terhadap penganiayaan partai jahat PKT ini, mencegah
dan menyingkap penganiayaan, ini adalah kewajiban kita, namun yang utama bagi anda
bukankah menyelamatkan manusia? Pengikut Dafa setempat masih harus menyelamatkan
orang-orang setempat.
Pengikut: Karena pemblokiran internet di daratan Tiongkok, banyak istilah Dafa
misalnya “Zhen Shan Ren”, “Falun Dafa” dan lainnya dikenakan sensor, maka ada sebagian
praktisi saat mengklarifikasi fakta di internet menggunakan huruf yang sama lafalnya
sebagai pengganti, mohon tanya Shifu perbuatan demikian apakah layak?
Shifu: Jika digunakan untuk saling menyampaikan informasi di antara praktisi Dafa,
seharusnya tidak ada masalah. Jika anda gunakan untuk mengklarifikasi fakta, mungkin
orang jadi tidak mengerti, tidak tahu apa yang dibicarakan.
Pengikut: Praktisi di daratan Tiongkok apakah boleh menyiarkan atau menyebarkan
acara pertunjukan Shen Yun di Internet?
Shifu: Jangan. Anda sekalian tahu dinamika penyelamatan manusia dari efek
pertunjukan Shen Yun di lapangan sangatlah besar. Di masyarakat internasional kita tidak
membagikan DVD, tidak menjual DVD-nya, justru supaya orang-orang datang menyaksikan
pertunjukan di tempat. Dengan pertunjukan di tempat seketika sudah menyelesaikan
masalah, sudah dapat menyelamatkan orang. Dengan televisi sulit mencapai hasil tersebut.
Jika sudah melihat DVD pertunjukan, ada yang mengatakan bahwa dia telah melihat DVDnya maka tidak datang menyaksikan, namun DVD itu tidak dapat menghasilkan efek yang
demikian. Penyebaran DVD di daratan Tiongkok dikarenakan Shen Yun saat sekarang tidak
dapat pergi ke sana, maka sedapat mungkin dilakukan seperti itu, walau tidak begitu besar
dinamikanya juga dapat memerankan fungsi, oleh sebab itu jangan disiarkan di internet.
Sekali disiarkan di internet, maka sudah tidak ada batas lagi antara dalam negeri dan
internasional.
Pengikut: Alat penyiar tidak boleh menyimpan isi Dafa, pengalaman praktisi, musik
atau materi klarifikasi menjadi satu di dalamnya, lalu untuk penyimpanan materi di telepon
genggam dan komputer apakah juga terdapat masalah ini?
Shifu: Anda sendiri menyimpan sesuatu, itu hanyalah untuk diri sendiri agar mudah
melihatnya. Tetapi anda dengan alat penyiar menyiarkan sesuatu, ada materi Dafa dan halhal manusia biasa, juga hal-hal praktisi dicampur jadi satu, orang-orang juga tidak tahu yang
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mana itu Fa, yang mana dari praktisi, yang mana dari manusia biasa, jika demikian
bukankah itu jadi kacau? Bukankah itu ada sedikit mirip mengacaukan Fa? (Shifu
menganggukkan kepala) Orang Xiulian harus bertanggung jawab terhadap Xiulian diri
sendiri, juga terhadap Fa.
Pengikut: Di sejumlah daerah penanggung jawab utama menyalahgunakan hak
yang Shifu berikan kepadanya, dia menguasai keputusan hal kecil maupun besar,
menyingkirkan praktisi yang berbeda pendapat. Setelah Shifu dengan tepat waktu
mencegah perbuatan ekstrem terhadap gedung pertunjukan, pengambil keputusan tidak
mencari kesalahan sendiri, sebaliknya mencari tahu siapa yang melaporkan hal ini kepada
Shifu.
Shifu: Memang benar, ada sebagian penanggung jawab mutunya benar-benar sarat
dengan sifat manusia biasa. Yang anda hadapi adalah orang Xiulian yang sedemikian rupa,
yaitu orang Xiulian dengan kondisi seperti sekarang ini, mereka niscaya memiliki begitu
banyak pikiran manusia, tetapi mereka adalah pengikut Dafa. Tingkat kesulitannya memang
begitu banyak dan begitu besar, anda ingin menjadi penanggung jawab maka anda harus
menghadapi semua itu, anda harus menghadapinya dengan sungguh-sungguh, anda harus
menyesuaikan diri dengan mereka. Jika anda secara sengaja ingin agar mereka berubah
menjadi orang yang bagaimana atau orang yang seperti anda inginkan, itu tidak mungkin,
masyarakat ini sekalipun juga tidak mampu mengubah mereka. Berkultivasi Dafa dapat
mengubah mereka, namun itu juga berlangsung setingkat demi setingkat, di saat belum
mencapai ke permukaan orang tersebut masih seperti sediakala. Kecuali mereka yang gigih
maju baru dapat mengekang diri sendiri. Tetapi pada keadaan umumnya, ada orang bahkan
masih tidak menyadari, dia masih seperti itu. Anda menginginkan dia bagaimana itu sulit
sekali diwujudkan. Saya selaku Shifu juga tidak mengatakan ada ketentuan baginya harus
berperilaku seperti apa. Lalu anda bagaimana mengemban tugas sebagai penanggung
jawab? Anda hanya menjadi penanggung jawab bagi sebagian orang, bagaimana itu dapat
dibenarkan? Anda ingin bagaimana mengembannya? Apakah anda pernah memikirkan
masalah ini? Apakah anda ingin semua orang seperti sekelompok domba begitu patuhnya
di hadapan anda? Itu adalah yang anda inginkan, bukan yang saya inginkan. Begitu
rumitlah kiranya, bagaimana anda mengemban tugas dengan baik sebagai penanggung
jawab pengikut Dafa, Shifu menyerahkan tanggung jawab kepada anda, bagaimana anda
membimbing mereka dengan baik untuk Shifu?
Memang sangat sulit, tetapi bukankah anda orang Xiulian? Bukankah anda sebagai
penanggung jawab dari orang Xiulian? Sebagai penanggung jawab tekanannya besar, betul,
jika tekanannya kecil juga tidak terhitung Xiulian. Sulit, memang sangat sulit, bahkan saya
sebagai Shifu ini juga tahu itu sulit. Kalian telah melihat di saat ada konflik di antara pengikut
Dafa saya selalu tidak secara langsung menyelesaikannya, keterikatan hati akan membuat
orang bersangkutan menentang saya. Jika dia berselisih dengan saya maka akan celaka,
dia jadi tidak hormat kepada Shifu, ini akan menimbulkan dosa, maka saya juga tidak
bersinggungan dengan urusan mereka itu. Jika seseorang ada konflik lalu mencari saya,
(Shifu tersenyum) saya akan menugaskan dia mencari orang bersangkutan. Oleh sebab itu
saya tahu tingkat kesulitan kalian. Akan tetapi dibicarakan sebaliknya, jika dapat melakukan
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dengan baik di tengah tingkat kesulitan tersebut, bukankah itu adalah keagungan De? Di
tengah Xiulian bukankah mengutamakan gigih maju, peningkatan yang cepat serta
melangkah dengan lebih baik di atas jalan Dewa? Shifu mengerti keadaan kalian, namun
juga jangan membuat para praktisi terlampau kecewa.
Betul, hal-hal tersebut tidak ingin diberitahukan kepada Shifu. Jika pemikirannya atas
dasar tidak ingin menambah kerepotan bagi Shifu, ini masih bisa dimaklumi. Tetapi jika
anda bertitik tolak pada hati manusia biasa, ingin menutupi sesuatu, itu adalah masalah
Xinxing dari orang Xiulian. Sesungguhnya Shifu tidak ingin tahu, benar-benar tidak ingin
tahu, akan tetapi keterikatan anda itu akan dicengkeram oleh kekuatan lama.
Pengikut: Kami pengikut daratan Tiongkok yang datang ke luar daratan akibat
mengalami penganiayaan, apakah boleh juga membuat gugatan dari luar daratan ditujukan
kepada kejaksaan agung Tiongkok dan mahkamah agung Tiongkok, untuk menuntut Iblis
Jiang?
Shifu: Tentu saja boleh, semua itu boleh, ini semua tidak ada masalah. Karena pada
awalnya ketika pengikut Dafa di masyarakat internasional menggugat kejahatan, juga
adalah dilakukan oleh para pengacara pengikut Dafa bersama pengikut Dafa di luar daratan.
Pengikut: Berdasarkan kondisi media sekarang ini, saya pribadi merasa mutu artikel
sulit memenuhi tuntutan.
Shifu: Mutu media bila ingin dibuat baik, harus ada sebuah grup staf profesional
yang baik. Bicara sampai di sini, saya malah teringat pada satu hal. Sering sekali judul yang
digunakan pada artikel internet tampaknya benar tetapi sebenarnya salah, membuat orang
tidak dapat mengerti. Bagaimana tata bahasa Mandarin ini sampai jadi tidak dimengerti?
Orang tidak mengerti apa arti dari judul tersebut, maka kalian harus memerhatikan hal-hal
ini.
Pengikut: Berdasarkan kondisi media sekarang ini, saya pribadi merasa mutu artikel
sulit memenuhi tuntutan teknis. Perbedaan internal dalam pembuatan berita agak besar,
terasa dinamika penyelamatan manusia melalui pemberitaan kurang efektif. Tidak tahu
bagaimana berbuat baru dapat mencapai kriteria yang Shifu inginkan.
Shifu: Padahal kalian tidak perlu khawatir begitu banyak. Shifu sudah sangat puas
dengan hal-hal yang kalian kerjakan. Media telah memerankan fungsi yang sangat besar,
dalam klarifikasi fakta, anti-penganiayaan dan penyelamatan manusia benar-benar telah
memerankan fungsi yang sangat besar. Tentu saja akan lebih baik bila artikelnya ditulis
dengan lebih baik, anda menghendaki ditulis secara begini, dia menghendaki ditulis secara
begitu, jika terjadi perdebatan dalam hal ini juga tidak benar. Sama seperti dahulu
menyangkut kerja sama kalian dalam suatu proyek, selalu mempermasalahkan ide siapa
yang lebih baik, cara anda tidak layak, cara itu tidak layak, dikarenakan hal ini sehingga
memengaruhi pekerjaan yang ingin dilakukan, sulit sekali apa yang dilakukan seseorang
benar-benar dapat memuaskan semua orang. Jika dapat dilakukan dengan lebih baik tentu
bagus, jika tidak dilakukan begitu baik, juga jangan membuat pekerjaan jadi terlantar. Ada
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sebagian hal walau tidak dilakukan begitu baik, juga dapat memerankan fungsi; jika
dilakukan dengan lebih baik tentu akan lebih berfungsi; tetapi jangan membuat pekerjaan
jadi terlantar, jangan membiarkan dia tidak berfungsi.
Pengikut: Kondisi saya setelah datang ke Amerika Serikat selalu tidak sebaik di
daratan Tiongkok. Ada sejumlah konsep pascalahir, walau jelas-jelas tahu itu tidak baik,
namun justru sulit untuk dilupakan, saya merasa malu pada Shifu.
Shifu: Jika dapat mengetahui, saya rasa ini sudah sangat baik, ini adalah awal dari
perubahan. Karena anda dapat menyadarinya. Ada sebagian praktisi daratan Tiongkok
tidak menyadari, dia masih menerjang ke depan dengan sekuat tenaga. Dia merasa
pekerjaan yang kalian lakukan mengapa seperti itu. Setelah menyadari, dia baru dapat
melakukan pekerjaan bersama kalian, khalayak di masyarakat internasional baru dapat
menerima. Ada kalanya secara sengaja ingin dilakukan bagaimana, ingin agar orang lain
mengubah cara pemahamannya, mereka jadi tidak mengerti apa yang anda lakukan, ini
akan timbul kerunyaman.
Pengikut: Mengenai masalah gugatan terhadap para kader partai jahat tingkat
menengah dan bawah yang dosanya luar biasa besar, dengan dakwaan penculikan,
kejahatan penyiksaan, kejahatan genosida, kejahatan anti-kemanusiaan dan lainnya, di
antara pengikut terdapat perbedaan pendapat, yang satu beranggapan jangan menggugat
mereka, kita harus mencari ke dalam, satu lagi beranggapan mereka harus digugat.
Shifu: Saya seyogianya berpikir demikian, sebagai pengikut Dafa, menyelamatkan
manusia adalah sebagai pokok, sama seperti yang tadi saya katakan, di tengah
kebohongan yang meracuni, ada banyak orang, termasuk para kader maupun polisi,
sesungguhnya kehidupan itu sendiri tidak jahat, kehidupan itu sendiri bukanlah kader jahat.
Boleh jadi kehidupan tersebut masih berupa kehidupan yang sangat baik, namun di bawah
indoktrinasi kebohongan budaya partai jahat, dia telah disesatkan, sehingga dia telah
berbuat demikian. Tentu saja ada juga yang jelas tahu, namun atas dorongan kepentingan
pribadi, dia telah melakukannya, saya kira masih harus beri mereka kesempatan untuk
mendengar fakta kebenaran. Jika mereka semua dituntut, sesungguhnya ini bukan yang
harus kalian lakukan. Yang harus kita lakukan adalah menghentikan penganiayaan ini.
Perasaan balas dendam semacam itu, misalnya siapa telah menganiaya kita, siapa telah
berbuat bagaimana, perasaan balas dendam semacam itu tidak semestinya ada pada
kalian. Sebagaimana orang Xiulian, semata-mata menyelamatkan manusia. Kamu telah
menganiaya saya, kelak bagaimanapun saya harus menghukum kamu, jika demikian
bukankah anda telah menjadi manusia biasa? Perasaan balas dendam seperti itu tidak
semestinya ada.
Tetapi saya juga beri tahu kalian, semua yang terlibat dalam penganiayaan terhadap
Falun Gong, mereka harus membayarnya. Pernah pada satu kesempatan seorang pengikut
Dafa mengatakan kelak orang-orang yang terlibat dalam penganiayaan bagaimana kita
menjeratnya dengan hukum, saya mengatakan apakah masih perlu anda tangani urusan
itu? Sekarang betapa seriusnya mereka ditangkapi? Bahkan lalat dan harimau sekaligus
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ditumpas, (Shifu tersenyum, para pengikut bertepuk tangan) dan juga dilakukan dengan
tindakan keras. Falun Gong belum direhabilitasi, karena masih ada sebagian orang belum
terselamatkan, ada sebagian praktisi belum meningkat dalam Xiuliannya, jika telah berakhir
maka habislah sudah, oleh sebab itu sekarang kekuatan lama tidak menghukum mereka
dengan dalih rehabilitasi Falun Gong, tidak dapat dengan dalih rehabilitasi Falun Gong
untuk menjerat mereka secara hukum. Sedangkan orang-orang tersebut, selama
penganiayaan terhadap Falun Gong, kejahatan ingin agar mereka bisa terlibat dalam
menganiaya Falun Gong, digunakan kebohongan yang jahat untuk memikat mereka, agar
mereka korupsi, agar mereka bobrok, agar mereka melakukan kejahatan apa pun, diberikan
pula kekuasaan bagi mereka, tepat adalah orang-orang tersebut, semuanya sedang
dihukum, dibenahi dengan dakwaan “oknum bobrok”, “koruptor”. Anda lihatlah sekarang
adalah demikian, setelah diamati telah mengerti, dikatakan itu adalah pembalasan atas
perbuatannya, sesungguhnya kalian sangat jelas, justru dengan cara yang demikian
sedang membenahi orang-orang tersebut, supaya dalam lubuk hati mereka sendiri tahu
bahwa ini adalah pembalasan atas perbuatannya, tetapi tidak dengan dalih sebagai
penganiaya membenahi orang-orang tersebut, dikarenakan hal-hal pengikut Dafa belum
selesai dikerjakan.
Pengikut: Saya menyiarkan acara Shen Yun di internet dalam negeri Tiongkok
kepada teman pemakai internet, mendapat tentangan dari praktisi luar daratan. Mengapa
boleh membagikan DVD Shen Yun, namun tidak boleh menyiarkannya di internet?
Shifu: Memang tidak boleh menyiarkannya di internet, saya sudah mengatakan hal
ini. Karena sekali disiarkan di internet, maka tidak ada batas antara dalam negeri dan
internasional, efek penyelamatan manusia di lapangan oleh Shen Yun jadi terpengaruh.
Begitu ada sebagian orang telah melihat DVD, dia semestinya datang menyaksikan
pertunjukan, namun dia telah melihat DVD-nya, maka dia tidak datang lagi menyaksikan,
yang seharusnya diselamatkan tidak berhasil diselamatkan, karena DVD tidak memiliki
daya kekuatan yang begitu besar. Lalu mengapa di dalam negeri Tiongkok boleh
membagikan DVD? Karena Shen Yun tidak dapat pergi ke sana, seberapa besar DVD itu
dapat berfungsi biarlah dia berfungsi sebegitu besar, demikianlah yang dipertimbangkan,
lagi pula DVD juga mudah dibajak, jangan melakukan sesuka kehendak hati, maka tidak
boleh sembarangan menyiarkan DVD Shen Yun di internet.
