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Ceramah Fa di Washington DC Tahun 2018
Li Hongzhi
21 Juni 2018 di AS
(Hampir sepuluh ribu pengikut Dafa yang hadir serentak berdiri dan bertepuk tangan
meriah dalam jangka panjang. Shifu naik ke podium, melakukan Heshi, kemudian memberi
isyarat kepada seluruh hadirin untuk menempati tempat duduk.)
Salam kepada anda sekalian! (Seluruh pengikut serentak menjawab: “Salam kepada
Shifu” sambil bertepuk tangan meriah. Shifu memberi isyarat agar berhenti bertepuk tangan.)
Anda sekalian telah berjerih payah. (Seluruh pengikut: “Shifu berjerih payah!” Shifu memberi
isyarat tangan untuk tidak bicara lagi.) Penganiayaan ini dengan perkataan kekuatan lama,
adalah ujian dan pembaptisan dengan api dan darah terhadap pengikut Dafa, juga suatu proses
penempaan untuk menghasilkan emas murni. Tak peduli bagaimanapun, sebagai orang Xiulian,
tanggung jawab yang kalian emban memang sangat besar. Menyelamatkan makhluk hidup.
Kalian sendiri tidak punya begitu banyak karma, tidak punya sedemikian besar karma. Tetapi,
anda sekalian tahu, di dalam masyarakat manusia, semua makhluk hidup tidaklah sederhana,
bahkan hewan pun tidak sederhana. Banyak kehidupan berasal dari tingkat tinggi. Kita ingin
menyelamatkan mereka. Semua kehidupan yang mereka wakili adalah kehidupan yang akan
disingkirkan di alam semesta lama, dia ingin menyelamatkan mereka. Maka bila kita
menyelamatkan mereka, kehidupan yang mereka wakili di sana juga akan terselamatkan.
Tampaknya menyelamatkan banyak sekali kehidupan adalah suatu hal yang sangat baik, tetapi
bagaimana dengan karma mereka? Karma yang luar biasa besar. Lagi pula di tengah
masyarakat manusia biasa, di tengah gejolak arus besar, coba anda sekalian pikirkan, karma
tersebut juga sangat besar. Dengan demikian telah menyebabkan kesulitan, kerunyaman, dan
kegetiran untuk menyelamatkan mereka, serta timbulnya penganiayaan ini.
Penganiayaan ini sendiri adalah benda-benda buruk dari tingkat rendah yang sedang
menghalangi kita menyelamatkan manusia; kehidupan tingkat tinggi merasa penganiayaan ini
justru merupakan ujian dan Xiulian bagi pengikut Dafa, begitulah korelasinya. Sesungguhnya,
semua agama ortodoks dalam sejarah, misalnya para Dewa yang kita ketahui, yang turun ke
bumi mengajar dan menyelamatkan manusia, dengan kata lain merekalah yang mengukuhkan
kebudayaan bagi manusia untuk mengenal Dewa, apa yang mereka alami juga adalah kejadian
semacam ini. Dari sudut pandang ini adalah sama, tetapi hal-hal yang dilakukan oleh pengikut
Dafa tentu makin tidak sederhana. Sekiranya manusia semua adalah kehidupan tingkat tinggi,
mewakili kelompok kehidupan yang amat banyak dan amat besar bereinkarnasi menjadi
manusia di bumi, coba anda sekalian pikirkan, bagaimana orang-orang tersebut bertahan hidup
di tengah masyarakat manusia, ini merupakan suatu masalah besar. Jika demikian, maka
masyarakat manusia ini sudah tidak sederhana lagi. Tetapi manusia sekarang ini walaupun
tidak sederhana, sekali memasuki dunia manusia yang menyesatkan, di tengah pencemaran
duniawi, penampilan mereka menjadi sangat tidak baik, bahkan ada yang lebih buruk lagi,
namun hakiki dari jiwa mereka sungguh luar biasa. Sedangkan permukaannya telah terbawa
oleh arus modernisasi, berupa ideologi modern yang terlepas dari kebudayaan warisan Dewa,
di bawah indoktrinasi jahat kebudayaan partai dalam masyarakat partai jahat komunis, manusia
di dunia sekarang ini berpenampilan sedemikian rupa, sangat buruk, akan tetapi, kita harus
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menyelamatkan mereka. Hanya pengikut Dafa satu-satunya harapan bagi mereka untuk dapat
terselamatkan, tidak ada siapa pun lagi yang mampu melakukan hal ini.
Karena saya pernah beri tahu anda sekalian, bahwa peran agama dalam sejarah
hanyalah sebagai alas bagi kebudayaan manusia untuk mengenal Dewa. Citra Dewa-Dewa
yang berbeda itu bagaimana, keyakinan manusia terhadap Dewa yang berbeda itu bagaimana,
apa yang harus manusia lakukan untuk mencapai dunia Dewa, bagaimana bentuk dari Xiulian
tersebut, mereka hanya berperan sebagai alas bagi kebudayaan semacam itu. Sedangkan
ingin sungguh-sungguh menyelamatkan makhluk hidup dalam alam semesta, di saat krusial
yang terakhir ini apakah mereka mampu mengemban tanggung jawab tersebut? Agama mana
pun tidak mampu melakukannya, tidak mampu mengembannya, hanya Dafa dan pengikut Dafa
yang mampu. Jika dikatakan secara demikian, maka masalahnya tidak sederhana lagi.
Barangkali asal-muasal kalian (Shifu tersenyum) semuanya memiliki bawaan dasar yang besar,
sangat sesuai dengan fungsinya sebagai wakil, mungkin kemampuan bawaan kalian juga
sangat besar, tetapi di tengah masyarakat manusia biasa, sama juga diterpa godaan dari
masyarakat yang sangat beragam ini, bahkan di bawah gangguan berbagai macam hati
manusia, sangat sulit terhindar untuk tidak terjerumus ke dalam, terkontaminasi oleh hal-hal ini.
Beruntung pengikut Dafa di dalam sejarah tiada hentinya saya bersihkan, tiada hentinya
dihapus karmanya, melangkah hingga hari ini, tentu saja masih tidak bisa disamakan dengan
manusia biasa. Dalam pandangan Dewa, di tengah gejolak arus ini, siapa yang mampu tidak
terbawa arus, siapa yang mampu bergeming berdiri di sana, maka orang ini sudah sangat luar
biasa! Bila tidak terpengaruh, orang ini sungguh luar biasa! Tetapi para pengikut Dafa, bukan
hanya tidak terpengaruh, bahkan melawan arus naik ke atas! (Seluruh pengikut bertepuk
tangan meriah, Shifu Heshi.)
Di tengah arus manusia yang bergejolak ini, kalian dengan melawan arus naik ke atas.
Tetapi jika dipikirkan tidak hanya sebatas itu saja! Keseluruhan alam semesta sedang disisihkan,
sedang dalam kerusakan, kalian mampu dengan melawan arus yang demikian naik ke atas! Di
tengah masyarakat sekarang ini, seseorang dapat mempunyai sedikit pikiran lurus, orang ini
sudah luar biasa! Bukankah demikian? Bagi suatu kehidupan, menghadapi masyarakat dan
fondasi masyarakat yang bagaimanapun, jika ia dapat mempunyai pikiran lurus, maka ia tentu
berbeda. Katakanlah di masyarakat masa lalu hati manusia sangat lurus, kualitas moral sangat
tinggi, sedikit hal baik yang anda lakukan tidak terhitung apa-apa, karena mereka semua seperti
itu. Namun di dalam masyarakat sekarang ini, baik dan buruk sudah tercampur aduk, bahkan
semua berbalikan, jika anda mampu menyikapi segalanya ini dengan pikiran lurus, anda
mampu timbul pikiran lurus, anda sungguh luar biasa.
Bicara sampai di sini, saya ingin mengangkat satu masalah, dulu belum pernah saya
katakan kepada kalian. Kita tahu, semua berbicara tentang Xiulian, Xiulian. Apa yang dimaksud
Xiulian? Sesungguhnya hanya sedikit orang yang benar-benar memahami makna
sesungguhnya dari Xiulian. Perihal Xiulian, tepatnya adalah pencapaian kesempurnaan suatu
kehidupan. Bukan berarti ikut dalam agama lantas dikatakan Xiulian, juga tidak sebatas Xiulian
yang ada dalam kelompok spiritual. Jika Triloka ini dibentuk di saat alam semesta sudah tidak
layak lagi, terutama di dalam masyarakat manusia sekarang ini, semua yang ditampung di sini
adalah kehidupan dan kelompok kehidupan yang mewakili kehidupan tingkat tinggi dan
mahabesar, lalu bagaimana jadinya masyarakat ini kelak, harus bagaimana menyikapinya?
Coba anda sekalian pikirkan, ini bukanlah suatu masalah sederhana. Sesungguhnya ketika ia
dapat datang ke masyarakat manusia berarti ia telah datang ke lingkungan Xiulian. Saya selalu
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katakan, keseluruhan masyarakat ini justru adalah lingkungan Xiulian yang diciptakan bagi
pengikut Dafa kita. Anda tidak berada di dalam agama, tetapi anda Xiulian di tengah masyarakat,
maka bukankah setiap profesi dari lapisan masyarakat telah menjadi arena Xiulian anda?
Sesungguhnya tidak sebatas itu, bukankah orang-orang semua juga telah berada di dalam
lingkungan Xiulian ini?! Apakah di dalam sejarah ada masyarakat seperti ini?!
Setiap tingkatan masyarakat, setiap lingkungan masyarakat, setiap manifestasi dari
bentuk masyarakat yang berbeda, semua sedang menguji hati manusia. Setiap peristiwa yang
terjadi di tengah kehidupan semua sedang melihat penempatan hati manusia, sedang mencatat
semua ini. Mengapa dengan satu kali pertunjukan Shen Yun telah dapat menyelamatkan
manusia? Apakah karena orang tersebut memiliki fondasi dan lingkungan semacam itu? Saya
selalu katakan, penonton yang datang menyaksikan Shen Yun tidaklah sederhana, bukan
dengan sesukanya dapat masuk; ia telah memiliki fondasi tersebut, di dalam masyarakat ia
telah terpilih, ia dapat memperoleh kesempatan takdir ini, barulah dapat masuk ke dalam teater
itu. Dengan kata lain, di tengah masyarakat manusia, di tengah lingkungan besar ini, ia sudah
sedang Xiulian. Saya ingat sepertinya saat pertunjukan diadakan di sebuah kota di Carolina
utara. Saya telah menghadirinya. Semua tiket sudah terjual habis, tapi di hari pertunjukan terjadi
badai salju. Saking besarnya sampai tidak bisa mengendarai mobil, sangat tebal. Akibatnya
hanya 30% yang hadir. Hanya 30% yang menyaksikan pertunjukan, tetapi pengalaman yang
mereka ceritakan sangat mengesankan. Ada satu orang mengatakan: “Begitu saya keluar pintu
rumah, di sepanjang jalan ini saya seperti sedang Xiulian, setiap langkah yang ditempuh
sangatlah sulit, setiap langkah selalu dipertimbangkan, terus hingga memasuki teater, ibarat
sebuah proses Xiulian, dan setelah selesai menyaksikan pertunjukan, saya seperti telah diberi
pencapaian kesempurnaan.” (Seluruh pengikut bertepuk tangan meriah) Maka itu, jangan
pandang remeh masyarakat manusia sekarang ini, tidak hanya pengikut Dafa saja yang sedang
Xiulian, manusia juga semua berada di dalamnya. Mereka juga sedang ditempa. Dalam
kehidupan, pekerjaan, dan lingkungan yang berbeda, masalah yang mereka hadapi,
pertimbangan dalam pikiran, terus hingga perilaku mereka, semuanya sedang memosisikan diri
sendiri, menempatkan diri sendiri di tengah adu kekuatan antara kebaikan dan kejahatan.
Jadi lingkungan besar ini, kalau memang semua tergolong Xiulian, jika demikian, apakah
semua orang adalah orang Xiulian? Bukan. Anda sekalian tahu, di dalam tungku pengolah baja,
yang dimasukkan ke dalam bukan semua adalah bijih besi; masih ada karbon, bukankah begitu?
Jika tidak ada karbon1 bagaimana dapat diolah menjadi baja? Begitu pula masyarakat manusia.
Walaupun sangat banyak kehidupan tingkat tinggi telah datang, tetapi ada sangat banyak iblis
juga telah datang, bereinkarnasi menjadi manusia, untuk mengacaukan masyarakat ini, tiada
hentinya menggiring manusia ke dalam apa yang disebut arus pemikiran baru. Mereka
menggiring manusia ke dalam ideologi modern, membuat anda menyimpang dari jalur
tradisional yang diatur oleh Dewa, agar anda, manusia sendiri yang merusak jalur anda untuk
pulang kembali, karena jalur tradisional adalah jalur yang diatur oleh Dewa. Tadi sudah saya
katakan, sebagaimana ia adalah Xiulian, tentu adalah melangkah di atas jalan Dewa. Tetapi
secara diam-diam seolah tanpa diketahui, iblis-iblis itu juga telah bereinkarnasi menjadi
manusia, bahkan banyak sekali iblis yang telah bereinkarnasi menjadi manusia. Jika tidak ada
sebanyak itu juga tidak akan dapat menghasilkan baja, api ini juga tidak dapat berkobar sebesar
itu, tungku pun tidak akan begitu membara, jika tidak mencapai suhu yang cukup juga tidak
Karbon – Karbon dipakai sebagai pengeras utama pembuatan baja/ logam keras. Proses pembuatan baja itu sendiri,
menggunakan bahan dasar bijih besi dan besi bekas, dan karbon berfungsi sebagai pengeras utamanya.
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akan berhasil. Jadi mereka berperan seperti itu di tengah masyarakat manusia, dengan ideologi
modern, dengan beragam muslihat yang merusak manusia dan beragam penampilan, datang
merusak manusia dan menggiring manusia. Memang tak sedikit orang yang telah terseret ke
dalamnya, terutama kaum muda. Fokus utama mereka adalah pelajar, terutama mahasiswa.