Pengikut: Shifu menghendaki kami dari media berguru pada Shen Yun, tetapi
jenjang pengurus kami mengatakan, pemain Shen Yun berusia muda dan baik syaratnya,
sedangkan kami tua dan tidak punya pengalaman, keadaannya tidak sama.
Shifu: (Hadirin tertawa) Berguru pada Shen Yun adalah belajar cara pengolahan
dan pengalaman mencapai keberhasilan, bukankah itu yang dipelajari? Pemain Shen Yun
direkrut yang berusia muda karena kebutuhan. Bagi pengikut Dafa mana bisa dikatakan
anda berusia muda maka dapat Xiulian, lagi pula bukan untuk menjadi pemain, seharusnya
tidak jadi masalah. Jangan menggunakan alasan apa pun menutupi apa yang harus
dilakukan oleh pengikut Dafa namun tidak dilakukan.
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Pengikut: Ada sebagian rekan praktisi terlibat dalam proyek media, tidak punya
waktu ikut klarifikasi fakta di garis terdepan. Apakah dapat meluangkan waktu ikut serta
dalam klarifikasi fakta secara langsung?
Shifu: Media dikelola dengan baik akan berdinamika sangat kuat pula dalam
klarifikasi fakta dan penyelamatan manusia, juga dapat secara tepat waktu mengekspos
penganiayaan kejahatan di daratan Tiongkok dan kebobrokan partai jahat. Tentu saja
kebobrokan PKT tidak ada hubungannya dengan penganiayaan, tetapi oknum-oknum yang
bobrok itu semua adalah penganiaya Falun Gong, supaya orang-orang di dunia tahu
mereka terlibat dalam penganiayaan. Saya pernah mengatakan mereka yang menganiaya
pengikut Dafa semua harus membayar berlipat ganda di tengah pembalasan karma. Kalian
coba lihatlah sekarang di daratan Tiongkok keadaannya bagaimana? Mereka yang ketika
itu menganiaya Falun Gong, yang menciptakan suasana teror merah, yang ketika itu
menimbulkan tekanan mental bagi pengikut Dafa, sekarang mereka semua sedang
menanggung, oknum-oknum yang bobrok itu semua sedang menanggung, bukankah begini
keadaannya? (Hadirin tepuk tangan)
Pengikut: Situs Web Minghui menginginkan lokasi materi Dafa di daratan Tiongkok
bertebaran di mana-mana, berkomunikasi dengan Situs Web Minghui secara tunggal,
namun ada sebagian koordinator tidak memerhatikan keselamatan lokasi materi, dengan
dalih “berkoordinasi secara satu tubuh” bepergian ke mana-mana, dan menguasai lokasi
materi dalam genggaman tangannya, semua rekan praktisi yang berkaitan dengan materi
Dafa beraktivitas mengitari dia.
Shifu: Sifat hati manusia, tepat adalah sifat hati manusia. keterikatan terhadap nama
dan kepentingan, sifat memamerkan diri, itu merupakan keterikatan hati yang ingin menang
sendiri. Tak peduli keselamatan para praktisi, sehingga menimbulkan kesulitan dan bahaya
bagi pengikut Dafa. Semua orang yang seperti ini, semua yang bepergian ke mana-mana,
yang menguasai status para praktisi, niat hati semacam itu semuanya tidak benar. Di
antaranya juga ada sebagian yang bermaksud tersembunyi. Maka harus perhatikan
masalah-masalah ini, jangan beri kesempatan bagi orang-orang tersebut.
Pengikut: Saya melihat banyak rekan praktisi yang terlibat dalam media
mencurahkan banyak waktu dan jerih payah, namun banyak di antaranya tidak mematut
diri dengan tuntutan tinggi, tidak mau belajar, dalam melakukan pekerjaan sangat tidak
profesional, sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan manusia biasa, oleh
sebab itu saya sangat pesimis terhadap media kita apakah benar-benar dapat menjadi
media berskala besar di dunia.
Shifu: Betul, ada sebagian orang memang menganut pemikiran sementara bergelut
dalam pekerjaan, dia tidak pernah berpikir pekerjaan apa yang sedang dia lakukan. Saya
berbicara dengan penanggung jawab media, bahwa kalian kelak pasti menjadi media
terbesar yang bersifat global, kalian punya tanggung jawab besar untuk mengelola media
dengan baik, hal-hal yang dilakukan oleh pengikut Dafa, kelak masyarakat manusia akan
terus mewariskannya, media kalian juga akan terus diwariskan, menjadi media utama
dalam masyarakat manusia. Karena di saat manusia tahu bahwa kalian sedang
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menyelamatkan mereka, coba kalian pikirkan, mereka akan bagaimana menyikapi
pekerjaan yang dilakukan oleh pengikut Dafa? Mereka akan memandangnya sebagai suatu
kemuliaan. (Tepuk tangan) Tetapi sebagian dari kalian malah tidak melakukan dengan
semestinya, minimal anda tidak melakukan dengan semestinya, bukankah demikian?
Semua orang juga ingin menambah kehormatan bagi proyek pengikut Dafa, anda yang
berada di dalam malah tidak berperan menambah kehormatan, bahkan berperan
sebaliknya, itu tentu tidak sepatutnya.
Pengikut: Pelurusan Fa sudah hampir sampai tahap akhir, banyak praktisi tidak
mengerti mengapa situasi di Hongkong kian hari kian jahat, terus saja tak berkesudahan?
Shifu: Sesungguhnya kalian pikirkan, situasi di Hongkong jika dibandingkan dengan
awal penganiayaan, bukankah sudah lebih mantap daripada waktu itu? Bagaimana bisa
dikatakan kian hari kian jahat? Sekarang klarifikasi juga sudah mudah dilakukan, kegiatan
pemunduran partai dalam satu hari yang mundur cukup banyak, hal demikian apakah dulu
dapat diwujudkan? Tentu tidak dapat. Mengenai gangguan kejahatan, Hongkong itu tempat
apa? Di situ adalah mulut kejahatan, anda berada di sana mencabut gigi kejahatan,
bukankah begitu? (Shifu tersenyum) Saya katakan pengikut Dafa luar biasa, jangan
memedulikan kesulitan-kesulitan itu, kekuatan lama beranggapan memang harus seperti
itu. Kejahatan juga tidak dapat mengusik anda, tetapi juga tidak memperkenankan anda
begitu mudahnya dengan berenak-enakan, ini adalah jalur pengikut Dafa, ini adalah
kesulitan yang dilimpahkan secara paksa oleh kekuatan lama kepada pengikut Dafa.
Gangguan dan kerunyaman ini, juga adalah bawaan dari orang yang anda selamatkan,
utang karma manusia dapat dimanfaatkan oleh kejahatan, untuk berperan sebagai
perintang.
Pengikut: Di sekitar saya sudah ada tiga rekan praktisi timbul gejala kemunduran
inteligensi dan bereaksi lamban dalam taraf yang berbeda, menurut dokter ini disebabkan
oleh menyusutnya otak kecil. Satu di antaranya sudah meninggal dunia.
Shifu: Jika ini terjadi di daratan Tiongkok pasti diakibatkan oleh penganiayaan. Jika
terjadi di luar daratan, pengikut Dafa yang berpengalaman semua tahu, tidak ada hal
apapun yang terjadi secara kebetulan pada diri pengikut Dafa. Saya katakan benar-benar
harus mengamati diri sendiri secara sungguh-sungguh di dalam Xiulian. Jangan
memandang ringan terhadap hal-hal yang menurut anda bukanlah hal yang besar.
Pandanglah masalah atas dasar kriteria Xiulian, sesuatu yang anda pandang sebagai
masalah kecil, oleh kekuatan lama dipandang dari sikap pengikut Dafa, dia tidak
menganggapnya kecil. Kalian merasa ada sebagian hal tidak penting, itu acap kali adalah
menggunakan kriteria manusia biasa untuk mengukur diri sendiri, bukan dengan Fa
mengukurnya! Sesungguhnya pengikut Dafa semuanya luar biasa, termasuk yang seperti
mereka itu, semua adalah berkorban demi membela Dafa, demi menyelamatkan manusia
di tengah membuktikan kebenaran Fa sehingga dianiaya, saya juga memandangnya
demikian. Akan tetapi, saya merasa tidak selayaknya—pengikut Dafa hanya sekian banyak,
menghadapi manusia di seluruh dunia sebanyak 7 miliar, seberapa banyak yang dapat kita
selamatkan? Di saat membutuhkan orang, namun dia telah pergi.
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Pengikut: Rekan praktisi yang mengklarifikasi fakta di tempat wisata beranggapan,
orang-orang dari daratan Tiongkok dalam jangka panjang berada di bawah kendali partai
jahat, sekalipun mereka ingin melakukan tiga pemunduran juga tidak berani
menyatakannya secara jelas, maka di saat menanyakan mereka apakah ingin
mengundurkan diri, asalkan pihak bersangkutan menganggukkan kepala atau tersenyum,
maka rekan praktisi boleh membantunya melakukan tiga pemunduran.
Shifu: Itu tidak benar, tidak benar! Harus dia yang menyetujui. Jika dia tidak
menyatakan diri, tidak mengatakan, itu tidak dapat diperhitungkan. Karena apa yang dia
bicarakan adalah demi berbuat sesuatu untuk partai jahat, demi berkontribusi bahkan
berkorban diri untuk partai jahat, kata-kata itu adalah diucapkan oleh dia.
Pengikut: Pada masa awal penganiayaan, ada praktisi telah membuat buku Dafa
yang tidak sesuai ketentuan, ada pula yang membuat kalung dengan menggunakan foto
Guru terhormat, setelah kami lihat lalu kami memintanya, agar rekan praktisi tidak membuat
dan menyebarkannya lagi. Barang yang berada di tangan kami, kami senantiasa tidak
berani menanganinya.
Shifu: Ada sebagian materi Dafa yang sudah lewat waktu, buku Dafa yang salah
cetak, saya sudah beri tahu mereka boleh dibakar. Tetapi di saat membakar, jangan terlalu
sembarangan, boleh dibakar.
Pengikut: Di kota Harbin beberapa tahun lalu pernah terjadi peristiwa pengumpulan
dana, berpidato mengacaukan Fa dan lainnya, lagi pula selanjutnya terus eksis secara
jangka panjang. Banyak praktisi yang terlibat hingga kini masih saja tidak menyadari
kesalahannya, masih belum memulihkan kerugiannya, tapi ada di antaranya yang
penampilannya seakan-akan sangat gigih maju, sesungguhnya adalah menghindar dan
menutupi kesalahannya. Kita bagaimana harus berbuat?
Shifu: Ada sebagian orang bergabung melakukan hal-hal tanpa tujuan di dalam Dafa,
ada sebagian orang mencari peluang dalam Dafa demi kepentingan pribadi. Hal ini ada
yang dikarenakan orang bersangkutan tidak gigih maju dalam Xiulian, ada yang memang
mempunyai maksud tersembunyi, mengambil kesempatan atas sifat kebaikan pengikut
Dafa. Maka anda sekalian harus sangat hati-hati menghadapi hal-hal tersebut. Anda
memberi bantuan, memberi bantuan dana kepada dia, anda harus mengetahui apa yang
dia lakukan, harus sangat jelas, jika tidak maka anda tidak dapat berbuat demikian. Walau
anda telah memberi uang kepadanya, berarti anda mendukung dia melakukan hal itu, anda
juga bersalah, oleh sebab itu kekuatan lama tidak akan memandang anda sebagai orang
yang terperangkap dalam penipuan, dia menganggap anda adalah satu kelompok
dengannya, anda mendukungnya, maka anda sekalian harus sangat berhati-hati terhadap
hal-hal tersebut.
Ketika saya membicarakan masalah ini, lalu ada orang berpikir: saya dalam pikiran
tidak pernah berpikir demikian, saya adalah pengikut Dafa, bagaimana saya bisa berniat
mendukung dia? Penampilan seseorang dan akibat dari suatu kejadian, itu barulah
merupakan penampilan sesungguhnya dari sebuah kehidupan, Dewa adalah demikian
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memandangnya. Bukan menurut apa yang dikatakan oleh kehidupan tersebut namun yang
dilakukan adalah hal yang berbeda, demikianlah kehidupan tingkat tinggi itu memandang
masalah. Ada orang memang telah ditakdirkan bagi dia untuk berbuat demikian. Dia di
mulut mengatakan yang baik-baik, namun hasil yang dilakukan adalah sebaliknya, banyak
orang telah ditakdirkan penampilannya memang demikian. Saya dahulu pernah
mengatakan, ketika Dafa disebarkan secara luas, segala kehidupan akan datang demi Dafa,
akan tetapi belum tentu semuanya datang demi mendapatkan Fa, banyak sekali yang
datang memerankan fungsi yang negatif.
Pengikut: Dalam jangka panjang selama ini, di berbagai tempat di daratan Tiongkok
selalu ada cukup banyak rekan praktisi selaku koordinator yang berkemampuan sangat
besar, yang seharusnya dapat memerankan fungsi lebih besar, telah mengalami
penganiayaan berat, juga termasuk penganiayaan dalam bentuk gangguan berupa
perselisihan dan penyingkiran dari rekan praktisi, serta karma penyakit. Apakah hal ini
terdapat penyebab dari peran negatif yang pernah dia lakukan dalam pekerjaan?
Shifu: Kondisi di daratan Tiongkok sangat kompleks, begitu pikiran sedikit tidak
benar, celah kekosongan ini akan segera dimanfaatkan oleh kekuatan lama, oleh sebab itu
harus ekstra hati-hati dalam hal Xiulian diri sendiri dan motivasi kerja, karena
bagaimanapun anda berada di tengah lingkungan yang merah, yang diliputi teror.
Pengikut: (Terjemahan) Saya adalah pengikut Dafa Turki, sejumlah pengikut lama
tidak ikut serta dalam belajar Fa bersama dan proyek Dafa, kita bagaimana dapat menjadi
sebuah kesatuan?
Shifu: Sebenarnya saya pernah mengatakan kepada penanggung jawab Eropa,
pada masa awal penganiayaan, peran praktisi Eropa sangat besar, dinamika menentang
penganiayaan sangat kuat, niat pikiran kalian benar-benar dapat menyatu, kemudian
berangsur-angsur kian lama kian mengendur. Maka saya mengatakan kepada penanggung
jawab Eropa, bagaimana agar dapat membuat anda sekalian menyikapi Xiulian dengan
serius, benar-benar dapat seperti seorang pengikut Dafa. Jika anda tidak dapat
mencurahkan upaya keras dalam hal Xiulian, maka praktisi akan terpencar dan hilang,
selanjutnya hanya secara formal mengumpulkan mereka, persis seperti manusia biasa
berkumpul melakukan sesuatu hal, tidak ada bedanya, dengan demikian tentu tidak dapat
mempertahankan mereka. Karena sebagai suatu kehidupan, dia adalah demi mendapatkan
Fa, demi Xiulian, konsep pascalahir yang telah memengaruhi mereka mendapatkan Fa,
memengaruhi mereka melangkah maju ke depan. Mereka tidak sadar akan hal-hal tersebut,
praktisi lama harus membimbing mereka atas dasar Fa.
Pengikut: Saya melihat masalah utama dalam pengelolaan media adalah terlampau
mengejar hasil dan keuntungan di depan mata, praktisi bidang pemasaran disemangati
dengan kepentingan nama dan keuntungan, mereka dibagi menjadi individual, saling
bersaing, saling melindungi dan merahasiakan diri. Dalam rapat juga tidak dapat berbicara
bebas, dengan demikian telah membatasi kemampuan dan kecerdasan sebagai orang
Xiulian.
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Shifu: Betul. Ini merupakan kebiasaan buruk orang Tiongkok zaman sekarang. Ada
yang mengatakan bahwa orang daratan Tiongkok tidak mampu berdagang dalam skala
besar. Saya beri tahu anda sekalian, bagaimana sikap orang di masyarakat internasional
berdagang? Tak peduli mereka berdagang besar ataupun kecil, dianggapnya sebagai
bagian dari kehidupan sendiri, dia sepenuh hati melakukannya dengan baik, dan dikerjakan
dalam jangka waktu panjang. Mentalitas seperti ini dapat membuat sikap kerja dan mutu
produk jadi sangat baik. Banyak orang daratan Tiongkok justru ingin segera menjadi kaya,
mengerjakan sesuatu tidak direncanakan secara jangka panjang, orang-orang di negara
lain tidak akan berpikir demikian, mereka menganggap usaha yang dikelola adalah sebuah
pekerjaan, adalah kehidupan diri sendiri, hanya ingin mendapatkan imbalan yang setimpal,
cara berpikir mereka adalah demikian. Beberapa cara kerja kalian dalam media dan
berbagai proyek, kadang kala juga dapat menampakkan gaya semacam itu, hal-hal tersebut
harus diperhatikan.
Pengikut: Banyak lokasi wisata di Taiwan saat kami melakukan klarifikasi fakta
mengalami gangguan oleh kelompok jahat, bagaimana menghadapinya.
Shifu: (Shifu tersenyum) Pokoknya memang begitu sulit, kejahatan sedang
memanfaatkan celah-celah masyarakat bebas. Mata-mata PKT telah memanfaatkan
peluang masyarakat bebas atas kebebasan menyampaikan pendapat itu. Sesungguhnya
partai jahat PKT adalah iblis, pada masa perang dingin, atau pada masa awal partai jahat
baru muncul di dunia, masyarakat seluruh dunia semua menentangnya, berbagai
pemerintah di seluruh dunia juga membatasinya, tidak mengizinkan keberadaan mereka,
bahkan tidak mengizinkan mereka mengadakan kegiatan, pertemuan maupun pawai,
semua tidak diperbolehkan, mereka dipandang sebagai iblis, itu memang benar-benar
bagaikan air bah dan binatang buas. Akan tetapi sekarang orang-orang di masyarakat
internasional, lambat laun pemikirannya telah mengendur, menganggap partai jahat di
Eropa Timur semua telah runtuh, sehingga makin lama makin mengendur, maka mereka
berani terang-terangan berteriak sambil mengibarkan bendera partai jahat di Taiwan yang
anti komunis. Itu memang benar-benar aneh dipandang. Tapi tak peduli bagaimanapun,
anda sekalian anggaplah itu sebagai suatu tingkat kesulitan, apa yang harus dikerjakan,
anda kerjakan saja, jangan terpengaruh olehnya, maka dia sudah tidak berarti lagi.
Pengikut: Menggantungkan selebaran pada pegangan kunci pintu setiap rumah,
sudah menjadi salah satu bentuk kita dalam memperkenalkan Shen Yun. Setiap tahun
koordinator mengundang banyak praktisi dari luar daerah yang baru keluar dari daratan
Tiongkok terjun dalam proyek ini. Cara kerja koordinator adalah menerima sumbangan
uang atau barang dari praktisi setempat, untuk keperluan biaya konsumsi dan akomodasi
praktisi luar daerah tersebut, biaya ini tidak dimasukkan dalam biaya pengeluaran Shen
Yun, juga tidak ada penyimpulan dana pemasukan dan pengeluaran yang sepenuhnya
transparan. Pada umumnya koordinator bertugas penuh dalam mempromosikan Shen Yun,
biaya hidupnya mungkin menjadi tanggungan sangat besar bagi dia, bersamaan itu dia
akan membantu praktisi dari luar yang tidak memiliki dokumen identitas untuk mengajukan
permohonan suaka politik, perbuatan demikian apakah akan berakibat memanfaatkan
kesempatan mempromosikan Shen Yun untuk mengurus suaka politik?
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Shifu: Saya berpikir demikian, ada sebagian daerah ingin agar situasi penyebaran
Shen Yun bisa berjalan, maka minta keikutsertaan praktisi dari beberapa daerah lainnya
dan sejumlah praktisi baru. Dikatakan secara serius, jika bukan menyangkut bagian yang
krusial, seharusnya tidak ada masalah. Menggantungkan selebaran iklan di pegangan kunci
pintu, anda tidak perlu melakukan klarifikasi secara langsung, sebetulnya tidak ada masalah.
Pada masa awal partai jahat PKT mengacau sangat serius, Shen Yun di masyarakat juga
belum begitu terkenal, orang-orang juga tidak tahu, pembuatan iklan Shen Yun yang
digantung di pegangan pintu waktu itu juga tidak begitu anggun, maka orang
menganggapnya sebagai iklan sampah, ditambah lagi mata-mata partai jahat mengacau
dan menyebarkan desas-desus. Namun sekarang sudah tidak sama, setidaknya di Amerika
Serikat, siapa pun mengenal Shen Yun, orang dewasa dan anak kecil semua mengenal
Shen Yun, semua tahu Shen Yun merupakan pertunjukan tingkat tinggi, adalah peringkat
satu, maka ketika anda pergi ke daerah komunitas terpandang menggantungkan iklan yang
dibuat sangat anggun itu di pegangan kunci pintu, saya beri tahu kalian, mereka sama sekali
tidak merasa antipati, semua merasa kenal, oh Shen Yun. Mereka berpikir dalam benak: ini
adalah pertunjukan yang harus kita tonton. Pada umumnya adalah demikian. Akan tetapi di
daerah tertentu juga ditemui satu-dua individu yang menyampaikan keluhan melalui telepon,
namun sekali anda periksa, mereka adalah orang Tiongkok yang sengaja melakukannya,
jika mereka bukan teracuni oleh PKT, maka mereka sendiri justru adalah mata-mata,
bermaksud melakukan hal-hal yang merusak. Jangan sampai terpengaruh olehnya.
Pengikut: Majalah yang tidak mengandung isi klarifikasi, sangat memboroskan
sumber tenaga, juga tidak memperoleh profit, apakah perlu dikerjakan?
Shifu: Tidak melakukan klarifikasi fakta, tentu tidak benar, pengikut Dafa untuk apa
terlibat dalam pekerjaan itu? Tapi jika menyangkut seberapa besar daya klarifikasi, itu
merupakan hal lain lagi. Jika yang dikelola adalah perusahaan manusia biasa, saya tidak
menentang, anda sekalian juga bekerja di tengah masyarakat manusia biasa, biaya hidup
anda ini tetap harus dipikirkan. Jika media yang dikelola pengikut Dafa demi menembus
kalangan masyarakat arus utama, maka artikel klarifikasi sedikit, itu merupakan masalah
cara penyajian. Untuk menembus kalangan arus utama, banyak memuat artikel klarifikasi
memang tidaklah benar.
Pengikut: (Terjemahan) Koordinator proyek kadang kala menyampaikan kepada
kami perkataan yang Shifu sampaikan kepadanya, bagaimana kita menyikapi informasi dari
tangan kedua ini? (Hadirin tertawa)
Shifu: (Shifu tertawa) Ya, ada sebagian penanggung jawab melakukan suatu hal
tidak dapat dilanjutkan lagi, lalu mengetengahkan Shifu. Shifu yang mengatakan, Shifu
bagaimana mengatakan. Sesungguhnya, ketika anda menyampaikan Shifu bagaimana
mengatakan, dalam benak praktisi langsung terpikir dan tahu kemampuan anda tidak
mencukupi, anda sedang mengusung nama Shifu. (Para pengikut bertepuk tangan) Maka
kadang kala ada beberapa orang menjumpai masalah besar atau kecil, selalu ingin mencari
Shifu, sekarang saya tolak semuanya. Mereka ingin mendapatkan pembenaran dari Shifu,
sebagian besar karena mengalami rintangan. Begitu saya menyatakan sikap, dia di balik
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itu mengatakan serangkaian kata yang berlainan, mengatakan Shifu telah membenarkan.
Sesungguhnya saya dahulu selalu berkata demikian, bila dia mengatakan suatu hal
dilakukan begini atau begitu, mohon Shifu lihat apakah benar, saya katakan proyek
pengikut Dafa, semuanya Shifu tidak menentang, anda rasa bagaimana sebaiknya
dilakukan maka lakukanlah. Wah, dengan sepatah kata tersebut, dia pulang lalu berkata,
Shifu telah membenarkan, kita lakukan demikian saja. Jika masih tidak dituruti maka lebih
lanjut dikatakan “Ini telah dibenarkan oleh Shifu.” (Hadirin tertawa) Dengan begitu sudah
berbeda perkataannya, benarkah? Oleh sebab itu kadang kala saya tidak menemuinya.
Xiulian adalah masalah anda sendiri, bagaimana dilakukan dengan baik, bagaimana
bekerja sama dengan baik dengan rekan-rekan praktisi, itu adalah jalan yang harus anda
tempuh, merupakan bagian dari Xiulian anda, bagaimana anda malah mendorongnya ke
Shifu sini? Bagaimana anda dapat menolaknya?
Pengikut: 8.000 lebih pengikut Dafa dari 50 lebih negara dan daerah menyampaikan
salam kepada Shifu. (Seluruh pengikut bertepuk tangan meriah dalam jangka panjang)
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Shifu Heshi) Xiulian adalah pokok,
menyelamatkan manusia adalah tanggung jawab kalian, keduanya ini harus dilakukan
dengan baik. Saya pikir konferensi Fa kita, setiap kali anda tahu berapa banyak uang untuk
membeli tiket pesawat? Sebuah bilangan yang mahabesar. Konsumsi dan akomodasi,
berapa besar biaya ini? Sumber daya Dafa, terutama di masyarakat internasional, semua
adalah sangat terbatas. Kita jangan membuat konferensi Fa menjadi formalitas belaka, juga
jangan dijadikan sebuah jalan bagi diri sendiri untuk menyebarkan berita tentang apa lagi
yang telah Shifu bicarakan. Yang Shifu harapkan adalah kalian dapat meningkat lebih cepat,
melalui konferensi Fa ini dapat benar-benar mengatasi rintangan yang dijumpai dalam
Xiulian diri sendiri, oleh sebab itu jangan setelah konferensi Fa selesai, keluar dari sini tidak
ada hasil apa pun yang didapatkan.
Ini bukanlah pertemuan, bukan sebuah pertemuan untuk kita bertemu muka. Xiulian
adalah serius. Mengapa kekuatan lama melakukan penganiayaan sedemikian rupa?
Mengapa situasi bisa begitu kejam? Mereka jelas menyikapinya dengan serius! Kalian
sedang mengultivasi diri sendiri, jika masih tidak serius, maka akan menyia-nyiakan
harapan diri sendiri, bahkan lebih menyia-nyiakan harapan kehidupan yang akan anda
selamatkan. Maka saya harap anda sekalian dapat gigih maju, perkataan memang
diucapkan demikian, anda dapat memahami Fa seberapa banyak, itu semua tergantung
kultivasi anda sendiri. Sebagai Shifu tentu mengharapkan anda melangkah di atas jalan
Dewa ini dengan lebih cepat, lebih baik lagi. Terima kasih kepada anda sekalian. (Shifu
heshi, para pengikut bertepuk tangan dalam jangka panjang. Shifu melambaikan tangan ke
seluruh arena menyampaikan salam. Shifu meninggalkan ruangan, para pengikut tetap
berdiri, terus bertepuk tangan ke arah kepergian Shifu.)
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa di Amerika Serikat Barat Tahun 2015
Li Hongzhi
16 Oktober 2015 di Los Angeles
(Seluruh hadirin bangkit berdiri tepuk tangan dengan meriah)
Konferensi Fa diadakan dua kali setahun. Setiap kali konferensi Fa, terdapat
sejumlah besar praktisi kita yang datang ke arena konferensi dari berbagai tempat, datang
menuju kota yang menyelenggarakan konferensi, dana yang dihabiskan sangat besar.
Kadang kala saya bahkan berpikir, uang yang demikian besar jumlahnya, bila digunakan
dalam hal pelurusan Fa, sungguh dapat menyelesaikan masalah besar. Maka saya
seyogianya berpikir, kita mutlak tidak boleh menjadikan konferensi Fa ini sebagai menjalani
formalitas, haruslah saling belajar, saling menemukan jarak kesenjangan melalui konferensi
Fa, benar-benar menjadi sebuah konferensi Fa dari pengikut Dafa yang dapat membuat
anda sekalian bersama-sama gigih maju di tengah Xiulian, dapat dengan lebih baik
melakukan pekerjaan kalian.
Anda sekalian tahu, setiap kali konferensi Fa yang kita adakan, anda selalu ingin
mendengar Shifu membicarakan sekelumit apa lagi, juga selalu mengharapkan ada suatu
perubahan baru pada situasi. Sesunggguhnya sebagai orang Xiulian, letakkan hati ini lebih
tenang sedikit, yaitu lakukanlah dengan baik apa yang harus dilakukan, maka apa pun
sudah dimiliki! Jika tiga hal ini sudah anda lakukan dengan baik, sekalipun anda berada di
ujung langit, Dewa juga sedang memerhatikan anda, Fashen Shifu juga sedang
memerhatikan anda. Sifat hati apa pun, suatu keterikatan apa pun, semua itu akan
menimbulkan kesulitan bagi kemajuan dan peningkatan anda, bersamaan juga akan
dimanfaatkan oleh kekuatan lama dan unsur-unsur kejahatan, pasti demikian. Dibicarakan
dari tingkat tinggi, kekuatan lama semata-mata ingin menyelesaikan hal-hal yang mereka
atur itu menurut permintaan mereka. Kekuatan lama tak peduli walaupun bagaimana
gigihnya kalian, bagaimana iblis berperan mengganggu, kerunyaman yang diakibatkan
apakah selayaknya dan bagaimana pengaruhnya terhadap manusia di dunia, mereka tak
peduli. Jadi kehidupan tingkat pertengahan yang secara konkret berperan, mereka hanya
secara mekanis menyelesaikan pekerjaan mereka, menyeimbangkan hubungan yang
seimbang di antara kejahatan dan pengikut Dafa. Yang secara langsung melibatkan diri
berperan negatif, mereka niscaya tidak menghendaki anda Xiulian. Hati manusia yang
terwujud pada tiap kali cobaan, kurangnya pikiran lurus dalam tiap kali penderitaan, setiap
keterikatan hati dari orang Xiulian, semua itu akan mereka genggam, semua itu akan
dijadikan alasan oleh mereka untuk menyeret anda ke bawah, menyisihkan anda dari
barisan Xiulian pengikut Dafa. Oleh sebab itu kita di atas jalur Xiulian ini, sepanjang jalan
yang dilalui memang telah mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak bahaya.
Setiap keterikatan anda, selalu akan membuat anda tidak berhasil dalam kultivasi,
setiap keterikatan mungkin saja akan menimbulkan suatu kondisi pada tubuh anda,
membuat anda jadi goyah dalam hal keyakinan teguh terhadap Dafa. Dengan kata lain saya
beri tahu anda sekalian, tidak ada orang yang menghendaki kalian berhasil kultivasi, juga
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tidak ada orang yang memikirkan bagaimana kultivasi kalian. Kekuatan lama semata-mata
ingin menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan, hanya sebatas demikian. Yang
berperan merusak secara konkret, yang melibatkan diri berperan negatif, mereka niscaya
ingin membuat kalian jatuh ke bawah, yaitu ingin merusak peristiwa ini, karena mereka tidak
tahu apa kesudahan terakhir dari peristiwa ini, kejahatan memang adalah kejahatan. Hanya
Shifu satu-satunya yang menghendaki kalian di tengah Xiulian melangkah menuju
kesempurnaan, hanya Shifu satu-satunya yang benar-benar mengerjakan hal ini. Hal-hal
yang Shifu lakukan, tidak sebatas bagi manusia adalah rahasia langit, bagi para Dewa juga
adalah rahasia langit. Tidak ada siapa pun yang tahu apa yang sedang saya lakukan,
terutama pada masa awal, maka mereka berani mengganggu, mereka berani mengatur
seperangkat benda pengaturan mereka. Kalian justru Xiulian dalam sebuah situasi yang
sedemikian rupa, coba katakan bila anda sendiri tidak dapat menyikapinya dengan serius,
benar-benar adalah sangat berbahaya. Bahkan tak peduli praktisi kita ada keterikatan atau
tidak, mereka menyeleksi seseorang, merasa orang tersebut berfungsi untuk menguji
praktisi pada satu daerah bersangkutan, berfungsi untuk menguji peningkatan Xinxing dan
keyakinan bagi praktisi lainnya, mereka akan membuat praktisi Xiulian ini meninggal,
membuat pengikut Dafa ini pergi lebih awal, untuk menggoyahkan hati praktisi lainnya. Jika
dilakukan secara demikian kelihatannya tidak benar, namun secara keseluruhan dia
mendapatkan alasan, karena kalian sekelompok orang Xiulian yang begitu besar, tidak diuji,
tidak melalui ujian yang mendasar, apakah itu dibenarkan? Maka dia mendapatkan alasan,
oleh sebab itu bagi kalian hal ini benar-benar adalah sangat serius.
Namun kalian di tengah Xiulian selama sekian banyak tahun, sepanjang jalan dilalui
dengan terpaan hujan angin dan badai, ada banyak orang sungguh mengecewakan dalam
menempuh perjalanan, tiada hentinya melakukan berbagai macam kesalahan, bahkan
sudah jadi suatu kebiasaan, juga tidak menganggapnya sebagai masalah; ketika muncul
penderitaan bahkan tidak tahu di mana letak permasalahannya, karena sudah terbiasa,
menganggap semua itu hal sepele. Perihal Xiulian, apa yang disebut tanpa kebocoran?