Tak peduli bagaimanapun, saya tidak ingin mengatakannya terlalu berat, anda sekalian
bisa pikirkan, pada dasarnya beginilah kondisi masyarakat manusia. Di tengah arus pemikiran
modern ini, saya juga menemukan, awalnya saya sedang mengamati: dengan kesulitan
sebesar ini, berapa banyak orang dapat melaluinya? Tetapi saya justru menemukan, selain di
Tiongkok sana, tempat lainnya di dunia, masyarakat arus utama itu tidak tergerak. Bagaimana
pun anda menggerakkannya tidak akan bisa digerakkan. Benda-benda modern semua
ditolaknya, ditolak dengan sangat keras, jadi hanya mereka yang masih mempertahankan
tradisi, dengan demikian jalur yang diatur Dewa baru dapat dipertahankan. Di masyarakat
Tiongkok tidak bisa. Orang-orang diindoktrinasi oleh ideologi partai jahat komunis sehingga
tidak mampu lagi membedakan baik dan jahat, segala hal yang dituntun iblis yang bereinkarnasi
di masyarakat Barat tersebut, semuanya diserap, diterapkan ke seluruh masyarakat, pada
dasarnya adalah satu kondisi yang demikian. Mengapa Tiongkok dapat demikian? Anda
sekalian tahu, saya pernah mengatakan, saya katakan raja-raja di dunia ini, setelah menjadi
masyarakat demokrasi, lalu ke mana perginya raja-raja itu? Semua telah reinkarnasi di
Tiongkok. Raja dari berbagai periode, bukan hanya dari bangsa ini, negara ini, atau satu periode
ini. Raja dari semua periode, yang datang dari langit tingkat tertinggi, mewakili badan langit
yang lebih besar, dengan bawaan dasar paling besar, semua telah reinkarnasi di Tiongkok,
membentuk sebuah lingkungan Xiulian utama di sana. Maka di sana jadilah yang paling kacau,
semua kejahatan dimasukkan ke dalam. Kelihatannya masyarakatnya sangat makmur,
beraneka ragam, semua sedang memikat hati manusia, merusak umat manusia, walau anda
tidak tertarik masuk juga tidak mampu bertahan. Coba anda sekalian pikirkan, betapa sulitnya
untuk keluar dari sana! Maka adakalanya saya berpikir, pengikut Dafa kita, tak peduli
bagaimanapun, akibat degenerasi yang terjadi di masyarakat Tiongkok, telah membuat
pengikut Dafa jadi sangat kacau oleh benda-benda tersebut, tetapi terhadap Dafa, walau
bagaimanapun, ia tidak akan meninggalkannya, ia tetap akan melakukan pekerjaan Dafa,
dalam hal ini saya masih sangat terhibur, saya merasa mereka luar biasa. (Tepuk tangan
pengikut perlahan bergema, tepuk tangan meriah, Shifu berhenti sejenak.) Benda-benda
modern ini semua dapat terefleksi pada perilaku dan pemikiran manusia, serta banyak hal lagi,
berbagai aspek kehidupan, dapat terlihat semua tanda bekas akibat pencemaran. Tak peduli
bagaimanapun, pengikut Dafa dapat melakukan dengan baik apa yang seharusnya dilakukan,
dikatakan begini, pengikut Dafa dapat mengemban sumpah janji yang anda ikrarkan, anda
dapat melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa, inilah yang paling besar
dan paling luar biasa. Tidak meninggalkan Fa, mengultivasi diri sendiri dengan baik; walaupun
ada gangguan, namun itu masih tetap adalah seorang pengikut Dafa, masih melakukan
pekerjaan pengikut Dafa, sudah luar biasa, karena masyarakat tersebut sungguh terlalu rumit.
Sebenarnya di masyarakat Barat juga tidak sederhana. Cara iblis untuk merusak
manusia mulai dilakukan dari kebudayaan, menimbulkan efek dari sudut pandang lain.
Memperbesar konsep kebebasan, memperbesar pikiran egosentris, semacam apa yang
disebut…, tidak ingin bicara lebih banyak lagi, sekarang ada terlalu banyak hal-hal yang
dipropagandakan. Dengan demikian ia sedang merusak kebudayaan tradisional dari sudut lain,
ditambah lagi dengan dorongan ideologi modern, maka yang kita hadapi adalah sebuah
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masyarakat manusia yang sangat kacau. Shifu membicarakan semua ini karena memang
sudah tiba waktunya. Keadaan niscaya berbalik setelah mencapai titik klimaks, energi positif
sedang membubung naik, anda sekalian secara berangsur-angsur juga telah melihat harapan,
Era ini juga secara berangsur-angsur akan datang menghampiri, saya juga berharap anda
sekalian secara berangsur-angsur dapat memahami hal-hal ini.
Partai jahat komunis sudah kelewat busuk, anda sekalian juga tahu. Bahkan para
pemegang kekuasaan negara komunis pun sudah tidak bangga padanya, hanya
menggunakannya untuk melindungi kekuasaan saja. Mereka tidak dapat menemukan jalan
keluar bagi masyarakat, dan juga tidak ingin melepaskan kekuasaan di tangan, demikianlah
keadaannya, tidak ada orang yang benar-benar percaya padanya. Walaupun iblis partai jahat
komunis ini sedang menguasai dunia, namun ia juga sama halnya dengan dunia manusia ini,
sudah perlahan-lahan sedang dimusnahkan. Tak peduli penampilannya bagaimana, tak peduli
bagaimana masyarakat ini, pengikut Dafa adalah pemeran utama di masyarakat ini, pentas
pertunjukan ini adalah diperankan oleh kalian. Tak peduli bagaimanapun, karbon tidak
sebanding dengan baja, namun ia sedang menempa anda, bukan anda yang sedang menempa
dia. Dengan kata lain, termasuk partai jahat komunis itu, termasuk iblis itu, juga eksis demi anda,
eksis demi kalian. Bersamaan itu, anda sekalian tahu, alam semesta ini sejak dini sudah bobrok,
sejak dini sudah tidak baik lagi, ia juga eksis demi Dafa, dapat eksis hingga hari ini. Jika
pekerjaan kita hari ini tidak berhasil, segalanya akan tercerai-berai, ia pun tak akan eksis lagi.
Jika kita dapat terus melakukan pekerjaan kita dengan baik, dapat dalam kondisi seperti
sekarang ini, tak peduli betapa kacaunya, betapa rumitnya, pengikut Dafa masih sedang
melakukan semua ini, itu berarti kita berhasil. (Seluruh pengikut bertepuk tangan)
Satu hal lagi, anda sekalian tahu, sekarang di masyarakat, terutama di Tiongkok Daratan,
penindasan masih berlangsung. Kita juga melihatnya dengan jelas, penindasan ini masih
sedang digerakkan oleh mesin usang tersebut. Hal ini kita lihat dengan sangat jelas. Segalanya
ini, saya pikir kalian juga telah dapat melihatnya. Kelihatannya tidak beraturan, berangsurangsur kalian akan dapat melihatnya, sesungguhnya semua beraturan. Ketidakteraturan dari
yang paling kacau itu sendiri adalah diatur, dan secara berangsur-angsur juga akan berubah
menjadi makin teratur, coba anda sekalian lihat lebih lanjut. Walau bagaimanapun, bagi
pengikut Dafa, anda seharusnya dapat melihat jalan yang telah kita lalui dan jalan yang akan
terus kita lalui sekarang, harus sadar jernih dalam mengenali semua ini.
Saya selalu katakan, saya katakan dalam Xiulian, sebenarnya yang paling menderita
(Shifu tersenyum) adalah panjangnya jangka waktu, panjangnya jangka waktu di tengah
tempaan. Tidak terlihat batasnya, tidak terlihat hari berakhirnya, (Shifu tersenyum)
sesungguhnya inilah yang paling menderita. Namun, ada satu perkataan disebut: “Keadaan
niscaya berbalik setelah mencapai titik klimaks”, bukankah demikian? Segala sesuatu memang
demikian, ini adalah hukum. Sampai pada waktu tertentu ia pasti akan berubah, tak peduli
manusia ingin atau tidak ingin berubah. Anda sekalian tahu tercerai-berainya Uni Soviet yang
dulu, siapa pun tidak terpikirkan, ia begitu kuat bagaimana dapat tercerai-berai? Harus terceraiberai. Tak peduli pemikiran manusia bagaimana berpikir, termasuk mereka yang merasa punya
pemikiran paling teguh, Dewa ingin anda bergerak seperti itu maka anda harus bergerak seperti
itu. (Shifu tersenyum) Jangan karena panjangnya jangka waktu menyurutkan diri kalian sendiri.
Banyak orang di tengah Xiulian secara berangsur-angsur telah mengendurkan diri sendiri,
namun ini adalah satu hal yang tidak baik. Sudah saya katakan, pengikut Dafa daratan di dalam
lingkungan yang demikian menderita, di bawah tekanan besar, di bawah godaan dari
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lingkungan yang demikian rumit, mereka masih dapat bertahan melakukan pekerjaan yang
harus dilakukan pengikut Dafa, masih Xiulian dan belajar Fa, betapa luar biasa, sungguh luar
biasa. Lingkungan semacam apa di sana dan mereka masih dapat berbuat demikian. Maka
tidak boleh mengendurkan diri! Begitu mengendur, kekuatan lama pasti sudah mendapatkan
peluang untuk menyusup, bahkan merenggut nyawa anda. Contoh dan pelajaran pahit ini sudah
terlalu banyak! Tentu saja tidak selalu demikian. Ada orang yang Xiulian dengan sangat baik,
demi membantu Xiulian orang lain, kekuatan lama telah merenggut nyawa mereka. Ini juga
tidaklah sedikit.
Tapi saya justru mengatakan, sebagai seorang praktisi Xiulian kita tidak boleh
mengendurkan diri sendiri. Jalan yang paling sulit telah kalian lalui, masa yang paling sulit telah
kalian lalui. Tempuhlah jalan sendiri dengan baik, memang sangat mudah mengucapkannya,
sangat sulit untuk melakukannya. Akan tetapi, betapa pun sulitnya, anda adalah datang demi
hal ini. Betapa pun sulitnya, jiwa anda adalah diciptakan demi hal ini. Seluruh pengikut Dafa
tidak berada di bawah yurisdiksi Triloka. Sejak hari di mana hati anda memancarkan keinginan
Xiulian, nama anda telah dihapus dari neraka. (Seluruh pengikut bertepuk tangan meriah) Jika
pengikut Dafa telah meninggal dunia, mereka tidak akan reinkarnasi, karena tidak berada di
bawah yurisdiksi Triloka lagi, tidak dapat reinkarnasi di Triloka. Juga tidak berada di bawah
yurisdiksi neraka lagi, neraka juga tidak dapat menghukum anda. Anda kembali berada di
bawah penanganan Dafa saja. (Seluruh pengikut bertepuk tangan meriah) Bagi yang telah
meninggal lebih awal, baik yang melakukan dengan baik atau tidak baik, atau dengan alasan
apa pun, para pengikut Dafa itu semua berada di suatu dimensi yang khusus, di sana dengan
tenang mengamati kalian, di sana menantikan penyelesaian yang terakhir. (Seluruh pengikut
bertepuk tangan meriah)
Sebenarnya makna fundamental yang saya bicarakan adalah ingin memberi tahu anda
sekalian, kehidupan kalian adalah datang demi hal ini! (Seluruh pengikut bertepuk tangan
meriah) Tidak ada pilihan lain, benar-benar tidak ada pilihan lain! Inilah pengikut Dafa.
Sedangkan manusia biasa, ia akan masuk ke dalam enam jalur reinkarnasi, bereinkarnasi di
berbagai tingkat alam; sedangkan anda tidak bisa lagi, kalian hanya berkaitan dengan Dafa.
Maka, jika anda tidak melakukan dengan baik, yang ditinggalkan bagi anda adalah penyesalan.
Terutama para pengikut Dafa lama, jangan mengendur. Anda telah melalui masa yang begitu
sulit, berjalan hingga hari ini, betapa tidak mudah! Apakah anda tidak tahu untuk
menyayanginya? Saya bahkan menyayangi anda! Para Dewa menyayangi anda! (Seluruh
pengikut bertepuk tangan meriah) Maka anda harus lebih menyayangi diri sendiri.
Saya bicara cukup sekian. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari anda
sekalian yang mewakili apa yang ingin ditanyakan. (Seluruh pengikut bertepuk tangan meriah)
Anda sekalian boleh menyerahkan lembaran pertanyaan. Terima kasih kepada anda sekalian.
(Seluruh peserta sekali lagi bertepuk tangan meriah)
Pengikut: Salam kepada Shifu! Berkenaan dengan analisis peracunan komunisme yang
merasuk ke seluruh dunia dan dukungan media kita untuk kembali ke tradisional, secara
psikologis telah berdampak pada sebagian praktisi yang beberapa tahun terakhir ini sangat
dipengaruhi oleh pemikiran menyimpang dari Barat, ada yang merasa untuk sementara ini
masih sulit menerima perubahan tersebut. Bagaimana kita bisa membantu mereka untuk
secepatnya mengubah konsep mereka?
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Shifu: Ini bukan sebuah masalah yang sederhana, tetapi saya bisa beri tahu anda dari
fundamennya. Jalan tradisional adalah pengaturan Dewa, adalah jalan yang langsung bisa
pulang kembali. Karena semua manusia tidaklah sederhana, di jalan ini manusia dapat
berinteraksi dengan Dewa. Seperti yang saya katakan tadi, lingkungan besar ini seluruhnya
adalah Xiulian, pada saat bertemu Dafa, seketika itu sudah dapat terselamatkan. Namun, yang
menyimpang, yang bukan di jalan tradisional itu, tidak akan terkoneksi dengan Dewa. Pemikiran
seperti itu sebenarnya adalah menolak Dewa, bahkan tidak memahami dan tidak memercayai,
bagaimana diselamatkan? Di sinilah persoalannya. Sebagai pengikut Dafa, tanggung jawab
anda adalah menyelamatkan makhluk hidup, bukankah ini masalah yang fundamental? Apakah
anda tidak memikirkan persoalan ini?
Kita tidak berpartisipasi dalam politik manusia, tapi kita mutlak tidak boleh berkata tidak
benar. Media kita tidak bisa seperti media lain yang berkata tidak benar, tidak boleh ikut
menciptakan rumor. Kita tidak mempromosikan siapa pun, juga tidak berinisiatif memoles cerita
yang baik bagi siapa pun, hanya memberitakan berita secara akurat. Pengikut Dafa memberi
tahu manusia untuk berjalan di jalan yang lurus, bukankah demikian? Jadi, saya pikir, kita
berangkat dari dasar menyelamatkan umat manusia. Jika di masyarakat ini muncul seseorang,
yang mampu membendung terjadinya arus kemerosotan ini, maka orang itu sungguh luar biasa!
Berarti ia sedang membantu kita! (Seluruh pengikut bertepuk tangan) Bukankah ia sama saja
tengah membantu kita menyelamatkan umat manusia? Coba anda sekalian pikirkan, jika
manusia terus merosot bagaimana kita menyelamatkannya?! Bukankah begitu prinsipnya?
Pengikut: Setelah melihat serial artikel editorial Sembilan Komentar "Iblis sedang menguasai
dunia kita" yang mengungkap roh jahat komunis, pengikut timbul semacam kekhawatiran,
merasakan diri sendiri tidak berdaya, roh jahat sudah merembes ke semua lapisan umat
manusia. (Shifu: Memang demikian.) Mohon tanya Shifu terhormat bagaimana kita harus
dengan pikiran lurus membersihkan konsep diri sendiri?
Shifu: Bila kalian sendiri dapat mengenalinya di saat belajar Fa, berarti kalian sudah
melakukannya. Manusia biasa bila dapat mengenalinya dengan jelas juga dapat menolaknya;
asal anda dapat mengenalinya dengan jelas maka anda akan tahu, manusia akan tahu
bagaimana melakukannya. Kita mengklarifikasi fakta juga untuk hal ini. Mengenai siapa yang
akan membasminya, itu bukan hal yang akan dilakukan oleh kita pengikut Dafa. Kita hanya
menyelamatkan orang, memberi tahu orang-orang harus bagaimana berbuat.