Tidak ada hal yang sepele. Lagi pula selama sekian tahun, dalam barisan Xiulian kita ini,
pernah muncul banyak sekali fenomena yang sangat tidak baik, berupa gangguan beraneka
ragam yang dilakukan terhadap para praktisi. Tampaknya ini adalah kekuatan lama yang
mengatur anda membuat kekacauan di sini, untuk mengekspos berbagai sifat hati manusia,
tujuannya adalah ini. Akan tetapi di saat anda melakukan hal tersebut, apakah anda pernah
berpikir akan akibatnya? Bagaimana kelak anda jadinya? Sungguh sangat tidak rasional.
Masih ada sejumlah praktisi terus-menerus menipu uang di antara pengikut Dafa kita,
dengan berbagai dalih mengumpulkan dana, dengan berbagai dalih menipu uang pengikut
Dafa. Manusia seluruhnya datang demi Fa, anda telah melakukan hal tersebut, Shifu
sampaikan satu perkataan ini pada anda, Shifu datang demi menyelamatkan makhluk hidup
secara universal, asalkan anda masih punya secercah harapan untuk diselamatkan maka
saya akan menyelamatkan anda, tak peduli bagaimana buruknya anda, saya juga akan
memperlakukan anda sama seperti perlakuan saya terhadap praktisi yang baik, demi anda
dapat terselamatkan, anda tidak akan melihat perlakuan saya yang berbeda terhadap anda.
Termasuk pula para mata-mata, anda tidak akan melihat perlakuan saya yang berbeda,
anda juga tidak akan melihat perwujudan khusus apa pun dari saya terhadap anda.
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Menyelamatkan manusia itu sendiri adalah hal yang luar biasa sulit. Shifu pada tiap
kali konferensi Fa selalu akan membicarakan beberapa masalah, yang khusus ditujukan
bagi orang yang berbeda, tujuannya ialah agar kalian benar-benar dapat memahami Fa ini,
dan berkultivasi di dalam Fa. Setiap kali konferensi Fa Shifu juga sedang menjelaskan
“Zhuan Falun”, tidak akan melampaui batas ini. Jika Kalian dapat konsisten belajar Fa,
benar-benar menenangkan hati membaca Fa, selama menempuh perjalanan membaca
“Zhuan Falun” dengan sepenuh hati, itu barulah yang paling dikagumi oleh Dewa. Termasuk
pula mereka yang berperan buruk melakukan pengacauan, mereka juga akan merasa, wah,
orang ini sungguh luar biasa, mereka juga akan berpikir demikian.
Alam semesta yang lampau telah berakhir, alam semesta baru sudah mulai. Ini
bukanlah sebuah pengertian yang kecil. Misalnya, sel-sel pada tubuh anda yang
bermetabolisme, semua itu sedang tiada hentinya diperbarui dan diganti. Planet yang
terlihat oleh kita juga sedang tiada hentinya diganti dan diperbarui, bagi kehidupan di tempat
lokal tersebut, itu adalah bencana terhadap mereka, asalkan dia adalah kehidupan di
tempat itu, niscaya tidak dapat melarikan diri. Di dalam alam semesta tiada hentinya terjadi
bencana yang demikian. Akan tetapi, jika orang tersebut telah meninggal, sel-sel pada
seluruh tubuhnya juga ikut meninggal, orang tersebut telah tiada. Jika menyangkut alam
semesta, alam semesta lama telah tiada, lalu anda ingin memasuki alam semesta baru,
Shifu beri tahu kalian, ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa para
Dewa juga tidak tahu akan hal ini? Karena tidak pernah ada sebelumnya. Kehidupan yang
berkultivasi dengan baik secara langsung dialihkan ke planet bumi yang baru, makhluk
hidup alam semesta lama setelah diperbarui lalu pergi ke alam semesta baru, hal ini tidak
pernah ada sebelumnya. Sulit atau tidak untuk mengerjakan hal ini? Tidak ada referensi
apa pun dalam sejarah. Saya ada kalanya menyampaikan dalil pada kekuatan lama, hingga
membuat mereka bungkam tak dapat menjawab, mereka lalu berkata: “kami tidak sanggup”,
mereka bilang “yang anda katakan itu kami tidak sanggup”. Saya hari ini khusus bicara
kepada pengikut Dafa, pengikut Dafa lama semua dapat memahami, maka saya barulah
membicarakan perkataan tersebut. Orang yang tidak Xiulian atau yang tidak gigih maju, dia
selamanya juga tidak percaya, juga tidak mengerti apa yang sedang saya bicarakan.
Segala gangguan yang muncul di dalam barisan Xiulian, semua itu juga betul-betul
menampakkan masalah yang ada dalam barisan pengikut Dafa. Orang yang melakukan hal
semacam ini terus saja masih mewujudkan diri, gangguan senantiasa ada. Sesungguhnya
ada berapa banyak orang yang berhasil melangkah ke luar, ada berapa banyak orang yang
benar-benar dapat mencapai kriteria kesempurnaan pengikut Dafa? Shifu ada kalanya
benar-benar tidak begitu optimis. Pelurusan Fa pasti berhasil, ini adalah pasti. Pengikut
Dafa Xiulian mencapai kesempurnaan, ini juga adalah pasti, tetapi ada berapa banyak
orang? Hingga saat ini, saya benar-benar tidak begitu optimis.
Anda sekalian tahu, bagi kita waktu untuk Xiulian adalah sangat pendek. Kecepatan
pelurusan Fa sangat pesat, kita masih dituntut dalam masa periode ini harus menyelesaikan
misi pengikut Dafa! Apa yang disebut pengikut Dafa? Adalah pengikut dari Dafa alam
semesta. Apakah benar bila anda hanya demi kesempurnaan pribadi anda? Jika demikian
siapa yang tidak dapat jadi pengikut Dafa? Dafa menyelamatkan manusia, betapa besar
kemampuannya? Betapa mudahnya hal ini. Pengikut Dafa niscaya punya misi, lagi pula hal
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ini memang luar biasa berat dan sulit. Di tengah perjalanan lagi-lagi menyusup masuk
sebuah kekuatan lama. Sesungguhnya saya katakan pada kalian, hal ini dengan sendirinya
memang begitu sulit, sekiranya kekuatan lama tidak menyusup masuk, juga pasti ada suatu
kekuatan lain yang menyusup masuk, ini adalah pasti. Mereka seyogianya akan membuat
kekacauan seperti itu, mereka akan berbuat secara demikian. Karena Dafa yang murni dan
lurus, kemegahan Dafa, keagungan De darinya, keampuhannya, manifestasi dari satu sisi
positif di tengah penyelamatan, membuat para Dewa terkejut setelah melihatnya, siapa pun
tidak berani berperan negatif, namun mereka semua akan muncul dengan corak positif,
untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui hal ini, bahkan dengan skala sangat
besar membentuk sebuah perangkat, untuk berbuat demikian. Ini adalah kekuatan lama, ini
adalah gangguan dan sabotase. Saya tahu hal ini akan demikian sulitnya, maka di dalam
sejarah saya telah menyelesaikan banyak masalah bagi kalian pengikut Dafa, dalam masa
kehidupan yang siklus demi siklus saya begitu melindungi kalian, begitu mengawasi kalian
terus melangkah ke depan. Tetapi pada saat sekarang dalam sejarah, pada saat sekejab
yang begitu krusial, yang menentukan segala-galanya, tuntutan terhadap kalian memang
adalah ketat.
Para praktisi yang tidak melakukan dengan baik bagaimana jadinya? Anda sekalian
suka melihat saya tersenyum pada kalian, akan tetapi anda tahu, itu adalah memberi
semangat, itu adalah pengharapan, apakah kalian pernah berpikir, waktu sudah demikian
mendesak, mereka yang belum berkultivasi dengan baik bagaimana jadinya? Ada yang
masih punya kesempatan, ada yang bahkan sudah tidak punya kesempatan lagi; ada yang
masih keburu, bagi sebagian orang hanya dapat berlari mengejar ketinggalan, akan tetapi,
anda tidak memiliki dasar semacam itu, pemahaman terhadap Fa juga tidak dapat
mencapai taraf seperti itu, jadi bagaimana dapat memiliki daya penggerak yang konsisten?
Apakah anda sudah gigih maju? Tidak memiliki dasar yang dibangun atas basis Fa, anda
juga tidak dapat mewujudkannya. Tekad hati tersebut, keyakinan yang teguh tersebut
berasal dari Fa. Waktu sudah mendesak, Shifu tidak ingin hanya berbicara yang
memanjakan telinga, kata-kata yang memberi semangat sungguh sudah banyak diutarakan.
(Shifu menganggukkan kepala, berhenti mengamati sekeliling arena konferensi) Akan tetapi,
jika benar-benar banyak orang jatuh tertinggal, tidak dapat mengejar barisan, yang saya
maksud adalah pengikut Dafa, itu barulah hal yang paling menyedihkan.
Kalian telah melihat perubahan situasi. Saya senantiasa berkata pada kalian, situasi
di atas langit, situasi pelurusan Fa alam semesta adalah bersesuaian dengan situasi di bumi,
sejak masa awal saya sudah menyampaikan kata-kata tersebut. Hal apa pun di bumi ada
Dewa yang menangani, Dewa yang mengendalikan, perubahan di bumi dan perubahan di
langit seutuhnya bersesuaian, orang-orang yang menganiaya Falun Gong semua sedang
mendapat balasan. Pengikut Dafa masih ada sebagian belum mencapai kesempurnaan
dalam Xiulian, masih ada sebagian yang tidak melakukan dengan baik, masih diberi
kesempatan, maka tidak boleh dengan cara mengakhiri peristiwa ini untuk mengenakan
balasan terhadap orang-orang tersebut. Mereka yang menganiaya pengikut Dafa semua
ditangkap, dijerat dengan hukum, dengan demikian peristiwa ini seyogianya berakhir,
mereka yang tidak Xiulian, yang tidak berhasil Xiulian juga sudah tidak ada kesempatan
lagi. Orang-orang yang menganiaya pengikut Dafa ditangani melalui bentuk pertarungan
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politik dan kekuasaan, melalui bentuk pembenahan kebobrokan. Maka yang sekarang
dibenahi, semua adalah orang seperti ini, tidak ada satu pun yang bisa melarikan diri.
Sekarang masih sedang dibenahi. Saya tahu, satu pun tidak ada yang bisa melarikan diri,
tak peduli dia yang kakap maupun yang teri. Dengan perkataan manusia biasa ini adalah
balasan atas perbuatannya.
Karena peristiwa ini sedang dirampungkan, sedang diakhiri, kejahatan juga tidak
mungkin lagi mengumpulkan kekuatan yang begitu besar, kembali mulai sekali lagi
peristiwa seperti pada “20 Juli” tahun 1999, jalan untuk menguji pengikut Dafa sudah
dilewati sampai paling akhir, maka bagi orang-orang tertentu, pikiran mereka hanya
diletakkan dalam hal “cepatlah berakhir” dan “cepatlah berakhir”, setelah cepat berakhir apa
yang dilakukan? Apakah setelah berakhir lalu anda menjalani hidup yang bahagia? Hidup
yang tanpa tekanan semacam itu? Apakah begitu? Jika demikian bagi pengikut Dafa, bagi
banyak kehidupan akan hilang kesempatan untuk menghapus karma, akan hilang
kesempatan untuk mencapai kesempurnaan. Shifu memang menentang penganiayaan,
karena menyangkal kekuatan lama secara keseluruhan. Bencana Dharma yang dialami
agama Buddha dalam sejarah, agama Kristen selama 300 tahun dalam penganiayaan,
apakah anda kira itu sepenuhnya adalah kejahatan mengungguli unsur-unsur positif?
Bukan demikian, itu adalah Dewa sedang memanfaatkan keberingasan kejahatan untuk
menyempurnakan pengikut mereka, menyempurnakan orang-orang dari mereka. Semakin
tiba saat sekarang, semakin menjelang saat berakhir, saat pentolan iblis dijerat dengan
hukum, bukankah semua ini sudah akan berakhir? Hal-hal tahap berikutnya bukankah
sudah akan tiba? (Shifu dengan serius menganggukkan kepala) Banyak di antara kita tidak
memanfaatkan dengan baik periode waktu ini.
Tadi sudah saya katakan, saya tidak mengakui penganiayaan ini, saya punya
pengaturan sendiri. Akan tetapi, bagaimanapun itu sudah terjadi. Saya juga memanfaatkan
taktik mereka untuk menaklukkan mereka di dalam periode ini, untuk menyelamatkan
makhluk hidup dan menyempurnakan pengikut Dafa. Tadi saya katakan pada kalian, bahwa
sebuah peristiwa yang begitu besar, tanpa kekuatan lama juga akan muncul suatu kekuatan
lainnya, hal ini pasti akan terjadi, maka ditinjau dari sebuah sudut pandang lain, bukankah
dia juga terhitung telah mengatur sebuah kesempatan Xiulian bagi kalian? Menciptakan
sebuah kesempatan menentukan pilihan bagi makhluk hidup untuk memperoleh
penyelamatan? Setiap orang memperoleh penyelamatan sudah tidak mungkin, setiap
orang Xiulian juga tidak mungkin, tetapi orang-orang harus menampilkan diri pada saat adu
kekuatan antara yang lurus dan yang sesat kali ini, bahkan mereka harus menyatakan sikap,
ini menentukan arah kepergian mereka di kemudian hari. Setiap kali peradaban manusia
sebelum dimusnahkan, tingkat kebobrokan manusia juga tidak pernah melampaui manusia
sekarang. Kalau bukan karena Dafa sedang diajarkan, pada hari terakhir tahun 1999,
manusia niscaya tidak dapat melewatinya. Mengapa ketika tahun 2000 dimulai manusia
merayakannya sedemikian rupa? Manusia begitu gembira? Yang terlihat adalah
permukaannya, perayaan memasuki sebuah era baru, hal apa pun adalah Dewa yang
mengaturnya, manusia juga punya satu sisi yang mengerti, namun itu bukanlah
memperoleh penyelamatan yang sesungguhnya. Sekarang manusia semua harus
67

menyatakan sikap, di tengah pengikut Dafa mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan
manusia, penampilan suatu kehidupan akan menentukan masa depannya.
Tentu saja pada dua tahun yang lalu, mengklarifikasi fakta masih sangat sulit, ada
orang sama sekali kehilangan akal budi, dikarenakan ketika itu unsur-unsur kejahatan
banyak sekali, sedang mengendalikan manusia. Sekarang unsur-unsur kejahatan tersebut,
seiring situasi pelurusan Fa yang bergerak maju, benda-benda buruk alam semesta sedang
diberantas, dimusnahkan, dicerai-beraikan dalam jumlah besar, selama proses tersebut
yang dimusnahkan semakin lama semakin banyak. Di tempat manusia ini juga sama,
sekarang manusia sudah dapat berpikir dengan jernih, khususnya terhadap penganiayaan
ini, terhadap korelasi antarpengikut Dafa dan partai jahat, semua itu dapat dipahami dengan
jernih, lalu anda dipersilahkan menyatakan sikap. Tentu saja ada perbedaan, jika dalam
situasi yang begitu jahat dia berani menyatakan sikap secara terbuka, kehidupan ini
sungguh luar biasa. Kehidupan tidaklah sama, alam semesta memiliki tingkatan, kehidupan
tingkat berbeda berada dalam alam semesta yang berbeda tingkat. Penampilan positif
dalam keadaan yang kejam saat penganiayaan dimulai, tentu tidak sama dengan
penampilan positif dalam lingkungan yang longgar.
Bukankah pengikut Dafa sepanjang jalan juga melangkah ke depan secara demikian?
Yang dapat melakukan sangat baik selama menempuh perjalanan, dengan mereka yang
tiada hentinya mengalami pasang surut, hari ini telah menulis suatu pernyataan, esok lusa
juga telah menyatakan sesuatu, pada akhirnya bagaimanapun dia juga telah melangkah ke
depan, namun tingkatan mereka tentu berbeda. Yang hingga kini masih kehilangan akal
budi, sekiranya anda sekarang benar-benar telah mengerti, anda berlari ke depan dan
mengejar, jika benar-benar dapat melakukan dengan baik, memang dapat mencapai
kesempurnaan, tetapi juga tidak dapat mengejar mereka yang berada di depan. Xiulian ada
taraf tingkatan. Shifu dalam hati cemas, semakin tiba saat ini Shifu semakin cemas. Saat
kejahatan merajalela dan gila-gilaan, Shifu dalam hati juga cemas, takut kalian tidak dapat
menahan. Belakangan saya menemukan biarpun betapa jahatnya, pengikut Dafa mampu
menahannya, Shifu dalam hati sungguh sangat terhibur. Sebelum penganiayaan ini akan
berakhir, hati Shifu jadi semakin cemas. Sebagian orang di antara kita justru begitu tidak
sadar, hidup tanpa tujuan di tengah barisan pengikut Dafa, bagaimana jadinya?
Tentu saja ada sebagian praktisi kita memang melakukan dengan sangat baik,
sekalipun termasuk praktisi yang melakukan dengan baik, juga belum mencapai taraf
kesempurnaan. Bagi orang Xiulian di masa lampau adalah menyingkirkan keterikatan satu
per satu, keadaan kalian adalah hampir semua keterikatan juga ada, setingkat demi
setingkat dilemahkan, dilemahkan, dilemahkan dan dilemahkan, hingga semakin lama
semakin lemah, semakin lama semakin sedikit, saya memang melakukannya demikian bagi
kalian, untuk menjamin pengikut Dafa sebelum mencapai kesempurnaan dapat menjalani
hidup normal di tengah manusia biasa, dapat secara normal menyelamatkan manusia di
tengah kelompok manusia, bersamaan itu, justru karena ada hati manusia yang belum
sepenuhnya disingkirkan, maka juga dapat membuat anda Xiulian di tengah gangguan hati
manusia, setiap saat mawas diri dan mengultivasi diri sendiri, menyelesaikan kewajiban
pengikut Dafa, ini adalah keagungan De, ini adalah luar biasa, ini adalah jalan yang kalian
tempuh.
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Saya masih ingin menjawab sedikit pertanyaan bagi kalian. (Tepuk tangan)
Selanjutnya boleh serahkan lembaran pertanyaan.
Fa ini tidak akan berubah, Shifu tidak berubah. Ada sebagian orang di antara kita
dalam Xiuliannya berubah jadi tidak sebaik pada awalnya, padahal waktunya tidak terhitung
lama. Dahulu disebutkan, bermeditasi menghadap dinding selama 9 tahun, bermeditasi
menghadap dinding seumur hidup, menanggung penderitaan di tengah kesepian; di dalam
kuil, di tengah hutan, menanggung penderitaan tanpa berkomunikasi di tengah masyarakat
umum, apakah tidak kesepian? Kalian tidak seperti itu, namun ada sebagian orang malah
mengeluh waktunya lama; dalam sejarah tidak pernah ada Xiulian yang demikian pendek
waktunya, begitu saja sudah membuat diri sendiri tidak gigih maju; sedikit saja ada
gangguan, sudah lupa diri sendiri adalah pengikut Dafa. Apakah anda tahu untuk siapa
anda berkultivasi? Untuk nama anda? Untuk rasa benci anda? Untuk keterikatan dalam hati
anda? Untuk kerabat anda? Untuk hal-hal yang menjadi keterikatan anda? Berkultivasi
untuk hal yang tidak dapat anda lepas? Bukankah semua itu justru adalah benda yang
harus disingkirkan?
Pengikut: Mohon tanya pada Guru terhormat, apakah kita dapat menyelamatkan 80%
makhluk hidup? Apakah target ini bisa tercapai?
Shifu: Tidak bisa, tidak bisa diselamatkan sejumlah itu. Banyak pengikut Dafa
secara pribadi di tengah Xiulian keagungan De dan kemampuannya tidak mencukupi,
Zhengnian-nya kurang, kita sudah kehilangan banyak sekali kesempatan, kehilangan
banyak sekali makhluk hidup. (Shifu berdiam) Sudah pasti tidak bisa, ini saya tahu. Tentu
saja juga bukan seutuhnya adalah tanggung jawab pengikut Dafa, peristiwa ini diatur oleh
kekuatan lama sehingga membuat dunia jadi sangat buruk. Kesadaran manusia modern,
kesenian modern, arus zaman modern, kebudayaan modern, ditambah dengan perusakan
budaya oleh partai jahat, terutama bagi generasi muda, yang tumbuh besar dalam kondisi
semacam ini, itu paling sulit, mereka tidak mampu membedakannya.
Pengikut: Mengapa kekuatan lama masih saja dapat membuat fokus perhatian dunia
terpisah dari peristiwa yang sedang terjadi di Tiongkok?
Shifu: Itu adalah pengaturan kekuatan lama. Segala sesuatu di dunia ini adalah
bergerak demi panggung pentas di Tiongkok itu. Kalian coba pikirkan, saya beri sebuah
contoh yang sederhana bagi kalian, ketika di daratan Tiongkok akan terjadi suatu peristiwa,
di saat ia bergerak ke arah yang positif, di saat negara lain ingin memberi tekanan
terhadapnya, dunia justru timbul masalah, misalnya apa yang disebut teroris, kaum ekstrem
agama, perang antara Ukraina dan Rusia. Coba kalian pikirkan, hal apa pun juga bukan
secara kebetulan. Di saat penganiayaan terhadap pengikut Dafa paling serius, jika tidak
timbul suatu kejadian, fokus perhatian seluruh dunia, semua akan tertuju ke Tiongkok.
Tetapi ketika itu dua gedung besar di Amerika Serikat diledakkan, kaum teroris sangat
beringas, membuat perhatian seluruh dunia digiring ke sana. Tidak ada hal yang kebetulan.
Pengikut: Apakah kita dapat mengekang kekuatan lama dengan Zhengnian?
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Shifu: Kekuatan lama, anda hanya dapat tidak mengakuinya. Seperangkat sistem
yang mereka atur, anda tidak dapat mengusiknya. Shifu dapat mengusik, juga tidak dapat
mengusiknya, karena sampai tahap sekarang ini, sekali dimusnahkan maka seluruhnya
musnah, segala sesuatu jadi musnah. Saya memanfaatkan taktik mereka untuk
menaklukkan mereka, begitulah caranya. Hal-hal fundamental mereka tidak dapat
mengusiknya, maka sebagai pengikut Dafa, anda teguhkanlah Zhengnian anda, lakukan
dengan baik pekerjaan anda, jika anda benar-benar dalam tiga aspek ini dilakukan dengan
baik, siapa pun tidak berani menyentuh anda.
Pengikut: Orang yang sudah menyerahkan permohonan mengundurkan diri dari PKT
kepada institusi partai jahat di Tiongkok, apakah masih perlu menyatakan secara terbuka
di situs web pengunduran partai?
Shifu: Tentu saja. Dia dapat secara inisiatif mengundurkan diri dari partai, itu juga
terhitung mengundurkan diri dari partai jahat PKT, tetapi tidak tahu apa sebabnya. Apakah
kepentingan pribadinya belum terpenuhi? Atau karena dalam hati ada hal-hal manusia
biasa lainnya yang dianggap tidak adil? Jika demikian masih tidak terhitung, karena harus
menyatakan sikap di tengah perbandingan antara yang lurus dan yang sesat, barulah dapat
menghapus tanda cap.
Pengikut: Mohon tanya “Lun-yu” yang lama bolehkah diperlakukan sebagai artikel
biasa?
Shifu: Jangan. “Lun-yu” lama tidak ada masalah, akan tetapi, sebagaimana ada
penggantian, maka ia telah diganti. Kalian semua telah memusnahkannya, karena
sekalipun diperlakukan sebagai artikel biasa juga telah memosisikan ilmu pengetahuan ini
terlampau tinggi. Pada awalnya hanya digunakan untuk menyelamatkan manusia dalam
masyarakat yang konsep ilmu pengetahuan modernnya sangat kuat, tidak ingin diletakkan
pada posisi tersebut, belakangan anda sekalian telah meletakkannya pada posisi tersebut,
diletakkan dengan sangat tinggi. Wah, Fa yang demikian besar, planet bumi yang kecil ini
tak terhitung sebagai apa-apa, jika diletakkan terlampau tinggi tidak benar.
Pengikut: Dua laporan khusus dari koran “Dajiyuan” belakangan ini, apakah artikel
tersebut boleh dicetak dan disebarkan dalam jumlah besar di daratan Tiongkok?
Shifu: Jangan, saya juga sudah lihat, yang dibicarakan sepertinya khusus ditujukan
kepada penguasa politik sekarang, tidak ada peran khusus juga tidak bermakna bagi
penyelamatan manusia.
Pengikut: Sejumlah praktisi yang keluar dari daratan Tiongkok datang ke Amerika
Serikat, pernah berperan sebagai “asisten pendidik” yang membantu kejahatan mengubah
pendirian praktisi di penjara dan rumah titipan tahanan, ada pula yang pernah berkesadaran
sesat dalam jangka panjang, walaupun mereka terlibat dalam kegiatan Dafa di Amerika
Serikat, juga mengaku diri sebagai praktisi Dafa, tetapi terhadap kesalahan yang pernah
dilakukan diri sendiri belum benar-benar dipahami dari lubuk hati, bahkan masih mencari
alasan untuk menutupinya. Misalnya ada yang mengatakan dirinya menjadi “asisten
pendidik” adalah demi melindungi praktisi. Praktisi seperti ini walaupun pernah juga menulis
70

surat pernyataan, tetapi keterikatan dalam lubuk hatinya malah disembunyikan oleh diri
sendiri.
Shifu: Memang, orang Xiulian juga bukan seperti pada umumnya, bagi manusia,
sesungguhnya manusia biasa juga bukan seperti pada umumnya, manusia biasa saat
sekarang dan manusia biasa dalam sejarah memang tidak sama, mereka semua memiliki
satu sisi yang mengerti, ucapan anda itu benar atau palsu sesungguhnya dia juga tahu,
sangat jelas.
Telah berbuat suatu kesalahan lalu bagaimana? Betul, saya dulu pernah
mengatakan, penganiayaan ini masih belum berakhir, bagi semua orang juga masih ada
kesempatan melanjutkan Xiulian dan memperbaiki diri. Saya memang pernah
mengucapkan perkataan ini, tetapi jika kalian mengerti setelah mendengarnya, jangan
selalu mengarahkan pikiran pada satu aspek yang menjadi kesukaan anda. Yang saya
maksud, penganiayaan belum berakhir, anda masih punya kesempatan; walau anda masih
punya kesempatan, tetapi kesempatan yang diberikan tidak anda manfaatkan, kesempatan
yang diberikan, anda masih saja membiarkan diri semaunya, dengan begitu anda sedang
menghancurkan diri sendiri.
Saya pernah mengatakan, bahwa pengikut Dafa telah berbuat kesalahan tidak apaapa, dengan lapang dada akuilah kesalahan diri sendiri, perlihatkan kepada orang-orang
bahwa anda sedang kembali ke jalan semula, anda ingin melakukan dengan baik, siapa
pun juga akan mengagumi anda. Jika anda sembunyi-sembunyi, menutup-nutupi, sifat hati
manusia tersebut semakin lama jadi semakin rumit dan semakin kuat, kemudian Xiulian
anda juga kacau-balau, bagaimana praktisi lain berpikir? Bagaimana mereka memandang
masalah ini? Bagaimana Dewa memandangnya? Shifu kelak bagaimana terhadap anda?
Menyelamatkan manusia, menyelamatkan kehidupan adalah sebuah tindakan yang belas
kasih, tetapi bagaimanapun ada yang tidak terselamatkan. Yang tidak terselamatkan itu
yang bagaimana? Yang tidak menyayangi diri sendiri, itu adalah yang tidak dapat
diselamatkan.
Pengikut: Pasca “20 Juli” tahun 1999 Shifu selama satu tahun lebih tidak berceramah
Fa, tetapi saat itu arah besar situs web Minghui sangat jelas, namun sekarang Minghui lebih
banyak berperan sebagai anjungan untuk mengumumkan berita, pertukaran pendapat atas
dasar prinsip Fa secara mendalam tidak banyak, malah....
Shifu: Ini adalah pandangan yang berbeda dari pengikut Dafa, Shifu seyogianya
tidak membicarakannya di sini untuk anda. Mereka yang mengelola media punya cara
berpikir dalam mengelola media, itu adalah jalur mereka, itu adalah Xiulian mereka, Shifu
tidak layak mengatakan hal-hal tersebut. Hal apa pun sesuai dengan konsep dan pemikiran
semua orang, itu benar-benar sangat sulit untuk diwujudkan. Mereka juga berada di tengah
Xiulian, sudah tentu ada kekurangan, itu adalah pasti. Suruh siapa yang mengerjakan juga
demikian. Kalian boleh saling berdiskusi, mengemukakan hal-hal tersebut secara positif.
Pengikut: Alam semesta baru dan lama apakah diciptakan oleh Dewa yang sama?
Shifu: Pertanyaan praktisi baru. Zhen-Shan-Ren telah menciptakan alam semesta.
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Pengikut: Proyek pembangunan infrastruktur Universitas “Fei Tian” membutuhkan
dana dalam jumlah besar, rekan praktisi yang kondisi ekonominya mampu apakah boleh
secara sukarela menyumbang sedikit?
Shifu: Saat membicarakan masalah ini saya ingin mengatakan, tanpa persetujuan
Shifu, siapa pun tidak boleh mengumpulkan dana. Mengenai pembangunan Universitas
“Fei Tian”, saya sudah bicarakan dengan mereka secara tegas, tidak diperkenankan
mengumpulkan dana di antara praktisi! Ada beberapa praktisi kita, dengan alasan
mengumpulkan dana untuk proyek Dafa dia menerima uang dari para praktisi, meminta
uang dari para praktisi, juga tidak ada penanganan keuangan, digunakan secara
sembarangan. Ada yang melakukan penipuan, ada juga yang pada awalnya mentalitasnya
sangat baik, setelah melihat uangnya banyak, lalu menyembunyikannya untuk pribadi, ada
pula yang menyimpan sebagian untuk diri sendiri, sebagian kecil lainnya diberikan kepada
praktisi, untuk proyek Dafa. Mengenai hal-hal tersebut, saya lihat kalian kelak bagaimana?
Pengikut Dafa satu terhitung satu, jika hari ini anda bukan pengikut Dafa, maka anda
adalah orang kaya raya yang dapat diperhitungkan di atas dunia, uang melimpah. Karena
jika anda tidak menjadi pengikut Dafa, keagungan De anda, De yang mahabesar bawaan
anda, dapat ditukar dengan amat banyak kekayaan, setiap orang juga demikian. Karena di
saat anda sadar dan jelas ingin menjadi pengikut Dafa telah melepaskan kekayaan, anda
ingin menjadi pengikut Dafa, maka anda telah melepaskan benda-benda tersebut. Anda
melakukan demikian secara inisiatif dan atas kemauan sendiri, namun hari ini uang sekecil
itu malah anda sembunyikan. Bagaimana anda membayarnya? Hari ini di saat krusial dalam
sejarah, sejumlah uang itu, yang sekelumit, seutuhnya memperlihatkan taraf kondisi,
mentalitas, keterikatan, mencapai kesempurnaan atau tidak dari seorang praktisi Xiulian.
(Shifu berdiam) Bagaimana jadinya?
Badan langit mahabesar yang jauh lampau, makhluk hidup yang tak ternilai
jumlahnya menanti anda untuk diselamatkan, itu adalah makhluk hidup anda, anda malah
berbuat begitu mengecewakan di tengah manusia! Segenap makhluk hidup anda dalam
alam semesta sedang menatapi anda, mereka semua dapat melihat, setiap tingkah laku
anda, setiap gerak pikiran dalam benak anda, mereka tahu. Di tempat manusia ini
memanglah begitu rumit, Teisme dan Ateisme di dunia manusia, keseluruhan dari
seperangkat kebudayaan semacam ini, justru dijadikan sebagai iblis bagi unsur positif! Di
masa pelurusan Fa kekuatan lama justru secara demikian menciptakan kondisi manusia
seperti sekarang ini. Seberapa banyak ia menempati posisi dalam benak anda, benda apa
saja yang menjadi keterikatan anda, hal-hal apa saja yang anda kejar, ke arah mana anda
melangkah, mereka tahu semuanya, mereka sedang mengamati, akan tetapi kadang kala
sebagian orang dari kalian sungguh sangat menggelikan! Yang saya maksud adalah orang
dari bagian tersebut, banyak pengikut Dafa benar-benar adalah sangat baik.
Pengikut: Pengikut mohon Shifu duduk.
Shifu: Saya berdiri agar anda sekalian melihat saya dengan jelas. (Pengikut
bertepuk tangan meriah tanda berterima kasih) Menurut yang saya ketahui, selain
pembangunan infrastruktur di atas gunung, juga Shen Yun telah menerima donasi dari
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sebagian praktisi, jumlahnya sangat sedikit, Shen Yun jarang menerima, donasi
kebanyakan berasal dari masyarakat, jumlahnya juga sangat sedikit. Proyek lainnya apa
pun, saya tidak menghendaki mereka mencari donasi dari para praktisi, lagi pula saya
bahkan sampaikan kepada mereka, praktisi tidak diperkenankan memberi donasi, kalian
telah mendengarnya dengan jelas bukan? Setelah anda pulang beri tahu rekan-rekan,
selain pembangunan di atas gunung, hampir tidak ada satu proyek yang menghendaki
praktisi memberi donasi. Saya tahu kalian di tengah pelurusan Fa semua sedang merogoh
kocek sendiri, melakukannya dengan inisiatif. Praktisi daratan Tiongkok dengan inisiatif
menggunakan uang sendiri untuk membuat materi Dafa, praktisi luar daratan dalam
mengerjakan proyek, dirinya juga dengan inisiatif sedang memikul hal-hal tersebut, ini
adalah keagungan De. Ada orang tertentu, terutama pengikut Dafa, walaupun anda adalah
raja, walaupun anda berlimpah dengan kekayaan, tetapi anda telah menjadi pengikut Dafa,
selama hidup anda tidak pernah melihat uang yang begitu banyak, khususnya belum
pernah melihat uang besar, begitu melihat dalam hati ada sedikit hilang keseimbangan.