Jika orang tersebut bersumpah “saya akan mengabdikan hidup demi komunisme”, coba
anda sekalian pikirkan, prinsip alam itu bukan sembarangan. Apa artinya bersumpah? Satu
patah kata yang diucapkan oleh manusia akan dicatat oleh Dewa, anda bersumpah akan
mempersembahkan nyawa demi partai jahat komunis, coba anda sekalian pikirkan, berarti jiwa
anda sudah dikendalikan partai jahat komunis, oleh karena itu ia dapat memanipulasi anda
dengan sesuka hati. Terkadang di saat anda mengklarifikasi fakta orang itu sama sekali tidak
mau mendengarnya, bukan dia tidak mau mendengarnya, adalah roh jahat komunis yang
menempel di tubuh orang itu yang mewakili orang tersebut tidak mau mendengarnya, karena
roh jahat partai komunis memiliki hak, sebab jiwa itu telah jadi miliknya. Namun pengikut Dafa
kita juga sangat cerdas, berangsur-angsur menyadari, saya minta anda mundur dari partai dulu,
saya lebih dulu menceritakan kejahatan yang dilakukan oleh partai jahat komunis dan watak
hakikinya yang jahat, lalu meminta anda mundur dari partai. Begitu dia setuju untuk mundur
maka saat klarifikasi lagi, dia sudah tidak menolak lagi. Mengapa? Sebab jiwanya sudah tidak
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diatur oleh roh jahat, jika roh jahat masih mau mengendalikan, maka akan dimusnahkan oleh
Dewa. (Shifu tertawa) Jadi kenapa setelah mundur dari partai lebih mudah diklarifikasi? Itulah
sebabnya. (Para pengikut bertepuk tangan)
Dikatakan iblis sedang menguasai dunia kita, sebenarnya Dewa lurus juga ikut
mengendalikan, di dalam masyarakat manusia positif dan negatif eksis bersamaan. Namun saat
manusia berubah makin negatif, dan ketika unsur negatif makin besar, timbangan sudah
kehilangan keseimbangan, maka menjadi seperti iblis menguasai dunia, inilah penyebabnya.
Jika manusia memiliki pikiran lurus, dapat melihat jelas kejahatan ini, maka keseimbangan akan
pulih kembali.
Pengikut: Sekarang selain ada sebagian pengikut Dafa muda yang terlibat promosi Shen Yun
dan media, pada proyek-proyek lainnya seperti kegiatan penyebaran Fa dan klarifikasi fakta,
pengikut Dafa muda yang berinisiatif untuk ikut serta lebih sedikit, mohon tanya bagaimana
menciptakan kesempatan menempa pengikut Dafa muda?
Shifu: Hal ini, bagaimana mengatakannya ya? Sebenarnya bukan suatu masalah, karena
setiap tempat kekurangan tenaga, setiap proyek kekurangan tenaga, dan semuanya sedang
memakai pengikut Dafa muda. Asalkan mereka bersedia, setiap proyek akan merekrutnya.
Shen Yun sedang memakai mereka, (Shifu tertawa) Shen Yun semuanya adalah pengikut Dafa
muda.
Pengikut: Ada praktisi secara pribadi mendiskusikan bahwa Fa meluruskan dunia segera tiba,
pelurusan Fa juga memasuki satu tahapan baru. Tahapan ini berbeda dengan yang
sebelumnya, dulu adalah pengikut Dafa yang harus sekuat tenaga mengungkap penganiayaan,
mengklarifikasi fakta kebenaran Dafa, sekarang yang seharusnya dilakukan pengikut masa
pelurusan Fa adalah memimpin masyarakat,.........
Shifu: Meskipun anda memainkan peran utama tetapi anda masih belum dapat memimpin
masyarakat. Saat ini kalian tidak bisa memimpin. Kita dapat melihat kenyataan dengan jelas,
kita dapat menyelamatkan manusia. Perihal memimpin masyarakat, sesungguhnya sampai
masa mendatang pun, sebagai orang Xiulian kita juga tidak ingin mengurusi hal-hal dalam
masyarakat, masyarakat dengan sendirinya ada orang yang mengurusnya. Yang perlu kalian
perhatikan adalah menyelamatkan manusia, saya hanya peduli dengan hati manusia.
Pengikut: Tahun lalu di saat penjualan tiket Shen Yun tidak mencapai target, koordinator Shen
Yun setempat telah mengkritik semua koordinator proyek pembuktian kebenaran Fa,
mengatakan bahwa orang-orang tidak secara utuh masuk ke dalam promosi Shen Yun. Tahun
ini setelah pertunjukan Shen Yun selesai dia kembali mengatakan: “Shifu mengatakan di antara
semua proyek penyelamatan manusia, kekuatan penyelamatan dari Shen Yun adalah yang
terkuat.” (Shifu: Memang saya yang mengatakan.) Pengikut sangat yakin dengan kekuatan
penyelamatan Shen Yun, pertanyaan saya adalah apakah setiap orang harus melepaskan
proyek di tangannya untuk mempromosikan Shen Yun?
Shifu: Saat awal mengadakan Shen Yun saya justru tidak mengatakan demikian, karena di
saat awal mempromosikan Shen Yun, di bawah situasi yang sangat sulit, saya juga selalu
mengatakan pengikut Dafa yang tidak sibuk, pengikut Dafa di setiap proyek yang tidak sibuk,
boleh bantu mempromosikan Shen Yun. Jadi sebagai penanggung jawab, sekali melihat
penjualan tiket yang tidak bagus maka sudah cemas, juga mungkin demikianlah situasinya,
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tidak ada lagi masalah prinsip yang besar. Namun saya ingin beri tahu anda sekalian, karena
kekuatan penyelamatan Shen Yun begitu kuat, satu kali pertunjukan telah dapat
menyelamatkan seribu hingga dua ribu orang, maka para praktisi kami yang tidak sibuk, anda
harus berpikir, anda datang untuk apa. Tetapi kesempatan ini makin lama sudah makin sedikit.
Di Eropa saya juga telah mengatakan bahwa semula saya ingin anda sekalian
berpartisipasi, ingin memberi kesempatan kepada anda sekalian agar di dalam proses ini dapat
membangun keagungan De, mendirikan fondasi yang baik bagi Xiulian diri sendiri dan
meningkat ke atas. Namun banyak praktisi kami yang tidak menaruh perhatian. Saat sudah
menyadari, ingin berpartisipasi dan tahu bahwa hal ini penting, penjualan tiket sudah sangat
mudah; melalui iklan dan media internet sudah dapat menjualnya, maka anda hendak
berpartisipasi sudah tidak ada kesempatan lagi. Xiulian memang demikian, tidak menunggu
orang.
Pengikut: Ada sebagian anak dari pengikut Dafa saat masih kecil juga ikut belajar Fa dan
latihan Gong, namun saat itu pemahaman orang tua untuk bagaimana membimbing anak
dengan baik tidak cukup, dan juga sibuk dengan proyek pembuktian kebenaran Fa, maka tidak
dapat membimbing anak dengan baik agar benar-benar mengerti Xiulian. Sekarang anak sudah
besar dan terjun dalam masyarakat, sebagian besar telah terlepas dari Xiulian. Mereka
berjodoh dengan Dafa barulah ada kesempatan terlahir di dalam keluarga pengikut Dafa, saat
ini pelurusan Fa sudah mendekati akhir, sebagai orang tua apakah sekarang masih memiliki
kesempatan untuk memperbaiki kesalahan pendidikan di masa lalu?
Shifu: Ah, sulit untuk mengatakannya. Anda harus mengklarifikasi fakta kepadanya sama
seperti kepada orang lain. Anda jangan perlakukan dia seolah andalah yang punya keputusan,
anak anda, ia tidak akan mendengarnya. Anda harus menggunakan sudut pandang yang
berbeda mengklarifikasi fakta kepadanya, demikianlah masalahnya.
Tentang ini saya juga memiliki pengalaman mendalam. Di masa awal Shen Yun,
pemahaman anda sekalian terhadap Shen Yun juga kurang, dikatakan anak ini menari, setelah
selesai lantas kerja apa? Dia tidak terpikirkan, Shifu memakai orang tidak dapat mengatakan
selesai digunakan maka selesailah sudah, saya harus mempertimbangkan masa depan anak
ini. Saya mendirikan sekolah menengah, universitas dan sekolah pascasarjana. Awalnya orang
tua tersebut tidak bersedia mengirimkan anak ini, tidak rela. Tetapi tidak relanya justru di saat
anak berusia 12 - 13 tahun, saat yang tepat untuk memunculkan kemahiran, tingkat
kelenturannya juga bagus, namun tidak rela. Tunggu hingga usia 14 - 15 tahun, sekali dilihat,
pada usia 15 tahun anak ini sudah tidak bisa diatur lagi, dia membantah dan melawan anda.
Setelah lihat tidak bisa diatur lagi, cepat-cepat dikirimnya ke gunung. (Semua tertawa) Tetapi
anak ini sudah keras, di gunung juga sudah sangat menguras tenaga. Saya memiliki
pengalaman mendalam mengenai hal ini.
Pengikut: Di daratan ada manusia biasa yang membuat lencana Falun, ada praktisi daerah
yang membeli secara online dalam jumlah besar dan dibagikan kepada praktisi. Ada
perdebatan di antara praktisi.
Shifu: Lencana Falun tidak ada masalah. Jika ingin berbisnis untuk menghasilkan uang,
pengikut Dafa jangan pernah melakukannya, terlalu berbahaya. Jika ingin melakukannya agar
setiap orang dapat memiliki lencana Dafa seperti ini, menerima harga modal, itu tidak jadi
masalah. Namun jika anda berada di daratan maka anda harus memerhatikan keamanan,
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karena lencana Falun ini, praktisi tidak boleh mengenakannya, jika anda mengenakannya
berarti memberi tahu polisi jahat bahwa saya adalah praktisi Falun Gong. Lalu bagaimana?
Saat ini masih belum waktunya melakukan hal ini. Hal lainnya tidak ada masalah, hanya
masalah keamanan saja.
Pengikut: Di bawah lingkungan penganiayaan yang masih terjadi di daratan, saya sering
mendapatkan informasi intern kantor Biro Keamanan Publik, kantor Keamanan Domestik
tentang adanya operasi. Jika tidak memberi tahu orang-orang, khawatir mereka tidak
memerhatikan untuk menyangkalnya dengan memancarkan pikiran lurus; Jika memberi tahu
juga khawatir informasi negatif ini dapat memengaruhi orang-orang dalam melakukan apa yang
harus dilakukan dengan baik. Ada kalanya saat memberi tahu orang-orang, terpaksa
menambahkan beberapa patah kata, harap anda sekalian memerhatikan keselamatan, juga
dapat berpikiran dan berperilaku lurus, menyangkal penganiayaan dan melakukan dengan baik
apa yang harus kita lakukan. Tidak tahu apakah boleh berbuat demikian?
Shifu: Seharusnya boleh. Pengikut Dafa yang bekerja di kantor Biro Keamanan Publik tahu
sejumlah situasi, akan ada saat di mana merasa serba sulit. Memberi tahu orang-orang malah
takut berjalan ke sisi ekstrem; Tidak memberi tahu orang-orang malah takut orang-orang tidak
memerhatikan masalah keselamatan. Memang ada masalah ini. Jika anda sekalian dapat
dengan begitu sadar jernih dan rasional melakukan dengan baik apa yang harus dilakukan, dan
tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, maka itu adalah yang terbaik. Namun
sulit dihindari, masyarakat ini sudah dibuat jadi sedemikian rumit.
Pengikut: Ada rekan praktisi yang membuat video rekaman malam pertunjukan Shen Yun 2016,
2017 dan 2018 ke dalam flashdisk, disebarkan ke sebagian rekan praktisi, rekan praktisi yang
lain mengemukakan pengumuman Editorial Minghui yang mengatakan tidak boleh berbuat
demikian, namun mereka masih tetap berbuat sekehendak hati.
Shifu: Orang-orang ingin menonton Shen Yun, tidak ada yang salah. Namun masalah
keamanan adalah satu hal.
Masih ada satu hal, tahukah anda sekalian? Kita memiliki banyak prestasi, Universitas
Fei Tian, Shen Yun, dan ada sangat banyak yang peringkat satu dunia, semua tidak kita
masukan ke situs web, tidak dimuat di situs web. Karena situs web itu sama seperti iblis, segala
benda ada di dalamnya, adalah tempat paling buruk, adalah produk di tengah bobroknya umat
manusia. Mengapa kita harus menempatkan dan berbaur dengannya? Membuang benda diri
sendiri yang sedemikian bagus ke sana? Jadi ada praktisi yang selalu menempatkan bendabenda Shen Yun kita dan benda-benda kita ke dalam situs web itu. Tentu saja di situs web
Shen Yun dan Fei Tian ada sejumlah benda Shen Yun dan Fei Tian, itu ada tujuannya dan
harus sama dengan situs web perusahaan dari perusahaan manusia biasa yang lain. Tentu
saja, bagaimana jika kejahatan itu memaki kita di situs web, saya katakan juga sebisanya
jangan terlalu dipedulikan. Anda tidak menghiraukannya, ia akan lenyap dan musnah dengan
sendirinya; anda makin menghiraukannya, ia akan makin menampakkan wajahnya.
Jadi jika benda-benda Shen Yun kita ini tidak anda perhatikan, anda sebarkan, maka
orang lain akan mengambilnya dari situs web. Coba anda sekalian pikirkan, benda-benda ini,
Shen Yun termasuk musik Shen Yun, sangat banyak benda-benda Shen Yun adalah milik langit.
Siapa pun dapat mengambilnya dari situs web. Ia menggunakannya untuk merusak Dafa, ia
menggunakannya pada benda yang paling buruk di masyarakat manusia, bagaimana pemikiran
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anda? Namun andalah yang melakukannya! Bukankah demikian prinsipnya? Jadi saya tidak
ingin menempatkan benda-benda bagus ini di sana, itu adalah untuk menciptakan masa depan
bagi umat manusia!
Pengikut: Pada tahapan sekarang ini bagaimana menangani masalah koordinasi skala besar
di daratan? Sebuah kota tingkat provinsi ada “kepala koordinator” yang mengatur daerahdaerah kabupaten di bawah yurisdiksinya, apakah sesuai? Juga ada yang beranggapan jika
tidak diatur berarti tidak membentuk satu tubuh.
Shifu: Tidak boleh, tak peduli apa niatan anda, saya beri tahu kalian, tidak boleh berbuat
demikian! Saya tahu dengan sangat jelas, tubuh manusia, saat di dalam penganiayaan daya
penerimaan tubuh fisiknya ada batasnya! Saat pikiran anda menanggungnya hingga batas
maksimal, bahkan di saat dalam kondisi kesadaran yang tidak jelas masih tetap menyiksa anda
dengan kesengsaraan, maka anda mungkin akan mengatakan apa yang seharusnya tidak
dikatakan, anda mungkin dapat berkompromi. Tetapi di dalam Xiulian, belum tentu itu adalah
hasil akhir anda, tahu bahwa anda tidak melakukannya dengan baik di saat menanggung
hingga batas maksimal dan bahkan di saat tidak berdaya, karena Xiulian belum berakhir maka
anda mungkin masih memiliki kesempatan. Tetapi begitu melakukan kesalahan dalam hal ini
maka itu sudah bukan hal yang sederhana. Dikarenakan hal ini menyebabkan sejumlah
pengikut Dafa kehilangan nyawa, maka hal ini lebih tidak sederhana lagi. Jadi saya beri tahu
anda sekalian, jangan melakukan hal-hal ini.
Situs web Minghui adalah platform berbagi untuk pengikut Dafa, terhadap dunia luar
juga adalah sebuah jendela. Ada permasalahan apa dapat mengutarakan pemikiran kalian
melalui situs web Minghui, koordinasi skala besar saat ini jangan dilakukan, memikirkan
masalah harus memerhatikan keamanan.
Pengikut: Beberapa tahun terakhir sejumlah praktisi di wilayah kami telah meninggal dunia,
termasuk beberapa rekan koordinator yang berperan besar. Beberapa meninggal karena karma
penyakit, meskipun mereka sungguh-sungguh tidak ingin menyerah. Kami semua pada
umumnya berpendapat bahwa salah satu penyebabnya adalah adanya unsur-unsur tertentu
yang berperan dan tidak terhindarkan.