Perhatikanlah.
Pengikut: Salam untuk Shifu, kita sebelum tahun 1999 ada hampir 100 juta praktisi
Falun Gong, sekalipun pasca penganiayaan, jumlahnya secara permukaan tidak begitu
banyak, tetapi dari bulan Mei hingga Oktober hanya terdapat jumlah orang di bawah 190
ribu yang menuntut Jiang, kami bahkan tidak dapat menerima hal ini. Apakah sebabnya di
balik itu?
Shifu: (Shifu tersenyum) Sesungguhnya tidak seperti yang kalian pikirkan demikian.
Menyangkut hal ini, ada praktisi kita merasa patut sekali dilakukan, ini adalah satu hal yang
harus dikerjakan oleh pengikut Dafa. Lalu ada orang yang merasa, jika saya tidak
menyatakan identitas diri secara terbuka, mungkin lebih menguntungkan sedikit bagi saya.
Lalu ada yang merasa sekali saya membuka identitas diri, apakah pada suatu hari lagi-lagi
saya akan ditangkap? Ada pula yang sama sekali tak terpikirkan akan hal ini. Perihal Xiulian,
semua orang tidak berada pada satu taraf kondisi, pemahamannya terhadap suatu masalah
juga berbeda, pemikirannya tentu juga berbeda. Sesungguhnya saya juga menyarankan
praktisi yang berperan krusial, praktisi yang mampu berperan besar jangan mengekspos
diri.
Pengikut: Kami ketika belajar Fa bersama terdapat huruf “Er Qian Wu Bai Nian”, ada
yang membaca “Liang Qian”, ada yang membaca “Er Qian”, dua macam cara pembacaan.
Mohon tanya Shifu sebaiknya bagaimana membacanya?
Shifu: Sesungguhnya kebiasaan kita selalu membacanya “Liang Qian Wu”, tidak
ada yang membaca “Er Qian Wu”. Tetapi praktisi Taiwan suka menyuarakan lafal “Er”. Saya
pikir bagaimana membacanya juga boleh, ketika kalian belajar Fa bersama supaya
seragam, maka kalian turuti apa yang Shifu katakan dan bacalah demikian. Shifu katakan
baca “Liang Qian Wu”, maka kita bacalah “Liang Qian Wu”, setuju? (Pengikut bertepuk
tangan) Hal-hal tersebut tidak ada konflik terhadap Xiulian kita. Karena bahasa setiap
negara tidak sama, pelafalannya juga berbeda, semua ini tidak memengaruhi.
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Pengikut Dafa, apakah kalian tahu? Standar dan tuntutan saya terhadap kalian di
tingkat permukaan Fa, serta bentuk di paling permukaan ini, saya tidak menuntutnya terlalu
banyak, namun di dalam agama lainnya adalah sangat ketat, dalam bentuk Xiulian lainnya
juga sangat ketat, mengapa? Saya hanya menghendaki kalian mengutamakan kandungan
makna dari Dafa, karena itu adalah yang harus dikultivasikan oleh kalian pengikut Dafa
sekarang ini; sedangkan hal-hal di permukaan, saya tidak menghendaki kalian terlalu
mengutamakan, Karena itu adalah sesuatu yang akan dilakukan saat Fa meluruskan dunia
manusia, terlampau rendah, bagi kalian demikianlah maksudnya. Saat Fa meluruskan
dunia manusia, tidak membaca dengan bahasa Mandarin bahkan tidak dibenarkan, tidak
mengerti arti sesungguhnya bahkan tidak dibenarkan, tuntutannya niscaya jadi tinggi.
Pengikut: Sekarang menuntut Jiang, tahap berikutnya apakah menuntut partai jahat?
Shifu: Menuntut partai jahat? Partai jahat itu dimusnahkan sudah tidak ada lagi,
perihal menuntutnya, dia bukan pula sebuah wujud, bagaimana mengadilinya? Tidak dapat
diadili. Unsur-unsur kejahatan memang telah dimusnahkan, tetapi partai jahat yang berupa
benda buruk itu akan menimbulkan penyesalan yang mendalam bagi manusia di kemudian
hari, manusia akan mempertimbangkan baik-baik masalah tersebut, sejarah juga akan
menjadikannya sebagai sebuah pelajaran.
Pengikut: Pengikut Dafa daratan Tiongkok teracuni oleh kebudayaan partai sangat
dalam, menyebabkan gangguan yang sangat besar terhadap pelaksanaan tiga hal dengan
baik sekarang ini. Sebagian rekan praktisi di daerah kami ingin memberantas kebudayaan
partai secara terfokus, dengan memanfaatkan waktu lainnya secara khusus memberantas
roh jahat, sedangkan empat kali pemancaran Zhengnian pada jam-jam yang ditetapkan
tidak diusik. Ada praktisi mencari keterikatan hati ke dalam, menggunakan bait kata “Petir
Dewa menggelegar” dalam sajak “Langit cerah kembali”, tiada hentinya melafal “Zha”, 6
namun sebagian rekan praktisi beranggapan ini adalah mengacaukan Fa, sehingga
menimbulkan perdebatan yang sangat besar.
Shifu: Bagi pengikut Dafa, perihal memancarkan Zhengnian, memancarkan
Zhengnian pada jam-jam yang ditetapkan, itu sanggup dilakukan; sehari-hari saat diri
sendiri mengalami gangguan, dapat memancarkan Zhengnian memberantas gangguan
pada diri sendiri. Itu sudah cukup. Sekiranya anda benar-benar mengalami gangguan yang
nyata, anda boleh memancarkan Zhengnian memberantasnya, hal ini jangan dilakukan
sering kali atau dalam skala besar. Karena pengikut Dafa semua sedang menyelamatkan
manusia dan mengklarifikasi fakta, jika melakukan hal lainnya bukankah itu berupa
gangguan? Menciptakan sesuatu yang baru dan unik juga tidak benar, membuat hal-hal
tersebut menjadi suatu bentuk lainnya, jika demikian pengikut Dafa tentu akan menentang.
Sesungguhnya hadapilah hal-hal tersebut secara rasional, harus sadar jernih.
Pengikut: Saya dalam sebuah pembicaraan telepon klarifikasi fakta bulan lalu, telah
menyampaikan fakta kebenaran kepada dua hingga tiga puluh teman kerja sekantor,
bersamaan itu mereka juga telah melakukan tiga pemunduran, mereka masih sekali lagi
bertitip pesan pada saya, saat bertemu Shifu harus sampaikan salam mereka kepada Shifu.
6

“Zha” – Menggelegar.
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Saya manfaatkan kesempatan hari ini juga mewakili semua khalayak yang baik hati, yang
dalam telepon klarifikasi fakta selama beberapa tahun ini menyampaikan salam kepada
Shifu, saya sampaikan salam kepada Shifu yang belas kasih dan mulia. Apa kabar Shifu,
terima kasih Shifu. (Para pengikut bertepuk tangan)
Shifu: Walaupun hanya penyampaian sebuah salam, namun bagaimanapun itu
adalah dilakukan dalam periode waktu kejahatan menganiaya Falun Gong, dengan latar
belakang fitnahan, desas-desus dan pencorengan yang besar-besaran, dia dapat
menyampaikan salam, ini pertanda orang tersebut benar-benar masih terhitung bagus.
Tentu saja pengikut Dafa mengklarifikasi fakta telah mencapai sasaran, ini berhubungan
juga dengan klarifikasi anda yang telah mencapai sasaran.
Sesungguhnya Xiulian pengikut Dafa kita, Xiulian anda di masa kehidupan siklus ini,
bukan demi pencapaian kesempurnaan anda semata-mata. Dengan kata lain, seandainya
tidak ada kewajiban menyelamatkan makhluk hidup, anda pada masa kehidupan siklus ini
tanpa Xiulian saya juga akan memperkenankan anda mencapai kesempurnaan, karena di
dalam sejarah ada yang sudah berkultivasi banyak kali, fondasinya sudah jauh melebihi
orang Xiulian pada umumnya, ini dibicarakan dari sudut pandang Xiulian secara pribadi.
Pengikut Dafa, apa itu pengikut Dafa? Siapa yang berperan sebagai pengikut Dafa?
Dikarenakan anda punya misi menanggung penyelamatan makhluk hidup, fondasi Xiulian
anda ini, Zhengnian anda di tengah Xiulian adalah demi menyelamatkan makhluk hidup.
Saya katakan lebih jelas lagi, Xiulian anda pada masa kehidupan siklus ini adalah agar
Zhengnian anda di permukaan manusia ini lebih kuat, untuk dapat menyelamatkan makhluk
hidup.
Ada orang setelah mendengarnya berpikir, oh, jika demikian kita tidak usah
melakukan juga dapat mencapai kesempurnaan. Yang saya maksud, jika adalah Xiulian
pribadi memang dapat mencapai kesempurnaan, akan tetapi pengikut Dafa niscaya punya
misi, Xiulian Dafa di masa pelurusan Fa tidaklah sama. Anda terikat pada Xiulian pribadi,
maka akan menjadi satu keterikatan! Mengenai hal ini, dalam agama lain maupun Xiulian
lainnya tidak diungkapkan demikian. Xiulian anda adalah demi menyelamatkan makhluk
hidup, bagian terakhir dari sumpah janji anda adalah demikian, jika tidak dilakukan apakah
dapat dibenarkan?
Pengikut: Koordinator pusat materi Dafa hanya menggunakan isi materi dari situs
web Zhengjian sebagai bahan, tidak mau menggunakan yang ada di web Minghui,
walaupun di web Minghui ada artikel bagus juga tidak dipakai.
Shifu: Bukankah itu adalah semacam keterikatan dari hati yang tidak berkenan?
Merasa tidak adil? Atau web Minghui tidak sesuai dengan konsep anda? Pokoknya tak
peduli bagaimanapun, anda dapat menyelamatkan manusia boleh saja, tetapi keterikatan
ini tidak dapat anda bawa pergi, keterikatan ini harus anda singkirkan.
Pengikut: Akhir-akhir ini di daerah kami saat belajar Fa bersama telah digunakan
sebuah cara belajar, yaitu setiap membaca habis satu paragraf penuh “Zhuan Falun”, lalu
berhenti mengutarakan apa saja yang diperoleh diri sendiri melalui baca tersebut, seusai
membaca paragraf tersebut apa kesan yang mendalam terhadap Fa yang Shifu utarakan,
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atau apa yang telah dipahami oleh diri sendiri. Pengikut tidak jelas apakah cara belajar Fa
seperti ini layak?
Shifu: Tidak layak, tidak layak. Jangan menciptakan sesuatu yang baru dan unik,
anda baca sajalah. Untuk memahami Fa, paham atau tidak terhadap Fa, itu akan terjadi
perubahan di dalam proses anda membaca Fa, bukan di dalam bertukar pendapat. Tetapi
bertukar pendapat antarpengikut Dafa juga dapat memerankan sebuah fungsi saling
memperkuat pikiran lurus dalam hal Xiulian, atau lihat orang lain bagaimana memahaminya,
yaitu dapat memerankan sejumlah fungsi terhadap pikiran lurus dalam hal Xiulian. Mungkin
perkataan pengikut Dafa dapat berperan sebagai pemberi isyarat terhadap keterikatan
anda atau kekurangan anda pada suatu aspek. Tetapi peningkatan anda yang
sesungguhnya pasti adalah di atas basis Fa. Maka harus membaca Fa dengan sungguh
hati, jangan menciptakan sesuatu yang baru dan unik.
Pengikut: Pengikut sejak kecil mengikuti orang tua memperoleh Fa, sekarang sudah
jadi pengikut remaja, saya ingin tahu pengikut cilik dan rekan praktisi lama apa
perbedaannya?
Shifu: Sebagai kehidupan, setiap kehidupan juga punya tanggung jawab sendiri,
semuanya adalah sebuah kehidupan yang individu, semua mewakili kelompok kehidupan
diri sendiri. Bagi yang berusia kecil, memang mengikuti orang tua, baik-buruknya Xiulian
orang tua selalu memengaruhi anak, terutama anak yang tergolong menggantungkan diri
pada keluarga. Siswa pada sekolah “Fei Tian”, bahkan pemain magang dari siswa Shen
Yun, baik-buruknya penampilan mereka juga dapat mencerminkan kondisi orang tua
mereka. Yang sifat kemandiriannya kuat, yang memiliki gagasan pribadi, itu tentu tidak
sama, itu pada dasarnya dapat mengambil keputusan secara mandiri.
Pengikut: Kelompok besar belajar Fa di daerah kami sudah lama tidak belajar “Zhuan
Falun”, hanya belajar ceramah Fa di berbagai tempat, bolehkah demikian?
Shifu: Tidak boleh. Ceramah Fa di berbagai tempat boleh sekali-kali dipelajari. Saya
sarankan ceramah Fa di berbagai tempat kalian bacalah sendiri di rumah. Saat belajar Fa
bersama, belajar Fa kelompok besar seyogianya belajar “Zhuan Falun”. Ceramah Fa di
berbagai tempat, apa pun isinya juga adalah menjelaskan “Zhuan Falun”.
Pengikut: Rekan praktisi kita yang menelepon ke daratan Tiongkok adakalanya
berhubungan dengan beberapa pejabat korup, mereka mengatakan: “Kami telah
mendapatkan banyak uang dari hasil korupsi, kami sangat takut dengan situasi anti korupsi
di dalam negeri, tak tahu bagaimana menangani uang hasil korupsi.” Ada yang mengatakan:
“Biarlah saya sumbangkan uang tersebut kepada Falun Gong! Saya juga pergi ke Amerika
Serikat menjalani hidup.” Ada praktisi mengatakan uang tersebut tidak boleh diterima, uang
tersebut tidak bersih. Saya tidak tahu bagaimana menjawab mereka bila kelak menemui hal
yang serupa?
Shifu: Masyarakat modern memang demikian keadaannya, terutama di daratan
Tiongkok. Mana yang bersih? Mana yang tidak bersih? Bahkan sebagian uang anda
melihatnya bersih, secara tidak langsung juga tidak bersih. Pokoknya sudah berupa sebuah
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masyarakat yang sedemikian rupa, kita tidak memandang bentuk permukaan ini, hanya
memandang hati manusia. Dia punya niat hati semacam itu. Seumpama dia dapat
menyumbangkan uang hasil korupsi itu kepada Falun Gong, uang yang dia dapatkan
dengan mencurahkan upaya begitu besar, dengan menanggung risiko bahaya, (hadirin
tertawa) coba kalian pikirkan, tentu saja karena situasi yang memaksa, tetapi tak peduli
bagaimanapun, dia tidak berpikir menyumbangkan kepada orang lain, ingin disumbangkan
kepada Falun Gong, jika demikian orang tersebut masih ada kesempatan untuk
diselamatkan, bukankah demikian? Tentu saja, jika tempat klarifikasi fakta pengikut Dafa
betul-betul membutuhkan uang, dia ingin menyumbangkan sedikit maka terimalah. Coba
anda katakan uang tersebut digunakan untuk apa? Uangnya tidak bersih, akan tetapi,
sebaliknya digunakan untuk menyelamatkan manusia, jika demikian bersih atau tidak? Itu
niscaya telah berbeda, benarkah demikian? Dengan begitu telah menghapus karma bagi
dia. (Hadirin bertepuk tangan)
Pengikut: Pengikut daerah utara ingin membantu pengikut daerah selatan
mengklarifikasi fakta, bagaimana kita secara lebih baik bersama-sama gigih maju dan
saling membantu?
Shifu: Ada sebagian daerah terlihat lebih lemah, tetapi ada sebagian daerah selatan
juga tidak lemah. Situasi di daratan Tiongkok sekarang juga sedang berubah dengan cepat,
pokoknya sebagai pengikut Dafa, tak peduli daerah selatan atau utara, jika anda sekalian
dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh, seharusnya mencukupi kebutuhan. Tentu
saja saling membantu tidak ada salahnya, tetapi harus memerhatikan keselamatan.
Pengikut: Koordinator berbagai daerah di daratan Tiongkok dewasa ini apakah harus
berupaya keras menemukan kembali rekan praktisi sediakala? Bantu rekan praktisi yang
tidak gigih maju membentuk banyak kelompok belajar Fa, dan banyak belajar Fa,
menggerakkan mereka melangkah ke luar mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan
manusia?