Shifu: Sudah saya katakan, alasan beberapa orang kehilangan nyawa adalah untuk
diperlihatkan kepada orang lain, adalah demi kultivasi orang lain; Ini adalah pengaturan
kekuatan lama dan bukan karena orang tersebut tidak melakukan dengan baik. Akan tetapi juga
ada yang memang mengendur di dalam Xiulian, ini semuanya adalah pelajaran. Menghadapi
penganiayaan, ada kalanya sangat tidak berdaya, tidak menemukan letak permasalahan diri
sendiri, juga ada keadaan seperti ini.
Sebagai pengikut Dafa, setiap orang semuanya ingin menjadi pengikut yang sejati
berkultivasi, ingin menjadi seorang pengikut yang teguh, yang berjalan di atas jalan Dewa dan
terlatih di dalam Xiulian. Namun bagi sebagian praktisi hal ini hanyalah sebuah pemikiran, ia
belum mencapai taraf itu, belum mencapai tingkatan itu; Tetapi ada satu hal, dia berpikir saya
justru menyangkal penganiayaan kekuatan lama, namun dirinya juga belum mencapai taraf dan
tingkatan tersebut, tidak dapat memperteguh pikiran lurusnya. Ada kalanya kekuatan lama itu
mengamati anda, sebenarnya anda goyah atau tidak? Ia mengamati pikiran anda untuk
mengerjai anda. Akhirnya anda sudah goyah maka ia sudah berhasil. Jadi di bawah situasi
seperti demikian, ada kalanya saya berpikir, sebagai praktisi baru atau praktisi yang dalam
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jangka panjang Xiuliannya tidak dapat meningkat, jika anda mengalami karma penyakit, tidak
masalah bila anda pergi ke rumah sakit. Tidak masalah bila anda pergi berobat ke rumah sakit,
karena itu adalah persoalan dalam proses Xiulian anda. Bagi pengikut Dafa yang terlatih dalam
Xiulian, pikiran lurusnya sangat kuat, diri sendiri juga tahu harus bagaimana berbuat, untuk
yang terlatih dalam Xiulian itu bukan sebuah masalah.
Kekuatan lama sedang menyusup ke celah ini. Hari ini saya mengatakan demikian,
mungkin kalian sangat terkejut karena saya menemukan kekuatan lama sedang menyusup ke
celah ini, sedang menganiaya praktisi. Tadi telah saya katakan kekuatan lama sedang
menyusup ke celah ini, kejahatan tingkat rendah termasuk kekuatan lama tingkat rendah benarbenar sangat jahat. Ia tidak ingin anda berhasil kultivasi, ia ingin menganiaya anda hingga
meninggal. Sedangkan kehidupan tingkat tinggi, melihat penganiayaan ini sebagai sesuatu
yang bermanfaat untuk menempa Xiulian kalian. Beginilah hubungannya. Jadi kehidupan
tingkat rendah yang dapat menganiaya tubuh pengikut Dafa, adalah yang berada di tingkatan
paling rendah, ia sedang mengacau. Tentu saja, ada berbagai sebab di dalamnya. Banyak hal
tidak seperti yang kalian pikirkan, di mana Dewa, dan Shifu dapat mengerjakan segalanya untuk
anda, ada sebab yang terlalu rumit untuk dijelaskan. Oleh sebab itu kepada praktisi baru, atau
mereka yang tahu dirinya tidak meningkat dalam jangka lama, yang tidak berkultivasi secara
serius, jika anda mengalami masalah, anda boleh pergi ke rumah sakit.
Ketika saya mengatakan pengikut Dafa tidak boleh pergi ke rumah sakit, saya berucap
demikian, saya katakan Dewa, kalian lihatlah Dewa, termasuk Dewa dalam gunung, mereka
sudah berkultivasi ratusan bahkan ribuan tahun, mereka tidak pergi ke rumah sakit, bukankah
demikian? (Para pengikut bertepuk tangan meriah) Para dokter di rumah sakit bila sakit akan
mencari mereka untuk berobat. (Semua tertawa, bertepuk tangan meriah) Demikianlah
hubungannya, oleh sebab itu kalian harus berpikiran jernih.
Pengikut: Ada rekan praktisi punya sangat banyak uang tapi tidak digunakan untuk
menyelamatkan manusia, apakah mereka hanya tidak gigih maju? Ataukah sedang melakukan
kesalahan besar?
Shifu: Jangan hanya memandang masalah ini. Di antara mereka yang kaya, (Shifu tertawa)
pasti ada pengikut Dafa di dalamnya, di berbagai tingkatan sosial semua ada pengikut Dafa.
Tetapi bukan karena dia kaya baru bisa berbuat kesalahan, tidak kaya lalu tidak bisa berbuat
kesalahan, kaya atau tidak bukan masalah dalam Xiulian. Dia memang seharusnya kaya,
namun kurang gigih berkultivasi; Atau dia memang seharusnya kaya, juga gigih berkultivasi. Ini
adalah suatu masalah dalam Xiulian, bukan diukur dengan uang. (Semua tertawa) Juga tidak
harus digunakan untuk siapa barulah benar, jika suatu proyek tidak bisa bersirkulasi sehat dan
selalu bergantung pada praktisi, itu juga tidak benar. Ada orang yang pandai membelanjakan
uang, bahkan royal dan boros, tidak peduli uang ada atau tidak, juga tidak memikirkan yang
dibelanjakan itu uang siapa.
Banyak proyek pengikut Dafa justru kekurangan dana. Kekuatan lama justru ingin
melihat, dalam situasi kalian tidak ada uang, dalam situasi yang begitu sulit bila masih bisa
berhasil melakukan sesuatu, mereka menganggap ini barulah Xiulian, inilah keagungan De, ini
sungguh luar biasa, saya baru akui. Bila anda apa pun ada, mau orang ada orang, mau uang
ada uang, wah terlalu mudah untuk menjadi pengikut Dafa. Menyelamatkan manusia jadi terlalu
mudah. Untuk menerobos blokade internet, kalian bisa membuat satelit, (semua tertawa) apa
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pun bisa dilakukan. Coba katakan, apakah kekuatan lama bisa menerima hal ini, dapatkah ia
mengakui anda? Karena itu, jalan kita sangatlah sulit, namun, dengan keterbatasan sumber
keuangan, materi dan sumber daya manusia, apalagi yang harus dihadapi adalah lebih dari
tujuh miliar orang di dunia, kekuatan lama merasa ini baru berimbang, jika tidak, kekuatan
pengikut Dafa terlalu besar. Tak peduli bagaimanapun juga, hubungan antara saya dengan
kekuatan lama adalah perhitungan di kemudian hari, tetapi saat ini anda harus melakukannya
secara demikian, melakukan dengan baik.
Pengikut: Pengikut kadangkala bingung, saat ini apakah karma penyakit dan kesulitan yang
ditemui semuanya adalah gangguan kekuatan lama ataukah ada faktor pemurnian tubuh?
Dengan mencari ke dalam saya menyadari banyak kekurangan. Jika kesulitan terus berlanjut,
mohon tanya Shifu, pada aspek mana lagi yang masih harus diterobos?
Shifu: Saya ada sepatah kata, saya katakan dengan adanya Dafa, tidak perlu takut apa pun.
Ada orang yang memahami demikian, saya sudah memiliki buku Dafa maka apa pun saya tidak
takut. Dulu bahkan ada seseorang membawa buku Dafa di tangan, dan berjalan di jalan raya,
berjalan di jalur cepat dengan melawan arus, sambil berkata, “Saya adalah pengikut Dafa, siapa
pun tidak dapat menabrak saya”. Apa perbedaannya? Ada Dafa di sini, bila anda benar-benar
telah belajar dan memahami Dafa, Dafa barulah benar-benar ada. Sungguh-sungguh masuk
menjalani kultivasi, benar-benar menjadi seorang pengikut sejati, dengan begitu baru bisa
dikatakan ada Dafa, tidak perlu takut apa pun. Ini adalah satu aspek.
Selain itu, tadi saya katakan, kekuatan lama sedang menyusupi celah pengikut Dafa, hal
ini adalah satu aspek. Ada juga yang tidak dapat menemukan keterikatan diri sendiri. Tentu
saja, semua juga tidak sesederhana itu, terdapat puluhan ribu penyebab di dalamnya,
semuanya sangat rumit. Ada juga yang masalahnya muncul berulang-ulang, itu karena
karmanya besar, sebab telah saya katakan pengikut Dafa ada tiga bagian. Dengan karma besar
tersebut, asalkan pikiran lurus anda kuat, ia akan berhasil dilalui, namun bagaimanapun karma
harus dilenyapkan, maka mungkin saja masih dapat muncul berulang kali, jadi anggaplah hal
itu sebagai ujian di dalam Xiulian anda; Dengan pikiran lurus yang kuat lalu diterobos. Jadi
Xiulian tidak mungkin satu cetakan, keadaan setiap orang juga tidak sama. Namun ada satu
hal, saya beri tahu anda sekalian, dengan adanya Dafa, anda sudah memperoleh Fa, maka
kehidupan anda sudah menjadi milik Dafa, jadi anda harus gigih maju, berpikiran lurus dan
berperilaku lurus, bertindak menurut apa yang Shifu katakan. Bila anda merasa, saat ini kultivasi
saya kurang bagus, masih belum siap, tidak dapat mengatasi, (Shifu tertawa) maka anda
pergilah ke rumah sakit, tunggu setelah kultivasi anda meningkat barulah lakukan dengan lebih
baik. Tetapi meskipun saya mengatakan demikian, jangan mengendurkan diri. (Seluruh
pengikut bertepuk tangan)
Pengikut: Media demi menambah jumlah trafik situs web, judul berita makin lama ditulisnya
dengan makin tidak jelas.
Shifu: Ini memang benar. (Seluruh pengikut tertawa) Ada kalanya saya melihat koran kalian, di
situs web juga sama, judul itu, benar-benar tidak dapat mengutarakan dengan jelas apa yang
sedang terjadi, ada kalanya hal positif ditulis dengan judul seperti hal negatif. Jadi, kita harus
bersungguh-sungguh, kita harus menulis dengan mengikuti bahasa mandarin tradisional dan
bahasa mandarin standar. Kita tidak dapat menggunakan gaya bahasa orang Tionghoa
perantauan di Asia Tenggara itu. (Seluruh pengikut tertawa) Pada dasarnya ini bukanlah
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bahasa utama dari bahasa setempat, ini dapat dimengerti, jadi media bahasa mandarin anda
adalah ditujukan kepada pembaca dari masyarakat orang Tionghoa, anda tidak dapat menulis
judul itu tidak jelas, sehingga tidak dimengerti orang.
Pengikut: ...Dan demi agar pembaca berhenti sejenak di halaman situs web, inti berita telah
diletakkan di bagian belakang dari isi artikel, makin lama makin jauh dari standar penulisan
berita tradisional, apakah ini memengaruhi reputasi profesional dan kewibawaan media?
Dapatkah memengaruhi makhluk hidup di dalam memperoleh penyelamatan? Apakah benarbenar melanggar prinsip Fa?
Shifu: Ada sedikit, (Shifu tertawa) tentu saja, saya katakan ada sedikit, itu dikarenakan ada
orang di antara kita yang standarnya terbatas, ada juga yang terpengaruh oleh budaya
pemikiran modern, sehingga sengaja berbuat demikian. Seperti Tiongkok Daratan, pada
dasarnya ia adalah bahasa mandarin standar, bahasa nasional, ketika siaran, dia
menggunakan aksen Kanton, atau…., pokoknya dengan sengaja, nge-tren, terutama anak
muda, tren. Budaya tradisional, kita menuntun manusia untuk kembali ke tradisional, jangan
lupa. (Seluruh pengikut bertepuk tangan)
Pengikut: Saya memiliki sebuah karma pikiran yang tidak hormat terhadap Shifu, saya tidak
berhasil menolaknya. Saya sangat risau, merasa bersalah terhadap Shifu.
Shifu: Anda sudah sedang menolaknya, anda sudah melakukan dengan cukup baik. Benda
jahat semacam ini, sangat mungkin adalah kesadaran dari luar, mungkin juga adalah konsep
pasca lahir yang telah tersentuh oleh Dafa, semuanya adalah hidup, sehingga mereka bereaksi.
Anda menolaknya. Bila dapat terus menolaknya itu sudah benar. Di tengah proses anda
menolak, anda sudah sedang Xiulian, anda sedang memperteguh tekad anda. Jangan risau.
Setiap menemui hal ini, anggaplah ini bukan diri anda sendiri, saya tetap melakukan apa yang
harus dilakukan pengikut Dafa, harus belajar Fa maka saya belajar, saya harus melakukan apa
maka saya lakukan, jangan menaruhnya di dalam hati, Shifu tahu. (Seluruh pengikut bertepuk
tangan)
Pengikut: Di dalam negeri ada seorang rekan praktisi menderita nekrosis tulang, belum
sembuh, berjalan terpincang-pincang, setiap hari keluar mengklarifikasi fakta.
Shifu: Pengikut Dafa, ada dua macam situasi, yang pertama, “saya tidak melakukan dengan
baik, saya harus segera melakukannya.” Nekrosis, pengikut Dafa bagaimana dapat demikian?
“Tidak melakukan dengan baik, saya segera melakukannya”, maka ia pun pergi. Hal ini
bagaimana dibicarakan, sebaiknya lakukan yang lain dulu, tunggu sampai sembuh barulah
mengklarifikasi fakta tatap muka, bila tidak orang-orang akan membicarakan anda, ada apa
dengan anda ini? (Seluruh pengikut tertawa) Anda tidak dapat berkata apa-apa, benarkan?
Yang kedua, saya dengar yang pergi ke konsulat, di antara kita juga ada yang pergi ke konsulat
dengan membawa karma penyakit. Pihak konsulat memotretnya untuk membuat propaganda
negatif, bukankah ini tidak sebanding dengan kerugiannya? Dibawa ke daratan untuk membuat
propaganda negatif, dan ditertawakan oleh mereka. Lakukanlah di aspek lain yang dapat
dilakukan dengan lebih baik, sama saja.
Pengikut: Salam kepada Shifu terhormat, dikarenakan gangguan terus-menerus dalam jangka
panjang, perjalanan Xiulian saya penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Bayangan setan
sering kali ditampakkan kepada saya. Saya percaya penyebab dari gangguan berhubungan
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dengan setan itu. Saya ingin bertanya pada Shifu, apa hubungan antara setan dan kekuatan
lama?
Shifu: Alam semesta ini, ia adalah sebuah alam semesta lama. Ia telah rusak, anda sekalian
tahu, meskipun ia telah rusak, namun makhluk hidup sudah terbiasa dengan kondisi kehidupan
alam semesta lama, termasuk penghidupan dan kebiasaan mereka, serta segala kebudayaan
Dewa. Dan di tengah pelurusan Fa, anda harus memperbaiki dan memperbarui semua ini,
bahkan harus menyingkirkan semua yang kurang, mengubahnya menjadi yang baik, ia lalu
tidak rela, maka ia ingin memberi anda gangguan di tengah pelurusan Fa, mengubah pelurusan
Fa menjadi sesuai dengan yang ia inginkan. Satu berpikir demikian, dua berpikir demikian,
bagaimana bila lebih banyak lagi? Tidak sesederhana itu, sangat banyak masalah dan hal besar
yang menemui gangguan semacam ini, inilah kekuatan lama. Namun ia juga telah membangun
seperangkat sistem di suatu tingkat tertentu, mereka bergabung dan dengan sangat sistematis
dan secara paksa, memanfaatkan perubahan bentuk pelurusan Fa dari Dafa! Dengan
mengatasnamakan untuk membantu dirinya agar memperoleh penyelamatan dan membantu
saya meluruskan Fa, ia telah mengerjakan seperangkat hal baru, telah melakukan seperangkat
hal, inilah kekuatan lama.
Ia tidak ada hubungan langsung dengan setan. Baik setan, iblis merah partai jahat
komunis, benda-benda jahat ini, termasuk hantu-hantu busuk di setiap alam, semua diperalat
oleh mereka untuk menempa pengikut Dafa. Hantu busuk ini sendiri merasa mencelakai
pengikut Dafa dapat melampiaskan kebenciannya, dengan kejam lalu menganiaya pengikut
Dafa dan menghalangi mereka mencapai keberhasilan kultivasi, ini merupakan pemikiran
subjektif hantu busuk ini. Ia bisa melakukan, tetapi ia juga tahu jika melakukannya melewati
batas maka ia akan dimusnahkan, oleh sebab itu ia juga tidak berani melewati batasan lingkup
dirinya, dan ia harus punya alasan. Tetapi titik tolaknya adalah jahat, berbuat kejahatan.
Sedangkan titik tolak kekuatan lama adalah untuk memperoleh apa yang ingin mereka peroleh
di dalam pelurusan Fa, demikianlah masalahnya, oleh sebab itu mereka mengatur seperangkat
hal ini, yang menyebabkan terjadinya penganiayaan saat ini.
Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana. Anda sekalian tahu, bila kamar ini lama
tidak dibersihkan akan kotor maka harus dibersihkan, namun tak peduli bagaimanapun anda
membersihkannya, saat anda bersihkan, ia akan membangkitkan debu, debu yang bertebaran
juga membuat orang sangat sesak; setidaknya saat anda membersihkannya anda akan lelah,
sangat merepotkan. Bila rumah ini rusak, anda harus memperbaikinya, sangat melelahkan;
mungkin juga di tengah proses perbaikan anda akan terluka, yang ini pecah, yang itu jadi rusak,
yang ini terbentur, yang itu tertumbuk, sangat melelahkan. Namun, bila segalanya ini baru,
maka anda tidak perlu berbuat demikian lagi. Melakukan itu pada dasarnya adalah suatu
kesengsaraan, kerepotan bagi anda; jika tidak melakukannya anda tidak akan repot, jika
melakukannya anda akan menemui kerepotan, demikianlah halnya. Oleh sebab itu ada Dewa
yang agak bersimpati pada saya, (Shifu tertawa) lalu berkata “Siapa yang memedulikan hal-hal
ini, hanya andalah yang peduli”. (Shifu tertawa) (Seluruh pengikut bertepuk tangan)
Pengikut: Ada banyak praktisi baru yang masuk adalah demi untuk bisa tinggal di luar negeri,
kondisi hati mereka tidak sama, ada yang benar-benar telah masuk, ada yang datang belajar
Fa satu hingga dua tahun namun belum melakukan 3 pemunduran, juga tidak mengetahui fakta
kebenaran, ada yang memfitnah secara individu, menjelekkan praktisi Dafa di belakang.
Pembimbing gemar mendukung mereka untuk melakukan sejumlah hal, beranggapan
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seberapa banyak belajar Fa maka dapat memperoleh seberapa banyak, ada kalanya juga
membantu mereka memberikan tanda tangan pernyataan kepada pihak imigrasi. Pengikut tahu
hal ini tidak mudah bagi mereka untuk bertahan hidup di dalam negeri yang dikendalikan oleh
partai jahat, bagaimana kita harus menanganinya? Bagaimana membantu mereka?
Shifu: Bagaimana membantu mereka? Pertama-tama, lihatlah apakah dia adalah praktisi. Bila
bukan praktisi, belum benar-benar masuk, hanya demi mengurus identitas, kita tidak boleh turut
campur, ini telah melanggar peraturan imigrasi Amerika Serikat, benarkan? Ini adalah yang
pertama. Yang kedua, dikatakan demi menyelamatkannya maka membantunya, akan tetapi jika
manusia tidak Xiulian, ia tidak akan menghargai niat anda. Tahukah anda, apa yang dilakukan
orang-orang di Tiongkok Daratan? Bahkan orang tua, saudara laki-laki dan perempuan, kakak
dan adik, sama-sama menipu, bahkan dengan pisau dan senapan. Orang-orang telah rusak
hingga tahap demikian, jangan kira manusia sekarang masih begitu suci. Tidak Xiulian, maka
dia adalah manusia biasa; seandainya benar-benar telah Xiulian, melihat dia benar-benar telah
masuk ke dalam, maka baru dapat menganggapnya sebagai praktisi.
Pengikut: Saya adalah seorang praktisi Eropa, saya menemukan diri saya setiap hari
dikendalikan oleh keterikatan hati, tiada hentinya melihat ponsel dan komputer, menghabiskan
banyak waktu. Saya mencoba melepaskannya, namun hasilnya tidak baik. Mohon petunjuk
Shifu yang belas kasih, bagaimana memperkuat tekad, agar bisa menyingkirkannya?
Shifu: Beli sebuah ponsel yang tidak dapat mengakses internet. (Seluruh pengikut tertawa,
bertepuk tangan) (Shifu tertawa) Untuk mengatasinya selalu ada cara. Apakah kalian tahu?
Banyak pengikut Dafa muda di gunung agar tidak terganggu, hanya memiliki satu telepon, dan
tidak mengakses internet.
Pengikut: Ada orang yang setelah satu setengah tahun tinggal di daratan, kembali ke luar
negeri berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, termasuk konferensi Fa. Pulang ke daratan juga
tidak mengalami penganiayaan apa pun. Bagaimana menyikapi situasi semacam ini?
Shifu: Ini sudah harus dipikirkan. Anda tahu penyadapan telepon ini, telepon yang kita bawa,
saya beri tahu anda sekalian, semuanya adalah alat penyadap. PKT mendengar hal itu, duduk
di sana mendengar obrolan keseharian anda, didengarnya dengan jelas. Setiap ponsel
pengikut Dafa itu semuanya disadap, anda katakan anda tidak tersingkap? Lagi pula ponsel itu
terhubung dengan sangat cepat, sekali anda menelepon, nomor itu segera terhubung, lalu dia
memasang sebuah penyadap. Yang tidak tersingkap, itu terlalu sedikit, bahkan tidak mungkin;
asalkan anda telah mengikuti kegiatan terbuka, maka akan ada. Jadi, bila telah pulang ke
Tiongkok dan tidak terjadi apa-apa, seperti berjalan di tanah datar, saya pikir pasti ada masalah.
Pengikut: Mohon tanya, apakah promosi tiket Shen Yun sekarang telah memasuki tahap
perkembangan baru? Hanya ada sedikit orang yang berpartisipasi. Apabila suatu negara
adalah pertama kalinya menyelenggarakan….
Shifu: Tentu saja demikian, pertama kali menyelenggarakan, maka anda sekalian masih harus
menyikapinya dengan serius. Tetapi pengaruh Shen Yun ini, saya dulu pernah katakan, saya
katakan, jika Shen Yun di New York telah terbuka, maka di Amerika Serikat akan terbuka; dan
bila di Amerika Serikat telah terbuka, maka seluruh dunia akan terbuka. Sekarang adalah
demikian, berpengaruh hingga ke seluruh dunia. Di Eropa, di semua daerah yang pernah
dikunjungi Shen Yun, mereka semua sudah pernah mendengar Shen Yun, semua
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mengetahuinya, bahkan reputasinya sangat bagus, mereka semua tahu sangat bagus.
Sekarang adalah demikian situasinya. Saya pikir, dalam mempromosikan Shen Yun, anda
harus memerhatikan daerah-daerah di Eropa yang selama ini tidak diperhatikan. Dalam
klarifikasi fakta, hal-hal penyelamatan manusia ini dilakukan dengan agak pasif. Lagi pula daya
penyelamatan Shen Yun sangat kuat, itu sama saja sedang membantu melakukannya untuk
daerah kalian itu, anda malah tidak aktif. Tak peduli apa pun alasannya, jika keuletan kalian
bisa sama dengan praktisi Amerika Serikat, hari ini Eropa akan lebih besar dari pasar Amerika
Serikat, dan ada lebih banyak orang yang dihadapi.
Perihal gangguan PKT terhadap teater, mata-mata itu sedang memengaruhi dan
mengganggu teater, ada yang diintimidasi dan disuap, ada manajer teater bahkan diundang
pergi ke Tiongkok, apa pun dilakukan. Namun, pengikut Dafa dengan tekad kuat berhasil
mengatasinya. Bila anda benar-benar telah dibeli oleh partai jahat komunis, maka saya akan
mencari atasan anda. Anda sekalian tahu, dewan direksi dan dewan eksekutif acap kali adalah
orang-orang dengan status sosial tinggi di masyarakat, pertunjukan kita persis ditujukan kepada
mereka, orang-orang ini semuanya sudah pernah menonton pertunjukan. Setelah
mengetahuinya mereka bisa secara inisiatif membantu Shen Yun, “anda tidak membiarkan
Shen Yun tampil lalu apa yang akan anda tampilkan?” Ada yang akhirnya terpaksa memberi,
ada yang tetap bersikeras menentang. Tahun itu manajer teater Los Angeles bersikeras
menentang, “saya tetap tidak akan memberikan kepada anda”, penyebabnya adalah dia telah
diundang pergi ke Tiongkok oleh konsulat, setelah pulang tetap tidak mau memberikan.
Akhirnya setelah kita menemui dewan eksekutif mereka, dewan eksekutif itu tanpa memberi
tahu kita, mereka diam-diam memecatnya. (Seluruh pengikut bertepuk tangan) Setelah dipecat,
teater itu menelepon, saat itu tanpa ada permohonan dari kita, dengan inisiatif dia menelepon,
“apakah Shen Yun kalian mau tampil?” (Seluruh pengikut tertawa, bertepuk tangan) Jika bukan
dewan direksi yang mengeluarkan perkataan, “anda harus mengundang Shen Yun kembali”,
maka dia tidak mungkin akan melakukannya, karena orang-orang itu, meskipun manajer itu
sudah dipecat, orang-orang itu adalah bawahannya. Jadi saat kita ke sana, ingin melakukan
apa pun boleh, hanya saja wajahnya kaku, (Shifu tertawa) tentu saja perlahan-lahan akan
membaik. Saya hanya mengambil sebuah contoh.
Bila ada orang yang diintimidasi oleh konsulat partai jahat, maka anda harus melakukan
klarifikasi, ceritakan tentang kejahatan partai jahat komunis, bagaimana teater lain menyikapi
masalah ini dan apa yang telah mereka lakukan, katakanlah kepadanya, demikianlah,
semuanya jadi beres. Jadi anda harus melakukannya hingga tahap semacam ini. Ada praktisi
kita begitu menemui rintangan langsung kembali, tidak boleh. Tanpa ada keuletan itu
bagaimana anda dapat berhasil mengatasinya? Anda sedang menyelamatkan manusia. Kita
harus mencari cara sebisanya agar dapat menyelamatkan. Di masyarakat ini ada sangat
banyak batasan yang harus anda terobos, di bawah situasi yang tidak melanggar hukum dan
dengan cara layak dan santun, pergilah untuk mengatasinya. Tanpa ada kesulitan, apakah itu
bisa disebut sebagai menyelamatkan manusia? Bila sampai di sana berbicara beberapa kata
langsung berhasil, “datanglah”, “silahkan tampil”, apakah kekuatan lama akan berdiam diri?
Amerika Serikat telah melewati satu proses yang demikian. Antarteater juga ada pertemuan
tahunan, dan semua mengatakan bahwa PKT sedang menindas mereka, mengganggu mereka.
Semua sedang membicarakannya, mereka telah mengetahuinya. Di Eropa juga sama.
Tentu saja, jangan bertindak sendiri dengan gegabah, ada permasalahan apa pun harus
dikoordinasikan dengan baik, setelah dibicarakan dengan penanggung jawab dan setelah
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disepakati, akan dilakukan bagaimana, setelah diteliti baru kemudian dilakukan. Jangan
bertindak sendiri dengan gegabah. Ada sejumlah orang yang memang tidak rasional, dengan
mengikuti dorongan emosi langsung ke sana dan berbicara ngawur, apa pun dikatakan, “anda
akan mendapat balasan karma”, “Shen Yun adalah Dewa”, apa pun dia katakan, manusia yang
berada di tingkatan manusia, bagaimana dia dapat menerima semua ini? Malah memberi hasil
yang tidak baik.
Pengikut: Dikarenakan gangguan terus-menerus dalam jangka panjang, perjalanan Xiulian
saya penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Bayangan setan sering kali….
Shifu: Ini sudah dibaca. Bayangan setan. Dalam situasi seperti ini, kalian langsung menolaknya
secara frontal. Bila memang tidak bisa juga, maka panggillah Shifu. (Seluruh pengikut bertepuk
tangan meriah) Bila ia hanya muncul sebagai gambar, maka ejeklah dia, anda sendiri
pancarkan pikiran lurus membersihkannya, ia tidak memiliki jurus apa pun, dia juga tidak dapat
berbuat apa pun. Pengikut Dafa punya kemampuan, dan kemampuan anda jauh melampauinya.
Setan, kalian tahu, setan adalah iblis Triloka, iblis duniawi, bertingkat sangat rendah. Tempat
manusia ini, manusia, manusia biasa, manusia umum merasa ia sangat besar. Di mata Dewa,
ia lebih kecil entah berapa kali lipat dari debu, butiran debu itu. Anda benar-benar memancarkan
pikiran lurus, pikiran lurus anda benar-benar sangat mantap, ia akan melarikan diri ketakutan.
Ada sejumlah iblis dapat menindas pengikut Dafa dikarenakan anda tidak dapat melihat, anda
sendiri merasa diri sendiri tidak berdaya, maka ia menyusup ke celah ini.
Pengikut: Pandangan seseorang terhadap lingkungan politik Amerika Serikat saat ini dan
dukungannya terhadap partai yang mana, apakah memengaruhi masa depan mereka? Ketika
mengklarifikasi fakta haruskah mengutarakan pengaruh partai jahat komunis di Amerika Serikat
dan bagaimana partai politik Amerika Serikat tertentu mendukung komunisme?
Shifu: Kita tidak ikut campur dalam politik. Orang dari partai politik mana pun harus kita
selamatkan. Kita juga tidak memiliki pandangan politik. Benarkan? Kita mengarah pada
permasalahan, tidak mengarah pada orang. Mengarah pada roh jahat partai jahat komunis ini,
tidak mengarah pada orang. Kalian adalah datang demi menyelamatkan manusia. Sama sekali
tidak ikut campur dalam permasalahan antarfaksi partai. Sesungguhnya termasuk media juga
tidak ikut campur, mereka hanya melaporkan secara akurat hal-hal yang sebenarnya, hanya
demikian saja. Ia tidak berbicara secara terbuka “saya mendukung dia”, “saya berdiri di sisinya”,
maka saya akan menulis artikel yang mempromosikannya, bukan bermaksud seperti itu, ia
hanya melaporkan secara positif, secara positif melaporkan kenyataan. Media pengikut Dafa
bagaimana bisa berbohong? Tidak bisakah anda punya ide bila berbeda dengan media yang
berbohong? Pikirkanlah diri sendiri adalah orang Xiulian, bagaimana bisa sampai terbawa oleh
perasaan, hati manusia, bahkan unsur negatif sehingga menjadi begitu irasional?