Shifu: Itu memang seharusnya, itu bahkan berupa suatu keharusan, akan tetapi
harus memerhatikan keselamatan. Selayaknya dikatakan begini, sekali saya mengatakan
perhatikan keselamatan, anda sekalian berpikir, sekarang keadaan sudah longgar.
Memang benar, keadaan di daratan Tiongkok pada dasarnya adalah demikian. Kondisi
kejahatan sedang merosot ke bawah, tetapi perangkat mesin yang dibuat pada saat awal
penganiayaan Falun Gong masih tetap berputar, kejahatan belum secara tegas
mengatakan stop penganiayaan, dan memusnahkan perangkat mesin tersebut, maka
mereka di tingkat bawah yang secara konkret melaksanakan tugas, baik itu dari kantor “610”
maupun polisi, mereka masih saja mengikuti perangkat tersebut melaksanakan tugas.
Tetapi walau bagaimanapun, sudah merupakan sebuah perangkat mesin rusak, banyak
polisi sudah mengerti fakta sebenarnya, mereka sama sekali tidak mau menangani, banyak
pelaku penganiaya Falun Gong sebagian juga merasa takut, begitu melihat situasi juga
sudah tidak menguntungkan, semuanya juga sedang meninggalkan lapangan. Dengan
demikian terwujudlah pada sebagian tempat situasi rasanya agak longgar, bahkan ada
daerah di mana ada orang sudah menggunakan musik berlatih Gong di taman, suara
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musiknya bahkan terdengar. Namun ada sebagian daerah situasi masih sangat jahat.
Keadaannya memang adalah sedemikian rupa.
Pengikut: Di sebagian daerah di daratan Tiongkok dalam jangka panjang terdapat
perbuatan mengacau Fa dengan menyampaikan pidato, bagaimana kita mencegahnya?
Shifu: Mengenai hal-hal tersebut, sebelum penganiayaan saya sudah mengatakan,
tidak diperkenankan berbuat demikian, semua yang berbuat demikian dikarenakan sifat hati
manusia, keterikatan, sifat memamerkan diri yang sedang berperan. Sedangkan sekarang
sudah serius, sekiranya di daerah tertentu benar-benar terdapat masalah, anda bertukar
pendapat dengan rekan-rekan praktisi, itu adalah dua hal yang berbeda; jika hal demikian
dilakukan dalam skala besar, saya pikir itu adalah melakukan hal yang iblis ingin lakukan.
Pengikut: Saya bekerja di bidang media sudah sekian banyak tahun, semakin lama
semakin merasa diliputi kebingungan. Personal tingkat kepengurusan tidak mudah, untuk
mengelola perusahaan dengan baik, setiap hari diadakan rapat untuk pembinaan profesi,
akan tetapi saya merasa semakin menjauhi Xiulian, saya tidak ingin ikut rapat, tidak ingin
mendengar begitu banyak, namun takut dikatakan tidak taat pada kepengurusan. Saya
setiap hari harus dengan Zhengnian memberantas gangguan, jika tidak kian hari kian
terbawa sifat manusia biasa. Dapatkah waktu untuk rapat diubah jadi waktu untuk belajar
Fa?
Shifu: Mengenai keadaan konkretnya saya akan mencari koordinator secara individu
membicarakan hal ini. Saya kemukakan sejenak keadaan lainnya. Begini, ada di antara
kalian dalam bidang media benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh diri
sendiri, bahkan ada yang sama sekali seperti manusia biasa. Untuk apa pengikut Dafa
mengelola media, sebagian orang bahkan sudah tidak memikirkannya lagi. Anda ini siapa?
Anda adalah pengikut Dafa, anda berkewajiban menyelamatkan manusia. Tujuan kalian
mengelola media, adalah untuk mengklarifikasi fakta, menyelamatkan manusia,
menghentikan penganiayaan, menyingkap kejahatan, selain itu, hal lainnya adalah
diselesaikan demi mengangkat media itu sendiri, oleh sebab itu anda harus tahu apa yang
anda lakukan. Saya sudah pernah bicara dengan koordinator media besar perihal harus
mengutamakan belajar Fa, mereka juga sedang berupaya keras pada aspek ini, sedang
diperbaiki. Maka media lainnya juga demikian.
Tak peduli bagaimanapun, kadang kala saya melihat artikel di media, benar-benar
tidak layak dibaca, seakan-akan bicara mewakili partai jahat PKT. Ada orang juga
mengomentari hal-hal di tengah manusia biasa, bahkan diolahnya. Apakah anda tidak tahu
bahwa anda sedang menyelamatkan manusia? Anda tidak boleh menciptakan musuh.
Sebagai media, bagaimana orang lain melaporkan sebuah berita, anda juga
melaporkannya demikian, terhadap hal-hal manusia biasa mengapa anda ingin
mengomentari?! Masih ingin mengatakan mana yang baik mana yang buruk, bahkan gusar
karena merasa tidak adil. Anda adalah orang Xiulian, apakah anda tidak tahu apa yang
sedang anda lakukan? Jika menyangkut media, dikarenakan sikap anda, membuat
seseorang beranggapan pandangan anda terhadapnya adalah sedemikian rupa, sehingga
menimbulkan antipati darinya, menimbulkan antipatinya terhadap Falun Gong, bagaimana
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menyelamatkan dia? Jika demikian fungsi apa yang anda perankan? Bahkan beberapa
kejadian yang muncul di daratan Tiongkok, juga membuat anda gusar merasa tidak adil.
Penangkapan terhadap seseorang, anda mengomentarinya dengan gusar merasa tidak adil,
mengatakan yang ditangkap itu semuanya tidak punya kemampuan, komentar ini dan itu.
Anda bahkan sudah tidak tahu diri anda siapa, anda adalah satu oknum dalam partai jahat
PKT?
Saya beri tahu kalian, sekarang di daratan Tiongkok, yang ditangkap itu baik yang
kakap maupun yang teri, tidak ada satu pun yang salah tangkap! Tidak ada satu pun yang
salah tangkap, karena situasi tersebut memang sedang berjalan secara demikian. Bahkan
mereka yang tidak memiliki kuasa apa pun, yang menekuni kesenian dan berpengaruh
sangat besar di tengah khalayak, yang pernah menyerang Falun Gong, semuanya sedang
mendapat balasan. Siapa pun tidak dapat melarikan diri, saya sudah mengatakannya.
Dahulu pengikut Dafa di daratan Tiongkok mendengar suara sirene mobil polisi, betapa
besar tekanan mentalnya? Sekarang mereka yang menganiaya pengikut Dafa beginilah
keadaannya, satu perbuatan mendapat satu pembalasan. (Hadirin bertepuk tangan)
Mereka bahkan lebih takut daripada pengikut Dafa ketika itu. Pengikut Dafa lapang dada,
walau tekanan pada aspek mental sangat besar, namun tidak ada beban, pejabat korup
tersebut, harta mereka jutaan bahkan miliaran, semua itu digeledah, diperiksa dan diproses,
orangnya ditangkap dan dipenjara, benda yang mereka kehilangan terlampau besar. Itu
adalah pembalasan, di saat menganiaya Falun Gong mengapa begitu jahat? Kalian yang
mengerjakan media, juga jangan sembarangan mengambil artikel dari daratan Tiongkok
lalu diberitakan dan dimuat, lihat dulu dia berbicara untuk siapa!
Media bahasa Mandarin di luar daratan Tiongkok, sebagian adalah koran yang
dikelola oleh orang Tionghoa di daerah Asia Selatan. Pada masa-masa awal di masyarakat
internasional, mereka sangat tidak menaruh perhatian terhadap tata bahasa Tionghoa,
karena mereka memang tidak memiliki bekal kebudayaan tradisional Tionghoa, sehingga
sangat tidak menaruh perhatian. Tetapi gejala semacam ini masih terus berlanjut, banyak
media bahasa Tionghoa juga selalu menirunya. Ada kalanya saya menemukan judul berita
yang anda tulis, sungguh tampaknya benar namun sesungguhnya salah, tidak tahu apa
yang anda tulis, apa yang anda utarakan, kadang kala istilah yang digunakan sungguh aneh,
tiba-tiba berubah jadi hampa kebudayaan. Jangan meniru hal-hal tersebut, tempuhlah jalan
sendiri, tempuhlah jalan sendiri.
Pengikut: Banyak praktisi Eropa merasa bingung di antara dua pilihan, berpedoman
pada Fa sebagai guru atau menuruti kemauan koordinator utama secara mutlak.
Shifu: Saya pikir juga tidak ada sesuatu yang membingungkan. Koordinator pasti
tidak akan menghasilkan suatu Fa, lalu menghendaki anda berbuat menuruti Fa yang ia
hasilkan itu. Kalian Xiulian dengan menuruti Fa, mematut diri dengan mengikuti Fa,
koordinator adalah mengoordinasi pekerjaan, kedua hal ini berbeda.
Pengikut: Penanggung jawab di berbagai tempat apakah dapat mengumpulkan
kebijakan maksimal dari seluruh praktisi untuk digunakan dalam hal klarifikasi fakta? Jika
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praktisi hanya mengikuti secara membuta akan menyebabkan hasil penyelamatan manusia
tidak baik.
Shifu: Tentu saja saya juga tahu, penanggung jawab di sebagian daerah,
kemampuannya benar-benar kurang, kemampuan yang kurang ini membuat dia
menerapkan cara yang memaksa. Bukannya bertukar pendapat dengan rekan-rekan
praktisi, sekiranya benar diri sendiri tidak memiliki kebijakan, gunakanlah kebijakan semua
praktisi, membenarkan hal yang positif, lalu bimbinglah rekan praktisi mengerjakannya.
Sebagai orang Xiulian, siapa pun terdapat kesalahan, tidak berarti anda sebagai
koordinator, maka anda sama seperti Shifu. Apakah anda tidak punya kesalahan? Anda
punya kesalahan. Hal-hal yang anda pikirkan, ada kalanya sangat mengecewakan, tidak
menyeluruh, maka anda benarkanlah orang yang melakukan dengan baik itu, kemudian
koordinasikan hal tersebut dengan baik bersama rekan-rekan praktisi. Anda adalah seorang
koordinator. Bila orang lain tidak mematuhi anda, tak peduli benar atau salah, anda juga
hadapi dengan cara paksa, jika tidak berhasil lalu anda mempersulit dia, apa bedanya anda
dengan kader partai jahat? Coba ubahlah caranya, lakukan dengan baik pekerjaan yang
Shifu serahkan.
Pengikut: Saya mewakili pengikut Dafa kota Handan kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Di desa Jinxiang kota Jining propinsi Shandong ada seorang yang
mengaku sebagai pengikut Dafa pergi ke mana-mana dengan kedok dirinya mengemban
misi khusus, mengatakan ia dapat menggunakan kemampuan Gong menghapus karma
rekan praktisi, membantu rekan praktisi melewati cobaan.
Shifu: Dia sudah kerasukan iblis, ini pasti sudah kerasukan iblis. Setiap kejadian
seperti ini, bagaimana dia bisa mendapat pangsa pasar? Sekiranya pengikut Dafa,
bukankah orang-orang di tempat tersebut yang memberinya pangsa pasar? Dapat
dikatakan timbulnya peristiwa ini di daerah tersebut bukanlah secara kebetulan. Yaitu di
daerah anda ini terdapat masalah, telah memberi dia pangsa pasar, bukankah karena
kalian secara umum terdapat masalah tersebut sehingga muncullah kejadian ini? Tentu
saja yang tidak ada masalah dengan hal ini akan melihatnya dengan jelas, akan mampu
melihatnya. Yang ada masalah, yang ada keterikatan dengan hal ini maka tidak dapat
melihatnya.
Pengikut: Jika pengikut Dafa dalam jumlah besar tidak mencapai kesempurnaan,
proses pelurusan Fa sudah selesai, lalu pengikut-pengikut Dafa tersebut akan bagaimana
jadinya? Apakah akan dipertahankan untuk Xiulian lebih lanjut?
Shifu: Bagaimana jadinya, saya juga tidak dapat mengatakannya. Setiap kasus
masing-masing berbeda, pada umumnya bagaimana sumpah janji yang diikrarkan maka
akan seperti itulah jadinya, tidak ada kesempatan yang kedua kali, tidak ada kesempatan
yang kedua kali.
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Pengikut: Apakah dalam keadaan pengelolaan usaha belum mencapai peningkatan,
kita perlu mempekerjakan begitu banyak pegawai administrasi? Upah mereka juga tidak
rendah, tetapi kami semua tidak tahu apa yang dia kerjakan, tak terlihat peran bantuan apa
pun dari dia terhadap media.
Shifu: Kalau begitu, media mana yang berbuat demikian? Ada kalanya memang
tidak menyadarinya secara jernih.
Pengikut: Saya adalah redaktur NTDTV, saya melihat satu masalah yang menonjol,
di antara rekan sejawat, personal tingkat kepengurusan dan karyawan tidak ada komunikasi,
sulit mengadakan kontak, melakukan pekerjaan masing-masing, pengaturan pekerjaan
melalui SMS telepon seluler, jarang sekali berbicara secara tatap muka, tidak ada rapat
rutin bagian redaksi, rapat sektor pekerjaan juga jarang diadakan, karyawan tidak tahu arah
pekerjaan dan keadaan secara keseluruhan, ingin memikul lebih banyak pekerjaan juga
tidak dapat dilakukan walau punya kemampuan.
Shifu: Keadaannya secara konkret saya tidak paham, maka Shifu juga tidak dapat
banyak berkomentar. Akan tetapi di sini mengindikasikan sebuah masalah, masalah apa?
Yaitu di antara kalian walau saling bertemu juga tidak terjalin komunikasi, mengandalkan
SMS. Saya beri tahu anda, manusia planet justru berbuat secara demikian. Sebagai
manusia, selayaknya ada tukar pendapat. Kebudayaan ortodoks, kebudayaan warisan
Dewa selama beberapa ribu tahun dalam masyarakat manusia, serta kondisi manusia,
semua tak terpisahkan dengan tukar pendapat dari kelompok manusia.
Kehidupan macam apa yang tidak bertukar pendapat? Kalian tahu tentang manusia
planet, di atas planet mereka tidak ada Qing. Jika di atas bumi tidak ada Qing maka itu
sangat mengerikan! Namun sebagai orang Xiulian dengan adanya Qing juga merupakan
keterikatan. Melangkah ke luar dari Qing, adalah tingkat kesulitan yang diatur bagi orang
Xiulian, juga adalah agar seseorang dapat melenyapkan karma dan menyingkirkan sifat
hati manusia di tengah Xiulian, juga adalah demi kondisi eksistensi manusia. Sedangkan
manusia planet, mereka tidak dapat Xiulian, mereka juga tidak memiliki lingkungan khusus
seperti manusia, akan tetapi sebutan manusia planet itu adalah manusia di bumi yang
menyebutnya demikian, menyebut mereka manusia planet, mereka adalah makhluk aneh,
persis adalah makhluk aneh. Dikatakan secara ketat, manusia adalah diciptakan Dewa
dengan menggunakan tanah, Dewa memandang partikel dasar dalam Triloka semua
sebagai tanah, debu tanah dalam alam semesta. Sedangkan manusia planet, saya merasa
mereka semua merangkak ke luar dari tumpukan sampah, mereka lebih rendah dari
manusia.
Mereka tidak memiliki perasaan, jadi bagaimana mereka memelihara kesatuan
masyarakat? Adalah mengandalkan teknologi, siapa yang teknologinya tinggi, maka dia jadi
setingkat lebih tinggi. Siapa yang teknologinya lebih tinggi, maka dia niscaya sebagai
kepala. Mereka eksis demi teknologi, pada awalnya hanyalah makhluk tingkat rendah, eksis
demi bertahan hidup, lambat laun ketika memanfaatkan teknologi mempertahankan
eksistensi mereka, maka teknologi telah menjadi nomor satu, demikianlah mereka. Pikiran
manusia tidak dapat mereka pahami, tentu saja anda juga tidak paham terhadap mereka,
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seutuhnya merupakan benda yang berbeda. Namun dikarenakan teknologi mereka telah
berkembang hingga amat canggih, maka ia dapat melihat jelas apa yang ingin anda
kemukakan, ia tahu apa yang ingin anda kemukakan, demikianlah gerangan masalahnya.
Pengikut: Pengikut tidak begitu jelas, dalam keadaan bagaimana memancarkan
Zhengnian harus ditambahkan solusi kebajikan....