Pengikut: Ketika pengikut Dafa mengalami kesulitan, ada pengikut Dafa beranggapan tidak
boleh mencari ke diri sendiri dulu, seharusnya memancarkan pikiran lurus dulu, jika mencari ke
diri sendiri maka sudah berjalan mengikuti kekuatan lama.
Shifu: (Shifu tertawa) Saya biasanya selalu mengatakan, menemui masalah harus lebih dulu
mencari ke diri sendiri, (Shifu tertawa) harus melihat sendiri apakah bermasalah, bila
bermasalah segera perbaiki. Sedangkan memancarkan pikiran lurus, itu dilakukan saat anda
memang tahu ada iblis menargetkan pada hal tertentu, atau benar-benar adalah iblis yang
sedang mengganggu, anda harus tahu bahwa itu benar-benar adalah dia, barulah anda
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pancarkan pikiran lurus. Selain dari itu, jangan memancarkan pikiran lurus untuk segala apa
pun; bila pada dasarnya anda sendiri yang berbuat salah dan anda memancarkan pikiran lurus,
pada saat ini apabila pikiran lurus anda benar-benar dapat memerankan efek maka andalah
yang dihukum. (Shifu tertawa)
Pengikut: Rekan praktisi luar negeri tidak dapat pulang ke daratan dalam jangka waktu panjang,
dan keluarga di daratan juga tidak dapat pergi ke luar negeri, harus bagaimana menyikapinya?
Shifu: (Shifu tertawa) Qing keluarga sulit dilepaskan, sangat tidak nyaman. Lalu Xiulian, harus
bagaimana? Ai.. Xiulian, jika anda bertanya kepada Shifu, Shifu akan menyarankan anda untuk
memusatkan hati pada Xiulian, benarkan? Yang seharusnya bertemu suatu hari pasti akan
dapat bertemu. (Seluruh pengikut bertepuk tangan meriah, Shifu memberi salam satu tangan
di depan dada) Pengikut Dafa suatu hari kalian akan kembali ke Tiongkok dengan terbuka dan
penuh martabat, seperti pahlawan penyelamat dunia, betapa mulianya itu. (Seluruh pengikut
bertepuk tangan meriah, Shifu memberi salam satu tangan di depan dada) Bila secara
sembunyi-sembunyi, dan ketahuan, lalu disekap di ruang kecil, begitu dipukul apa pun
dikatakan, (pengikut tertawa) betapa tidak berarti.
Pengikut: Di daratan saat ini semua mesin pemutar kaset video telah disingkirkan, namun di
rumah praktisi masih tersimpan kaset video ceramah Fa Shifu yang dulu. Mohon tanya Shifu
terhormat apakah harus terus menyimpannya, atau boleh dibakar?
Shifu: Apabila tidak aman menyimpannya, anda boleh membakarnya. Pengikut Dafa, anda
tahu (Shifu menunjuk pada hati) asal anda tahu diri sendiri sedang berbuat apa maka sudah
boleh, asal bukan untuk merusak Dafa, maka tidak masalah, saya juga pernah beri tahu praktisi
lain boleh berbuat demikian.
Pengikut: Di tengah proses Xiulian saya selalu merasa kesal dan benci, itu adalah suatu
keterikatan yang sulit saya singkirkan.
Shifu: Timbulnya kekesalan dan kebencian di hati, adalah disebabkan oleh kebiasaan suka
mendengar kata-kata yang enak didengar dan senang pada kejadian yang baik, bila tidak, maka
akan kesal dan benci. Kalian pikirkanlah, tidak boleh demikian, Xiulian bukan demikian caranya.
Saya selalu mengatakan, orang Xiulian harus melihat masalah secara terbalik, di kala anda
menjumpai masalah yang tidak baik, anda harus menganggapnya sebagai hal baik, ia datang
untuk membuat anda meningkat, jalan ini harus saya lalui dengan baik, ini adalah ujian yang
harus dilewati lagi, inilah Xiulian. Saat menjumpai hal yang baik coba pikirkanlah, ah, saya tidak
boleh terlalu gembira, hal yang menggembirakan tidak dapat membuat kita meningkat, juga
akan mudah jatuh ke bawah. Dalam Xiulian, anda harus melihat masalah secara terbalik.
Katakanlah telah datang kesulitan, telah datang hal yang tidak baik, bila anda lalu menolaknya
semua, menghadangnya semua tanpa kecuali, anda berarti menolak untuk melewati ujian,
anda menolak untuk meningkat, benarkan? Ini dengan penindasan itu adalah dua hal yang
berbeda.
Pengikut: Kami sebagai praktisi luar negeri apakah seharusnya meningkatkan upaya untuk
mengembangkan Dajiyuan bahasa Inggris?
Shifu: Saya tidak menentang. Saya sudah pernah mengatakan kepada penanggung jawab
Dajiyuan, saya katakan bila saat itu mengutamakan Dajiyuan bahasa Inggris maka sekarang
sudah akan melampaui seluruh media di New York; Jumlah pembaca anda saat ini sudah
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sangat banyak, segera lakukan, masih keburu.” Tentu saja perkataan sudah diucapkan, siapa
pun tidak ada yang salah, di bawah situasi tidak ada uang dan sumber daya, ingin orang namun
tidak ada, ingin dana namun tidak ada, maka sangatlah sulit.
Pengikut: Komunisme sudah menguasai dunia. Masa Fa meluruskan dunia manusia segera
akan dimulai. Orang-orang yang tidak mencuci bersih pikiran buruk partai jahat komunis, tak
peduli dari timur atau barat, apakah akan berbahaya, bahkan meskipun mereka tidak pernah
bergabung dalam organisasi yang berkaitan dengan partai jahat komunis?
Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, di dalam masyarakat Barat ini secara universal banyak
orang tidak memiliki kesan baik terhadap partai jahat komunis. Tentu saja ada sebagian orang
ia tidak jelas tentang sosialisme yang ia kejar, kaya miskin sama rata, hal-hal semacam ini.
Sesungguhnya masyarakat manusia tidak seperti itu, masyarakat manusia memiliki hubungan
sebab akibat. Hal baik yang anda lakukan di kehidupan sebelumnya akan ditransformasi
menjadi berkah di kehidupan sekarang, berkah ini mungkin berubah menjadi jabatan, mungkin
juga menjadi uang, maka barulah bisa memiliki uang. Lihat bisnisnya, tak peduli bagaimana dia
mengatakan dirinya betapa berpengalaman, betapa berkemampuan, namun karena memiliki
berkah itulah dia baru dapat memilikinya. Bukankah ada banyak orang yang merasa dirinya
sangat berbakat, mampu melakukan apa pun, tetapi justru tidak dapat menghasilkan uang, lalu
merasa geram dan tidak adil. Itu disebabkan dia tidak memiliki berkah tersebut. Dikatakan
masyarakat manusia sesungguhnya diatur oleh Dewa, demikianlah halnya. Ini adalah adil.
Pada kehidupan sebelumnya anda membunuh dan mencelakai orang, melakukan sangat
banyak kejahatan, anda masih ingin menjadi kaya di kehidupan sekarang? Oleh karena itu ia
bukanlah demikian. Itu diatur oleh Dewa, bukan seperti yang manusia bayangkan. Manusia
mendambakan sebuah kebahagiaan, ini juga tidak ada salahnya. Manusia melihat masalah
dengan pikiran manusia, ini tidak salah. Seandainya ada orang miskin, lalu anda sekalian saling
membantu, ini juga tidak salah, semua ini hal yang baik, pantas didukung, benarkan? Itu semua
adalah terpancar dari hati yang baik, simpati, belas kasih, baik, semua itu hal baik. Bagi orang
miskin juga adalah sebuah didikan, dia juga bisa menjadi lebih baik. Ini semua ada manfaatnya
bagi masyarakat. Masyarakat manusia seperti lingkungan Xiulian, bukankah sudah saya
katakan, bila masyarakat manusia mempertahankan pikiran lurus dan yang tradisional, maka
mereka sudah berada di jalan Dewa.
Oleh karena itu, ada sejumlah orang yang tidak paham apa itu partai jahat komunis, dia
tidak tahu apa itu sosialisme. Sosialisme dibicarakan dengan sangat jelas oleh partai jahat
komunis, memberi tahu anda bahwa sosialisme adalah tahap awal dari komunisme. Ini
sangatlah jelas. Ini ditulis dengan sangat jelas di dalam konstitusi partai dari partai jahat
komunis. Masyarakat Tiongkok itu adalah sosialisme, sekarang ia bukan komunisme, ia sendiri
yang mengatakannya, lagi pula ia adalah tahap awal sosialisme, yang ia kejar adalah
komunisme yang lebih jahat. Orang-orang yang mengejar sosialisme, benar-benar harus pergi
dan tinggal di Tiongkok, coba merasakan sendiri, lalu lihat komentarnya lagi. (Shifu tertawa)
Tentu saja, saat kita mengklarifikasi fakta, ada kalanya juga bukan kebetulan. Orang
yang anda temui itu dia adalah orang Barat dan tidak bergabung dalam partai jahat komunis,
setelah anda mengatakan hal-hal ini kepadanya, mungkin dia memang sudah seharusnya
mendengar. (Shifu tertawa)
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Pengikut: Saya pengikut baru yang memperoleh Fa, meskipun sedang melakukan 3 hal,
namun selalu beranggapan ada kesenjangan dengan pengikut lama, apakah asal muasal,
tingkatan, dan kehidupannya berbeda?
Shifu: Ini tidak dapat dipahami secara demikian. Yang masuk belakangan, yang dapat berjalan
masuk di antara pengikut Dafa, itu adalah pengaturan, anda memang seharusnya datang di
waktu ini, itu tidak ada hubungannya dengan tingkatan di kemudian hari. Maka, bergegaslah
belajar Fa mengejarnya, melakukan dengan baik apa yang seharusnya dilakukan, maka sudah
boleh. (Seluruh pengikut bertepuk tangan)
Pengikut: Mohon tanya bila desain produk memakai huruf “Zhen, Shan, Ren” dan tidak
menggunakan diagram Falun, apakah sesuai?
Shifu: Tidak sesuai. “Zhen, Shan, Ren” adalah Fa alam semesta, anda meletakkannya dalam
barang dagangan, ini tidak terlalu sesuai, tidak sesuai. Sebagai pengikut Dafa selalu ingin agar
orang-orang dapat memperoleh manfaat, bukan dilakukan secara demikian, tetap harus hormat
terhadap Fa.
Pengikut: Mohon Shifu berbicara sejenak perihal pelajaran yang positif dan negatif.
Shifu: Ini sangat banyak, ada di segala aspek. Sungguh sudah terlalu banyak, ada lebih dari
ratusan juta. Menghadapi hal-hal yang menggembirakan, bila anda tidak menggunakan
pemikiran orang Xiulian untuk memikirkan hal ini, anda hanya gembira seperti manusia biasa,
maka ia akan berubah menjadi kesengsaraan bagi anda, sebab anda adalah orang Xiulian.
Untuk yang negatif, sudah ada terlalu banyak, bila tidak melakukan dengan baik, maka akan
menjadi pelajaran negatif.
Pengikut: Dengan cara manusia biasa menyelesaikan masalah pengikut Dafa di dalam Xiulian,
bukan hanya masalah tidak terselesaikan, malah dapat menambah konflik.
Shifu: Pengikut Dafa adalah orang Xiulian, bila memikirkan masalah tidak dari basis Xiulian,
menyelesaikan masalah tidak dalam Fa, anda menyelesaikan masalah dengan pikiran manusia
biasa, maka kekuatan lama akan terus mengacau di samping anda, saat 2 orang berbicara
serta-merta lalu bertengkar, sebab tidak berada di atas basis Fa.
Pengikut: Saya sangat berterima kasih kepada Guru terhormat, saya sepertinya dapat
memahami dan menemukan akar dari Qing, namun saya tidak dapat memahami hubungan
antara ego dan Qing saya.
Shifu: Perihal keegoisan, di alam semesta ini, terutama di tengah masyarakat manusia,
seharusnya dikatakan bukanlah suatu masalah besar. Mengapa? Karena segalanya dihasilkan
dari ego diri. Anda berpikiran di tengah masyarakat ini, keluarga adalah keluarga anda,
pekerjaan adalah pekerjaan anda, uang yang anda peroleh, hal yang anda lakukan, pokoknya
segalanya, benarkan? Bahkan tenaga penggerak yang mendorong masyarakat ini adalah
datang dari ego. Saya ingin menciptakan sesuatu, saya ingin berbuat sesuatu, saya ingin begini
begitu. Benarkan? Sebagai presiden saya ingin bagaimana mengatur masyarakat jadi baik.
Meskipun hal baik, semuanya timbul dari ego diri, bagi manusia biasa tidak ada masalah.
Namun sebagai orang Xiulian, yang hendak anda kultivasikan adalah demi dia, demi publik,
semua kehidupan menjadi kehidupan yang penuh kebajikan, ini adalah menunjuk pada orang
Xiulian.
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Berbicara mengenai Qing, di masyarakat manusia, anda tidak dapat melihatnya, Qing
ini, (Shifu tertawa), pada atmosfer kita ini, di dalam atmosfer ini, densitasnya lebih besar
puluhan juta kali dibanding molekul air, benda inilah adanya; menembus hingga ke dalam tulang
segala makhluk hidup, ke dalam sel makhluk hidup, ke dalam partikel makhluk hidup. Asalkan
anda adalah makhluk hidup di dalam Triloka, tak peduli benda apa pun, ia dapat menembusnya.
Dengan kata lain, anda sedang berendam di dalam Qing ini. Bila tidak tergerak oleh Qing, bila
ada yang dapat mengatakan tidak tergerak oleh Qing, maka dia sungguh luar biasa. Hanya
orang Xiulian yang tidak tergerak oleh Qing. Meskipun dia adalah orang Xiulian, juga
dikarenakan di saat dia telah memahami sebuah prinsip di tengah Xiulian, bagian yang
meningkat itu telah meningkat hingga ke luar Triloka, maka bagian itu tidak terganggu lagi oleh
Qing. Jadi di tengah Xiulian selama anda tidak meningkat naik, selama masih berada di tingkat
manusia biasa ini, maka anda akan terendam oleh Qing, akan tergerak oleh Qing. Pengikut
Dafa menghadapi Qing dengan rasional, bila tidak terpengaruh olehnya adalah mustahil. Hanya
saja kalian menghadapinya dengan rasional. Hanya bagian yang anda kultivasikan dengan baik
itu baru dapat terlepas dari Qing.
Dengan rasional menghadapinya, dibicarakan sebagai pengikut Dafa, maka harus dilihat
kuat tidaknya rasional anda. Inilah pikiran lurus yang kita katakan. Inilah yang kita katakan,
dasar Xiulian anda kokoh atau tidak, benda inilah. Bila kalian dapat menghadapi seluruhnya
dengan begitu rasional, maka itu sungguh luar biasa. Saya tahu bagaimana rasanya tanpa
adanya Qing, (Shifu menunjuk pada hati, tertawa) ia belas kasih terhadap makhluk hidup,
adalah dua hal yang sama sekali berbeda dengan Qing. Ia adalah sesuatu yang luas, tetapi
perasaan dari Qing itu adalah sesuatu yang berlebihan, perasaan bosan, sama halnya saat
anda mendengar dan merasakan sesuatu yang menimbulkan antipati, saat anda melihat benda
yang tidak seharusnya ada, akan menolaknya. Maka sekarang ini kalian hanya dapat
menghadapinya dengan rasional.
Pengikut: Banyak pekerjaan di Minghui yang membutuhkan pekerja tetap dan profesional
untuk fokus melakukannya baru bisa berhasil. Tetapi tidak ada kantor, tidak ada mekanisme
yang berwujud, tidak ada gaji atau subsidi. Masing-masing pribadi melakukannya dengan
rendah hati dalam jangka waktu panjang, dan juga tidak dapat memberi tahu orang lain apa
yang sedang disibukkan, menyebabkan ada banyak staff yang ada ditarik oleh proyek lain;
sebagian masih dapat bertahan melakukannya, hanya saja secara sambilan, tidak berusaha
untuk meningkatkan teknik profesional. Orang dengan kemampuan profesional membutuhkan
imbalan dan status di masyarakat, dengan demikian tidak dapat benar-benar bergabung masuk
dan menganggapnya sebagai tanggung jawab diri. Konten promosi situs web, desain situs web
dan kemajuan teknik tertinggal…
Shifu: Semua media adalah sedang menyelamatkan manusia, luar biasa, semua sedang
memerankan efek yang sangat besar di tengah pelurusan Fa, jasa pahalanya tak terhingga.
Akan tetapi, hanya situs web Minghui yang menjadi jendela Dafa terhadap dunia luar, adalah
sarana berbagi pengalaman Xiulian pengikut Dafa, pengikut Dafa di setiap pelosok dunia,
termasuk pengikut Dafa daratan, ini adalah sarana mereka untuk berbagi, inilah yang tidak
dapat dilakukan oleh media apa pun, tidak dapat tergantikan, jasa pahalanya lebih-lebih tak
terhingga! (Seluruh pengikut bertepuk tangan meriah, Shifu memberi salam satu tangan di
depan dada)
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Tadi sudah dikatakan, mereka diam-diam tanpa bersuara, siapa pun tidak ada yang
mengetahui apa yang mereka lakukan, masih mengira mereka tidak aktif berpartisipasi dalam
kegiatan pengikut Dafa; bahkan mereka membanting tulang dan pikiran, sibuk hingga tengah
malam, tenaga kerja juga sedikit, mereka melakukannya di bawah situasi yang sangat sulit.
Inilah Xiulian, apa yang paling luar biasa? Apa yang paling agung? Terutama di saat pengikut
Dafa berada di bawah situasi yang paling sulit, dan perlu mendengarkan suara, (Shifu bergerak)
ada sebuah situs web Minghui seperti ini, anda sekalian pikirkan, betapa luar biasanya hal ini?
Harus menghargainya! Tak peduli betapa sulitnya, itu adalah keagungan De. (Seluruh pengikut
bertepuk tangan meriah)
Lagi pula untuk mengerjakan Minghui, harus praktisi yang sangat bisa dipercaya, karena
dia membangun hubungan langsung dengan praktisi daratan, harus praktisi yang sangat bisa
dipercaya, dan juga sangat fokus, harus benar-benar dapat terjun ke dalam. Terutama pengikut
Dafa muda, mereka paling dibutuhkan, namun mereka paling tidak mudah duduk diam, maka
sangatlah sulit. Inilah Xiulian, apabila benar-benar memahaminya, maka kalian akan berebut
masuk ke dalamnya, akan tetapi, siapa pun tidak dapat melihat keagungan De-nya, siapa pun
tidak dapat melihat, diam-diam tanpa suara. (Shifu tertawa)
Manusia selalu ingin mengerjakan hal yang terlihat mata, ingin memperlihatkan hasilnya
kepada orang, tidak memperlihatkan kepada Shifu masih harus memperlihatkannya kepada
orang lain, bila tidak, dalam hati tidak seimbang. Sesungguhnya, di dalam alam semesta ini,
mata yang memerhatikan anda begitu banyak hingga tak dapat anda bayangkan jumlahnya,
partikel itu di dalamnya dipenuhi oleh mata, partikel terkecil semuanya dipenuhi oleh mata.
Segala kehidupan di alam semesta sedang menyaksikan semua yang pengikut Dafa lakukan.
Semua Dewa juga sedang mengamati. Setiap niat dan pikiran anda, segala yang anda lakukan
sedang direkam, lebih otentik dibanding video rekaman, segalanya direkam secara stereoskop
(Shifu tertawa). Jadi diperlihatkan kepada Dewa, bukan kepada manusia. (Seluruh pengikut
bertepuk tangan, Shifu meletakkan satu tangan di depan dada membalas salam) Karena
mereka mau tak mau harus mengamati kalian, berhasil tidaknya pengikut Dafa berpengaruh
pada berhasil tidaknya pelurusan Fa alam semesta, eksis tidaknya alam semesta; pengikut
Dafa dapat atau tidak melakukan dengan baik, berpengaruh pada kehidupan mereka, dapatkah
dia tidak memerhatikannya? Semuanya sedang memerhatikan.
Pengikut: Kami menerima umpan balik yang mengatakan bahwa situs web Minghui menyebut
penangkapan pengikut Dafa daratan secara ilegal sebagai “penculikan”, manusia biasa tidak
paham, karena manusia biasa beranggapan “penculikan” adalah mengacu pada bandit yang
menangkap sandera dan memeras uang, beranggapan gaya bahasa kami sangat aneh, tidak
akrab dengan manusia biasa.
Shifu: Budaya di daratan memang berbeda. Praktisi luar daratan yang sudah keluar negeri
dalam jangka waktu lama, yang dilihat dan dipahami adalah gaya yang mendunia, mungkin ada
perbedaan. Partai jahat komunis adalah preman bandit, mereka menangkap orang bukankah
itu penculikan? Terhadap orang jahat barulah digunakan istilah penangkapan. Namun boleh
dijelaskan ke mereka, hal ini boleh diperbaiki bila diperlukan, khusus ditujukan kepada daratan
boleh diperbaiki. Bila dipikir secara teliti, sesungguhnya pemakaian istilah ini sangat tepat.
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Pengikut: Buku “Iblis sedang menguasai dunia kita,” 2 apakah utamanya ditujukan kepada
pembaca di setiap negara di luar negeri? Apakah di daratan juga perlu mempromosikannya
secara luas?
Shifu: Di daratan tidak perlu mempromosikannya secara luas, yang utama adalah masyarakat
internasional. Orang-orang di Tiongkok sana sudah mengetahui iblis merah sedang menguasai
mereka, iblis itu memang sedang menguasai mereka.
Pengikut: Buku “Tujuan terakhir dari komunisme”, ada rekan praktisi yang ingin merangkum
arti buku atau menggunakannya sebagai referensi dalam diskusi dan surat klarifikasi, namun
acap kali tidak mampu dijabarkan sejelas buku.
Shifu: Dalam buku biasanya pernyataan yang dibuat, akan diikuti beberapa argumen untuk
membuktikannya, maka suatu hal baru dapat dijabarkan dengan jelas. Saat kalian
mengklarifikasi fakta, anda tidak dapat berbicara begitu banyak dalam sekejap, bahkan tidak
dapat berbicara dengan begitu menyeluruh, sehingga tidak dapat memperoleh hasil yang
demikian. Saya pikir hanya menjadikannya sebagai sesuatu untuk memperkaya pengetahuan
dalam mengklarifikasi fakta, di kala mengklarifikasi fakta anda masih harus menghadapi orang
yang berbeda, situasi yang berbeda, gunakan cara anda sendiri untuk menyampaikannya.
Berbicara cukup sekian. Karena hari ini adalah konferensi Fa, banyak yang datang dari
jauh, tidak ingin menyita lebih banyak waktu kalian. Berbagi pengalaman di konferensi Fa ini
sesungguhnya sangatlah krusial. Situasi penyelamatan manusia dan situasi Xiulian praktisi
Dafa di daerah yang berbeda, dari konferensi Fa dapat diperoleh pembelajaran, ini sangat
bermanfaat bagi kalian agar dapat mengerjakan sesuatu di kemudian hari dengan baik. Akan
tetapi, kalian juga ingin mendengar apa yang Shifu katakan, jadi saya juga berusaha menjawab
sejumlah pertanyaan bagi kalian, demikianlah situasinya.
Pekerjaan tetap harus kalian yang melakukan, di bawah situasi yang paling menderita
dan paling sulit, adalah kalian yang sedang melakukan dengan melawan kejahatan. Sedangkan
Shifu, sesungguhnya Shifu juga ada. Partai jahat komunis mengatakan saya bersembunyi di
Amerika Serikat, saya setiap hari berada di Tiongkok! (Seluruh pengikut bertepuk tangan
meriah dalam jangka Panjang.)
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Konferensi Fa NTD dan Dajiyuan Tahun 2018
Li Hongzhi
19 Mei 2013
Pengikut Dafa yang menghadiri Konferensi Fa NTDTV dan media Dajiyuan, salam
kepada anda sekalian!
(Hadirin: Salam kepada Shifu!)
Selama bertahun-tahun di tengah penganiayaan partai jahat komunis Tiongkok
terhadap pengikut Dafa, dua media kita ini telah memainkan peran yang sangat baik dan
menentukan. Secara efektif telah mengekspos penganiayaan kejahatan, sekaligus
mengungkap fakta kebenaran tentang situasi Falun Gong kepada khalayak umum,
bersamaan itu juga telah memerankan efek penyelamatan makhluk hidup.
PKT adalah sebuah rezim jahat, sebuah rezim berandal. Jika kebohongan yang ia
tanamkan, mengakibatkan masyarakat tidak mampu membedakan dengan jelas antara asli
dan palsu, maka akan mengikutinya berjalan menuju kemusnahan. Oleh sebab itu pada
aspek ini, media Dajiyuan dan NTDTV telah memainkan peran yang sangat baik, sungguhsungguh memiliki kekuatan dalam penyelamatan makhluk hidup.
Tentu saja, sebagai media, agar dapat mengerjakan dengan baik apa yang
seharusnya dikerjakan, maka harus mengultivasi diri sendiri dengan baik. Jadi perihal
Xiulian, bagi anda sekalian, bagi setiap pengikut Dafa yang terlibat di media, Xiulian adalah
yang utama. Karena baik-buruknya Xiulian anda akan menentukan kekuatan anda dalam
menyelamatkan manusia, baik-buruknya Xiulian anda juga akan menentukan efektivitas
kerja anda, ini adalah pasti. Melalui pengalaman selama bertahun-tahun hingga hari ini,
anda semua telah memiliki pemahaman yang mendalam, pengikut Dafa di berbagai bidang
usaha dan profesi, termasuk pengikut Dafa di berbagai media, semuanya adalah demikian,
mereka yang ketat dalam Xiulian pribadinya, akan ada sangat banyak pekerjaan menjadi
produktif. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengabaikan Xiulian. Ini adalah masalah utama.
Anda sekalian tahu bahwa mengerjakan media adalah demi menyelamatkan
manusia, demi mengklarifikasi fakta, demi menghentikan penganiayaan ini. Akan tetapi apa
tujuan terakhirnya? Kalian setiap orang yang berada di dalam media semuanya adalah
sedang menempuh jalur Xiulian masing-masing. Hal yang anda lakukan ini adalah jalur
Xiulian anda. Ini adalah pasti. Tak peduli apa peran anda di dalam media ini, di bagian
pekerjaan apa, itu adalah jalur Xiulian anda. Oleh sebab itu jika ingin melalui jalur ini dengan
baik, maka harus bersungguh-sungguh di dalam Xiulian pribadi, sampai kapan pun tidak
boleh mengendurkan diri, karena terakhirnya adalah harus mencapai kesempurnaan.
Secara sepintas saya lihat ada begitu banyak anak muda, kebanyakan adalah wajah
baru. Tentu saja, berbicara tentang anak muda, masalah pertama yang terlintas dalam
pikiran adalah, beberapa tahun ini di Tiongkok Daratan, seperangkat benda dari partai jahat
komunis Tiongkok ini, seperangkat teori itu, semuanya adalah kejahatan, adalah
bertentangan dengan tradisi, bertentangan dengan umat manusia. Jadi agar benda ia ini
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dapat diterima oleh manusia, maka hal pertama yang harus ia lakukan adalah meruntuhkan
budaya tradisional Tiongkok dan nilai-nilai universal umat manusia. Jadi ia dengan tiada
hentinya telah memainkan peran semacam ini. Sepanjang sejarah pergerakan Tiongkok,
yang ia jatuhkan adalah para elite budaya Tiongkok. Revolusi Besar Kebudayaan telah
menghancurkan peninggalan budaya, situs-situs bersejarah, buku-buku kuno, dan semua
peninggalan budaya, sehingga orang-orang tidak bisa mendapatkan bukti lagi dari nilai
sejarah yang telah diturunkan. Bersamaan itu, dalam pendidikan di sekolah, kebudayaan
Tiongkok tidak diajarkan, hanya istilah yang sangat umum saja yang diajarkan, kemudian
secara berangsur-angsur tidak diajarkan lagi, selanjutnya diajarkan sebagai target untuk
dikritik, pada akhirnya sejarah masa lalu Tiongkok direndahkan hingga tidak bernilai sedikit
pun. Mereka mempropagandakan bahwa partai jahat komunis Tiongkok adalah yang
terbaik, yang teragung. Di bawah indoktrinasinya, banyak anak muda hari ini tidak
mengetahui budaya tradisional mereka sendiri, juga tidak mengetahui sejarah mereka
sendiri. Ada sangat banyak anak muda yang keluar dari Tiongkok, setelah menonton
pertunjukan Shen Yun ini, "wah, ternyata Tiongkok kita memiliki budaya tradisional yang
begitu bagus, seolah-olah mereka baru mengetahuinya. Begitulah partai jahat komunis
Tiongkok, jahatnya sampai pada taraf demikian. Jadi selama bertahun-tahun setelah ia
merebut kekuasaan di Tiongkok, bahkan orang seusia saya juga dicuci otaknya dengan
sangat hebat, sehingga pemikirannya berbeda sangat besar dengan pemikiran masyarakat
normal, anak muda sekarang lebih-lebih lagi.
Oleh karena itu kita dalam aspek ini, ketika menjalankan media, sehubungan dengan
arahnya, titik tolak budayanya, dan dalam menggenggam skala nilai-nilai universal, harus
didasarkan pada budaya tradisional. Harus didasarkan pada nilai-nilai tradisional. Mengapa
partai jahat komunis Tiongkok begitu takut dengan pertunjukan Shen Yun? Lagi pula itu
hanyalah sebuah pertunjukan seni, itu karena yang ditampilkan Shen Yun adalah budaya
tradisional umat manusia, tepatnya inilah yang ingin ia rusak, juga inilah yang ingin ia
hancurkan, maka baru dapat membuat benda kejahatannya itu begitu merajalela, begitu
arogan. Karena ia merasa telah bekerja keras selama puluhan tahun di Tiongkok, selama
setengah abad lebih, merasa sekarang orang Tiongkok telah sepenuhnya menjadi anak
naga merah, dan ia merasa mereka semua telah menjadi sel-selnya. Barulah ia dapat
dengan sewenang-wenang menindas orang Tiongkok, dengan sekehendak hati membunuh
anda, membantai anda, menganiaya anda. Sekalipun anda memaki dia, juga berada di
dalam kebudayaanya memaki dia, bukan sungguh-sungguh memaki, ia telah melakukan
hingga taraf demikian. Shen Yun secara tuntas telah meruntuhkan seperangkat benda
partai jahat itu, roh jahat merasa bahwa segala yang ia lakukan selama seratus tahun lebih
ini telah jadi sia-sia, benar-benar seperti disambar petir, seluruhnya jadi sia-sia dilakukan.