Shifu: Memancarkan Zhengnian tidak ada yang menghendaki anda berikan solusi
kebajikan. Memancarkan Zhengnian justru adalah memberantas, mencerai-beraikan,
bukankah begitu? Jika memancarkan Zhengnian berikan solusi kebajikan, maka tidak perlu
memancarkan Zhengnian. Bukankah itu adalah memberantas benda-benda buruk? Untuk
apa anda memberikan solusi kebajikan kepada benda-benda buruk itu? Sudah saya
katakan pada anda, racun memang adalah beracun, anda ingin dia tidak meracuni apakah
anda sangggup? Tidak sanggup, dia memang adalah racun. Anda bilang lakukan klarifikasi
pada racun itu agar berubah menjadi tidak beracun, ini sepertinya tidak dapat diwujudkan,
bukankah demikian?
Pengikut: Di daratan Tiongkok ada sebagian rekan praktisi tidak berpartisipasi dalam
penuntutan Jiang.
Shifu: Hal ini sudah saya bicarakan. Yang tidak berpartisipasi dalam penuntutan
Jiang, saya juga tidak menganjurkan mereka yang belum mengekspos identitas diri,
sebagian praktisi yang masih sangat berperan, seyogianya jangan mengekspos identitas
diri. Tetapi juga bukan semuanya demikian, ada sebagian sama sekali tidak menanggapi
hal ini, taraf kondisi Xiuliannya berada di situ. Ada pula sebagian, dia memang takut, itu
juga adalah ditentukan oleh taraf kondisi Xiuliannya. Demikianlah keadaannya.
Pengikut: Uang dolar Amerika Serikat yang kami terima belakangan ini ada yang
bertulisan Mandarin, tulisan Inggris, alamat situs web Dafa. Di Amerika Serikat melakukan
hal demikian apakah layak?
Shifu: Tidak layak. Saya pikir ini pasti adalah dilakukan oleh orang yang baru keluar
dari daratan Tiongkok, di Amerika Serikat anda tidak perlu berbuat demikian. Masyarakat
internasional semua menganggap partai jahat PKT sebagai iblis, mereka tidak
mengatakannya di bibir, namun dalam hati semuanya tahu, tidak perlu anda yang
mengatakan, tidak usah berbuat secara demikian.
Praktisi yang keluar dari daratan Tiongkok, sebagian hal yang dilakukan sama
seperti mentalitas mereka di daratan Tiongkok, terlihat aneh, masyarakat internasional tidak
memahami kalian. Ada sebagian proyek tidak memperkenankan anda ikut serta, juga bukan
selamanya tidak memperkenankan anda ikut serta, bagaimanapun anda harus mengubah
pikiran anda itu di dalam masyarakat yang normal. Kebiasaan semacam itu yang terpelihara
di bawah pengaruh kebudayaan partai, di tengah hubungan antarmanusia yang
metamorfosis, haruslah disingkirkan. Saya ketika datang ke Amerika Serikat juga sama
seperti kalian, namun saya dengan segera sudah mengerti. Terhadap hal apa pun suka
melangkah ke sisi ekstrem, menulis sebuah artikel, istilah dan kata-kata yang digunakan
ekstrem, menulis sesuatu, yang ingin disampaikan ditulis dengan sangat ekstrem.
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Masyarakat di sini tidak dapat menerima, mereka sangat mengutamakan kebenaran atas
dasar kenyataan, seberapa besar suatu peristiwa seyogianya dilaporkan sekian besar.
Pengikut: “Lun-yu” yang diganti layaknya disimpan atau dibakar?
Shifu: Dibakar, bakar saja. Shifu beri tahu kalian dibakar maka kalian bakarlah.
Pengikut: Mohon Shifu sekali lagi membicarakan makna Orkes Simfoni Shen Yun,
tahun ini pertama diadakan pertunjukan, promosinya masih sangat sulit, lebih sulit dari
mempromosikan Shen Yun.
Shifu: Seiring dengan peningkatan mutu Shen Yun, peningkatan di bidang mutu
teknik, hasil pertunjukan juga semakin baik. Peningkatan mutu teknik terdiri dari dua aspek,
satu adalah pemain itu sendiri, peningkatan teknik dari pemain itu sendiri di atas panggung,
satu lagi adalah, karena pemain di atas panggung berpentas dengan iringan musik, jika
musiknya tidak enak didengar akan membuat efek keseluruhan menjadi rusak, lagi pula
suaranya juga digunakan oleh Dewa untuk membersihkan benda-benda buruk pada tubuh
manusia, bahkan dapat menerobos ke lapisan yang mendalam, dapat memerankan fungsi
positif yang sangat besar, segala sesuatu dari Shen Yun seutuhnya bermanfaat dalam
penyelamatan manusia, seniman yang berpiawai tinggi, melalui musik dia juga dapat
memerankan fungsi yang membangkitkan hati manusia, memopulerkan kebudayaan
warisan Dewa serta memulihkan kebudayaan tradisional. Karena dia tidak dapat
menyelamatkan manusia secara langsung, maka saya memperkenankan mereka
berkeliling dalam tempo singkat, di satu sisi agar orang-orang mengetahui musik Shen Yun
yang bertaraf tinggi, satu sisi lainnya ini merupakan sebuah penggemblengan bagi diri
mereka. Kita memiliki musisi yang sangat bagus, hal ini juga ingin ditampilkan kepada
khalayak, kita memang bertaraf tinggi. Para penari ada kesempatan menampilkan diri,
sedangkan mereka masih belum ada kesempatan yang begitu banyak untuk menampilkan
diri.
Sebuah grup musik yang bertaraf tinggi memang memerankan fungsi yang positif
terhadap pengangkatan Shen Yun secara keseluruhan. Ada sebagian daerah merasa
hasilnya sangat baik, ingin menyelenggarakan, ada sebagian daerah telah mendapat kabar,
juga ingin menyelenggarakan, tetapi syarat tidak mencukupi. Ada sebagian ingin
menyelenggarakan, tetapi karena perubahan dari praktisi, perubahan hal-hal lainnya, tiket
juga tidak begitu mudah dipasarkan. Pokoknya tak peduli bagaimanapun, kalian semua ada
kesulitan masing-masing. Sesungguhnya saya pikir perihal tidak dapat melakukan dengan
baik, kebanyakan masih terdapat faktor buatan manusia, dikarenakan pikiran dan cara
berpikir yang tidak sesuai.
Sebagai pengikut Dafa, apa yang anda rasa harus dikerjakan, maka anda harus
mengerjakannya dengan baik. Tentu saja anda sekalian sangat sibuk, Shifu juga sudah
melihat akan hal ini, saya juga tidak menyalahkan kalian, saya selalu merasa tak peduli
bagaimanapun, sebagai pengikut Dafa, anda lakukanlah dengan baik apa yang anda
lakukan, maka Dewa pun mengagumi anda. Jika anda tidak sungguh hati melakukan
pekerjaan apa pun, hal-hal penyelamatan manusia juga tidak diperhatikan, tidak mau
dikerjakan, kalau begitu apa yang anda lakukan? Anda mengatakan pengikut Dafa harus
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melakukan tiga hal dengan baik, namun anda tidak begitu menaruh perhatian terhadap hal
apa pun, waktu berlalu dibiarkan berlalu. Tidak ada apa pun yang dilakukan dengan baik,
tidak ada apa pun yang dikultivasikan dengan baik, bagaimana jadinya?
Pengikut: Paham ateis sudah berurat dan berakar dalam benak banyak orang
Tiongkok, bagaimana menjebolnya dengan Zhengnian?
Shifu: Ini bukanlah sesuatu yang anda jebol sekarang, di tengah menyelamatkan
manusia anda sedapat mungkin mengklarifikasi pada orang tersebut. Tentu saja
selayaknya dikatakan, paham ateis pada manusia ini, seperangkat sistem ini, termasuk
kebudayaannya, memang telah diatur sebagai suatu benda yang berperan negatif, dahulu
manusia semua percaya pada Tuhan, hanya saja setibanya masa kini barulah muncul
keadaan seperti ini. Dahulu pertikaian adalah antar agama, Tuhan dari masing-masing yang
dipermasalahkan, sekarang adalah antara ateis dan penganut Tuhan, ini tidak pernah
terjadi sebelumnya, justru sekarang telah terjadi. Bukankah itu juga adalah diciptakan untuk
kalian, bukankah itu telah menciptakan tingkat kesulitan bagi kalian dalam menyelamatkan
manusia? Ini juga merupakan malapetaka bagi manusia, rintangan terbesar bagi manusia
apakah dapat terselamatkan.
Perihal partai jahat PKT, tanpa kalian mengklarifikasi fakta manusia berangsurangsur juga dapat membedakannya, dia adalah benda yang jahat. Bagi orang-orang yang
tumbuh besar di tengah kebudayaan ateis ini, mereka tidak dapat membedakannya, benarbenar sangat sulit membedakannya.
Pengikut: Di daerah kami dan daerah lainnya selalu ada individu yang tidak rasional,
berteriak-teriak di lokasi wisata dan daerah pecinan, melakukan perbuatan yang tidak dapat
dibenarkan oleh polisi maupun pemerintah setempat.
Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, orang-orang tersebut di mana-mana juga ada,
asalkan peristiwa ini belum berakhir maka tetap ada. Kekuatan lama memang
memunculkan mereka untuk berperan negatif, jika tidak demikian mereka beranggapan,
pengikut Dafa semuanya begitu baik, begitu positif, manusia akan sangat cepat
memahaminya, tanpa unsur negatif sedikit pun. Ada satu lagi, bagaimana menguji sifat hati
manusia anda? Beberapa orang dari kalian justru terikat pada perkataan mereka yang
muncul keluar itu, keterikatan tersebut apakah tidak harus disingkirkan? Ini adalah
pemikiran kekuatan lama, dia menganggap ini juga merupakan kebocoran, maka harus
dimunculkan orang-orang tersebut, untuk melihat kalian bagaimana menghadapinya,
bagaimana kondisi hati kalian, apakah terganggu. Sedangkan apa pengaruhnya di tengah
manusia biasa, dia niscaya tidak peduli, dia hanya demi menyelesaikan hal-hal yang dia
ingin selesaikan. Orang-orang itu sendiri semua datang untuk melakukan gangguan, di
permukaan mengibarkan panji pengikut Dafa, saya beri tahu anda sekalian, mereka semua
adalah datang untuk melakukan gangguan, diatur masuk oleh kekuatan lama.
Shifu akan menyelamatkan siapa pun, mata-mata juga diselamatkan, Bukankah
saya sudah katakan kepada kalian? Orang seperti ini, pada awalnya masih ada waktu, ada
kesempatan, saya juga mengatakan kepada mereka, jadilah orang yang baik, lakukanlah
dengan baik, kesempatan sulit didapatkan. Akan tetapi, saya sekarang sudah tidak
84

mengatakan demikian. Ada orang yang seperti ini bertanya pada saya, dapatkah mencapai
kesempurnaan? Saya katakan bila tidak dapat mencapai kesempurnaannya biarlah begitu.
Jika demikian bagaimana mencapai kesempurnaan? Sepanjang jalan selalu melakukan
hal-hal yang merusak Dafa, sama sekali tidak berkultivasi, mau ke mana untuk mencapai
kesempurnaan? Anda bahkan tidak sebaik manusia biasa, mau mencapai kesempurnaan
apa? Di hadapan mereka, kesempatan sudah sangat sedikit sekali, berupaya mengejar
juga tidak dapat terkejar. Sekiranya benar-benar dapat melakukan dengan baik, memang
dapat mencapai kesempurnaan, akan tetapi kesempatan sudah sangat-sangat sedikit.
Pengikut: Orang-orang tersebut sangat aktif pergi ke tempat wisata, setiap hari selalu
pergi.
Shifu: Betul, orang-orang tersebut luar biasa aktif.
Pengikut: Mereka ditolak oleh sebagian orang Tionghoa dan publik, beberapa
praktisi malah mendukungnya.
Shifu: Memang benar, ada sebagian praktisi menganggap kedatangan mereka
adalah hal baik, tentu mendukungnya, tidak dapat membedakan siapa yang mengganggu,
siapa yang tidak mengganggu. Justru karena ada praktisi yang demikian, baru dapat
memberi dia pangsa pasar, dia baru dapat berbuat hal yang demikian. Memberi dia toleransi,
toleran siapa? Memberi dia toleransi untuk mengganggu kalian menyelamatkan manusia?
Memang, ketika itu saya juga berpikir, sebisa mungkin memberi toleransi, namun dilihat dari
keadaan sekarang, orang-orang tersebut ada yang sama sekali tidak mau berubah, maka
jangan memberi dia kesempatan lagi.
Pengikut: Pengikut Dafa dari 88 negara, daerah dan kota memberi salam kepada
Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada kalian semua! (Tepuk tangan) Saya sepertinya masih
ingin membicarakan sesuatu. (Tepuk tangan)
Setahun diadakan dua kali konferensi Fa, jika dibandingkan dengan konferensi Fa
dahulu sudah banyak berkurang. Namun tak peduli bagaimanapun, pengikut Dafa
berkumpul bersama berbagi pengalaman, saling menyemangati, manfaat yang demikian
benar-benar sangat baik. Yaitu ingin agar konferensi Fa berperan positif di tengah Xiulian.
Selama sekian tahun ketika mengalami kesulitan, praktisi dapat melangkah ke depan,
konferensi Fa juga telah memerankan fungsi yang besar. Di tengah kesulitan saling
memberi semangat, supaya praktisi dapat melangkah ke depan, ini niscaya adalah fungsi
konferensi Fa, oleh sebab itu harap kalian tidak sia-sia datang. Saya tadi sejak awal sudah
mengatakan, kalian dari berbagai penjuru dunia, biaya perjalanan, konsumsi dan
akomodasi, serta membeli barang keperluan, jika dikumpulkan semua dana tersebut amat
besar. Kita menghabiskan biaya sedemikian rupa, juga harus digunakan pada tempat yang
bermanfaat, jika kalian ingin kumpul bersama meramaikan suasana, itu tidak dibenarkan.
Seusai konferensi secara sambilan anda juga beri tahu mereka yang tidak gigih maju, anda
sudah tidak ada waktu lagi, anda ingin bagaimana? Ada lagi, bagi yang pernah berbuat
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kesalahan, kesalahan-kesalahan yang anda perbuat itu, bagaimana anda menghadapinya?
Bagi mereka yang pernah mengambil uang praktisi, bagaimana anda menghadapinya?
Ada sebagian praktisi kita dalam menghadapi ujian karma penyakit tidak dapat
mengatasinya. Anda jangan memikirkan hal-hal yang besar. Anda mengatakan anda tidak
ada kesalahan besar, sangat teguh terhadap Fa. Akan tetapi anda jangan menganggap
sepele hal-hal kecil. Kejahatan akan menyusup celah kekosongan, banyak praktisi bahkan
dikarenakan hal kecil telah meninggal dunia, benar-benar karena hal yang sangat kecil.
Karena Xiulian adalah hal serius, adalah tanpa kebocoran, anda dalam jangka panjang
tidak pernah mengultivasi diri terhadap hal-hal tersebut, walau adalah hal kecil, dalam
jangka panjang anda tidak pernah memerhatikan, itu niscaya telah menjadi masalah, maka
banyak praktisi dikarenakan masalah ini telah meninggal dunia. Sekarang yang
menganiaya pengikut Dafa, dari kekuatan lama tidak berani secara langsung melakukannya,
kehidupan-kehidupan besar yang berwujud juga tidak berani melakukan. Sekarang yang
melakukan adalah benda-benda apa? Semua adalah jenis serangga, bakteri dan bendabenda yang kacau-balau, semua adalah benda-benda tersebut. Memancarkan Zhengnian
sangatlah efektif! Begitu dimusnahkan mereka sekelompok-sekelompok langsung terbasmi,
akan tetapi mereka sangat banyak, betapa besarnya alam semesta, lagi pula tingkatan
alam semesta sangat banyak, benda tersebut telah anda musnahkan seluruhnya, sebentar
tidak lama lagi, mereka menyusup kembali, datang lagi, anda memusnahkannya lagi.
Demikianlah tiada henti-hentinya begini memancarkan Zhengnian, harus bertahan dalam
satu jangka waktu, baru dapat terlihat hasilnya secara nyata. Jangan mengira telah selesai
melancarkan Zhengnian, rasanya sudah baik sejenak, kemudian tidak baik lagi, lalu anda
kehilangan kepercayaan diri. Saya beri tahu anda, mereka justru menggunakan cara
demikian untuk melemahkan anda, melemahkan keyakinan teguh anda, anda sekalian
harus memerhatikan hal-hal tersebut.
Tiga hal yang Shifu bicarakan semuanya sangatlah penting, harap anda dapat
melangkah lebih baik lagi di jalur bagian terakhir ini. Mereka yang telah melakukan dengan
baik, jangan mengendurkan diri, jangan mengendurkan diri. Selama sekian banyak tahun
kalian tidaklah mudah dapat melangkah kemari, Shifu menyayangi kalian, Shifu juga
berterima kasih pada kalian. Terima kasih kepada anda sekalian! (Seluruh praktisi bertepuk
tangan, berdiri menyampaikan hormat.)
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