Oleh sebab itu dalam masalah budaya partai jahat, harus dapat lebih dulu membedakannya,
dapat membedakannya dengan jelas. Tidak ada cara lain, hanya dengan menggunakan
budaya tradisional umat manusia yang sesungguhnya, baru dapat melihatnya dengan jelas.
Oleh sebab itu anda sekalian dalam menjalankan media, sebagai seorang jurnalis,
sebagai seorang yang berbudaya, anda sekalian harus menjadikan budaya tradisional
sebagai titik tolak, sebagai landasan nilai universal, dengan begitu baru dapat melihatnya
dengan jelas, dan menyingkirkannya. Tentu saja ada sangat banyak benda modern, bukan
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hanya partai jahat komunis Tiongkok yang merusak bangsa Tionghoa, di dalam masyarakat
Barat juga ada sangat banyak benda modern. Saya beri tahu anda sekalian, ini juga adalah
perwujudan dari partai jahat yang merusak masyarakat Barat, semuanya adalah ia yang
melakukannya. Budaya umat manusia, sejak satu dua abad terakhir ini telah mengalami
perubahan, di masa lalu masyarakat umat manusia adalah baik dan jahat eksis bersamaan,
positif dan negatif eksis bersamaan. Ia adalah keseimbangan Yin dan Yang. Tetapi setelah
satu dua abad terakhir ini, secara berangsur-angsur telah berubah menjadi hantu jahat
komunis, menggantikan iblis itu, juga berarti di tengah keseimbangan Yin dan Yang, sisi
negatif, sisi iblis tersebut, sepenuhnya telah digantikan olehnya. Oleh sebab itu pada
beberapa tahun ini, ia secara tak bermoral sedang melakukan hal yang memusnahkan umat
manusia ini.
Dengan kata lain jika kalian ingin mengerjakan hal ini dengan baik, maka hal pertama
adalah Xiulian diri sendiri dengan baik, satu hal lagi adalah kalian harus mengenali semua
ini dengan jelas. Baik itu ide, budaya, atau berita, tak peduli apa pun itu, benda-benda ini
harus kita timbang baik buruknya, benar salahnya berdasarkan nilai universal itu. Tentu
saja, kalian telah melewati sekian banyak tahun di tengah terpaan badai, titik tolak kalian
mendirikan media ini juga adalah demi menyelamatkan makhluk hidup, dan mengekspos
kejahatan. Niat awalnya adalah demikian, tujuan kalian juga adalah demikian, adalah tidak
dapat diubah. Kalau begitu, kalian sudah seharusnya berjalan mengikuti arah ini. Tentu saja
telah saya katakan tadi, tidak hanya kejahatan dari partai jahat komunis Tiongkok yang
melakukannya di Tiongkok, hal-hal dari golongan modernis juga adalah mereka yang
melakukannya. Telah saya katakan bahwa satu dua abad terakhir ini, iblis umat manusia
telah menjadi roh jahat komunis, ia sudah bukan benda seperti di masa lalu yang
menyeimbangkan positif dan negatif, Yin dan Yang. Oleh sebab itu ia punya efek di seluruh
dunia, bukan hanya di Tiongkok saja, juga bukan hanya di masyarakat dari seluruh kubu
jahat komunis saja, ia sedang memerankan efeknya di seluruh dunia. Karena ia telah
memainkan peran negatif dari seluruh umat manusia, yaitu seluruh peran negatif dari umat
manusia. Bukankah Nostradamus telah mengatakan, “Mars 3 menguasai dunia”?
Sebenarnya bagian sisi negatif dikuasai oleh dia. Tentu saja, sisi positif adalah dikuasai
oleh Dewa, ia adalah keseimbangan Yin dan Yang. Tetapi sampai sekarang, landasan
moral umat manusia terus merosot ke bawah, ia mendorong umat manusia, melakukan halhal dari kejahatan, telah menyebabkan timbangan itu kehilangan keseimbangan, dikatakan
Yin dan Yang sudah tidak lagi seimbang. Kejahatan lebih besar daripada kebajikan, telah
berubah jadi satu situasi seperti ini.
Tentu saja, dalam situasi ini, dalam kondisi umum, setelah Dewa melihatnya juga
akan menyelaraskannya kembali, karena hal tersebut tidak diizinkan. Akan tetapi, karena
keseluruhan manusia sedang merosot ke bawah, ini adalah umat manusia sendiri yang
menginginkannya demikian. Namun manusia juga tidak terlalu sadar jernih, adalah
digerakkan olehnya, disebabkan oleh benda-benda yang ia tanamkan ini. Maka kesadaran
modernis yang muncul dalam masyarakat sekarang ini, benda modernis dalam wujud
demikian, sesungguhnya, dikatakan secara terus terang, semuanya adalah disebabkan
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oleh perbuatan roh jahat komunis di dalam masyarakat yang bersifat bebas, yang sama
saja dapat memusnahkan umat manusia.
Semua itu bukanlah kebetulan, masyarakat Barat terlihat seakan tidak ada
hubungannya dengan roh jahat komunis, sebenarnya semua itu adalah ia yang
melakukannya. Dalam masyarakat Tiongkok, perwujudan dari roh jahat komunis adalah
dengan membunuh orang-orang berpendidikan dan orang-orang kaya, merusak budaya
tradisional. Perwujudannya di dalam masyarakat Barat adalah penerapan pajak yang tinggi,
dengan menggunakan apa yang disebut sebagai gagasan dan perilaku modern untuk
merusak tradisi. Orang Xiulian semuanya tahu, bahwa seseorang memiliki uang atau tidak,
itu adalah ditentukan oleh timbal balik karma dari kehidupan sebelumnya, jadi mengambil
secara paksa seperti ini, itu adalah melanggar prinsip langit. Tetapi demikianlah masyarakat
sekarang ini, masyarakat yang kacau, dunia yang kacau, dengan kriteria moral yang kian
merosot, ditambah lagi proses terbentuk-bertahan-rusak-musnah dari alam semesta telah
tiba pada titik ini, ia telah jadi demikian, telah rusak, akan musnah. Oleh sebab itu
perwujudannya bukan hanya pada masyarakat umat manusia saja, pada masyarakat
tingkat tinggi dari alam semesta itu pun perwujudannya sudah tidak normal. Demikianlah
situasinya. Oleh sebab itu ada kalanya saya berpikir, sebagai media yang dikelola oleh
pengikut Dafa, kalian sungguh-sungguh sedang menyelamatkan umat manusia, pengikut
Dafa sungguh-sungguh adalah satu-satunya harapan bagi umat manusia.
Jadi dilihat dari permukaan, dalam pertempuran, kita adalah sendirian, oleh sebab
itu kita sendiri harus membangun diri sendiri dengan baik, kita sendiri di dalam Xiulian
pribadi, di dalam norma-norma sebagai manusia, mengultivasi diri sendiri dengan lebih baik,
bila tidak, akan sangat sulit untuk mewujudkan hal ini. Tentu saja, masih ada sebuah
pepatah yang mengatakan, “keadaan niscaya berbalik setelah mencapai titik ekstrem,”
bukankah demikian? Anda sekalian telah melihat bahwa, faktor positif sekarang sedang
meningkat, lagi pula sangat kuat, tradisi sedang dipulihkan, seluruh dunia juga mulai
menaruh perhatian pada budaya tradisional, umat manusia kian hari juga kian sadar. Maka
kita semakin harus mengerjakan ini dengan lebih baik, semakin harus mengembangkan
peran kita. Fenomena langit juga sedang menyesuaikan, pasti akan demikian, karena hal
ini harus dilakukan demikian.
Tentu saja, untuk penganiayaan Falun Gong sudah pernah saya katakan, bahwa
partai jahat komunis Tiongkok menganiaya Falun Gong adalah dikarenakan partai jahat
komunis Tiongkok dipersiapkan demi Falun Gong, jangan dilihat ia sudah berapa tahun, itu
adalah dipersiapkan demi Falun Gong. Di dalam hal ini, kalian coba pikirkan sejenak juga
akan mengerti. Penganiayaan terhadap Falun Gong sekarang ini adalah dikendalikan oleh
partai jahat, dan melibatkan semua perangkat negara. Maka sampai pada tahap hari ini,
ujian dan Xiulian pengikut Dafa pada dasarnya sudah hampir selesai, lagi pula manusia
yang harus kita selamatkan juga telah berada di tahap paling akhir, semuanya ini sudah
hampir selesai, berangsur-angsur sedang penutupan, makna dari eksistensi roh jahat partai
komunis juga sudah tidak besar lagi, juga telah sampai pada saat di mana ia harus
disingkirkan. Kalian anak muda masih tidak tahu, di zaman muda saya, di Tiongkok, ketika
anda sedang sendirian, tanpa seorang pun di sekitar anda, anda tidak akan berani
mengatakan sepatah kata bahwa, “partai jahat komunis Tiongkok tidak baik”, di mana-mana
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semuanya adalah roh jahat sedang mengawasi anda, sekarang benda-benda ini sudah
dimusnahkan, ketika orang-orang bertemu sambil menikmati minuman, di saat ada yang
mengungkit partai jahat, mereka semua sudah berani memaki partai jahat komunis
Tiongkok, siapa pun yang tidak memakinya, maka semua orang akan berpikir bahwa orang
tersebut ada masalah, oleh sebab itu siapa pun sedang memaki partai jahat komunis
Tiongkok. Lalu mengapa berani bersikap demikian? Roh jahat partai jahat komunis
Tiongkok dan faktor kejahatan sudah dimusnahkan hingga tersisa sedikit, oleh sebab itu
orang-orang baru berani bersikap demikian, merasa sudah longgar. Tetapi asalkan roh
jahat komunis masih eksis, ia adalah kejahatan. Seperti racun, asalkan benda itu masih
ada, ia pasti meracuni manusia. Anda membiarkan ia berubah, ia tidak dapat berubah. Itu
adalah watak dasarnya, demikianlah kehidupan dia diciptakan. Maka harus diberantas. Jadi
sesampainya tahap ini, partai jahat komunis Tiongkok sendiri juga akan jadi semakin kacau.
Dewa juga sedang memusnahkannya, arus dahsyat pelurusan Fa juga sedang tiada henti
membersihkannya, telah sampai pada tahap ini, siapa yang memujanya, siapa yang
mengikutinya, maka akan turut binasa bersamanya.
Tak peduli bagaimanapun, dilihat dari prospeknya, media kita juga seharusnya
semakin optimis, karena di saat awal saya melihat, media kita di kala itu sangat sulit
beroperasi, keuangan dan personel tidak mencukupi. Paling tidak saya melihat kalian
sekarang ada begitu banyak anak muda, wah! Saya juga sangat gembira melihat kalian
semua sedang melakukan pekerjaan ini. Masih ada lagi, tingkat kesulitan sekarang dan
lingkungan masyarakat seluruhnya sudah tidak sama. Di kala itu media bersuara tunggal
yang dikendalikan partai jahat, menyebarkan kebohongan ke seluruh dunia, tidak ada satu
pun berita positif yang bisa dilihat, seluruh dunia juga sedang meneruskan laporan media
dari partai jahat komunis Tiongkok, berarti sama saja sedang menganiaya Falun Gong di
seluruh dunia, tekanan terhadap pengikut Dafa di luar negeri juga sangat besar, orangorang semua memandang para pengikut Dafa dengan pola pikir yang diindoktrinasikan oleh
PKT. Di bawah situasi yang demikian, pengikut Dafa telah mendirikan media, dan telah
mengerjakannya dengan semakin baik, termasuk usaha bersama dari pengikut Dafa yang
berpartisipasi dalam mengungkap fakta kebenaran kepada berbagai lapisan masyarakat,
orang-orang semakin mengetahui fakta kebenaran, semakin mengerti babak penganiayaan
ini. Tanpa terasa, di tengah proses kita mengerjakan hal ini, telah berhasil mengklarifikasi
fakta, bersamaan itu juga telah menghapus tekanan ini, oleh sebab itu sekarang kita semua
telah merasakan situasinya sudah sangat longgar. Di kala itu sungguh-sungguh adalah
demikian. Sekarang saya lihat momentum kekuatan positif semakin pesat, partai jahat
komunis Tiongkok semakin habis, siapa yang melindunginya, akan turut binasa
bersamanya. Mereka yang dapat melihat dengan jelas adalah orang yang mengerti, dan
mereka yang tidak dapat melihat dengan jelas adalah orang yang paling bodoh.
Apa yang hari ini ingin saya katakan adalah, bila ingin mengerjakan media dengan
baik, maka harus melakukan dua hal dengan baik, yang pertama adalah mengultivasi diri
sendiri dengan baik, dan yang satunya lagi adalah media kita harus menjadikan budaya
tradisional sebagai titik dasar, menjadikan nilai universal sebagai landasan, dengan
demikian baru dapat mengerjakan semua ini dengan baik. Anda sekalian telah
mengerjakannya dengan cukup baik, jerih payah selama beberapa tahun ini, sepanjang
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perjalanan kemari, tiada henti membawa kekuatan baru, tumbuh semakin kuat, lagi pula
media Dajiyuan dan juga termasuk NTD, telah menjadi media orang Tionghoa terbesar di
dunia, bersamaan itu juga semakin dikenal oleh masyarakat Barat, semakin dipandang, hal
ini sangat menggembirakan. Manfaatkanlah peluang yang sangat baik ini, kerjakanlah
media kita dengan lebih baik, dengan sungguh-sungguh mengerjakannya akan sangat
memiliki kekuatan, akan sangat efektif, sehingga setiap kali sebuah artikel diterbitkan, itu
bisa berdampak besar, pasti dapat melangkah hingga tahap itu, berbicara cukup sekian,
terima kasih kepada anda sekalian!
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa di New York Tahun 2019
Li Hongzhi
17 Mei 2019
Salam kepada Anda sekalian!
(Hadirin: Salam kepada Shifu!)
Konferensi Fa setahun sekali, anda sekalian ada yang datang dari tempat sangat jauh, juga
ada yang datang dari daratan. Biaya ini juga tidak kecil. Konferensi Fa tahunan ini menghabiskan
puluhan juta untuk biaya perjalanan, makan dan penginapan, melalui Konferensi Fa ini anda
sekalian ingin memperoleh kesempatan meningkat dalam Xiulian, saling belajar satu sama lain.
Dengan kata lain, bagi orang Xiulian, terhadap Xiulian itu sendiri dipandang sangat penting.
Pengikut Dafa harus melakukan tiga hal dengan baik, jika tidak mengultivasi diri sendiri dengan baik,
maka tidak dapat melakukan dengan baik. Tentu saja, juga ada yang ingin menggunakan
kesempatan ini untuk bertemu Shifu, Shifu tahu. Tetapi tak peduli bagaimanapun, asalkan ada Fa
di sisi, maka dapat membimbing anda sekalian Xiulian.
Di tengah manusia biasa Shifu memiliki kehidupan manusia biasa, dan perilaku manusia
biasa, bahkan memiliki banyak sekali persoalan manusia, jadi tidak bisa persis seperti Fa, inilah
sebabnya mengapa saya meminta anda sekalian harus bertindak mengikuti Fa ini, menganggap Fa
sebagai Guru. Pengikut Dafa dapat melangkah kemari hingga hari ini, dikarenakan adanya Fa. Baik
Konferensi Fa kita, maupun dalam Xiulian pribadi anda sekalian, bisa melangkah hingga hari ini
adalah berdasar pada Fa ini. Dengan kata lain, tanpa Fa ini, kalian tidak dapat melangkah hingga
hari ini. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Dafa, Xiulian selamanya di posisi utama, khususnya
setelah tibanya periode paling akhir.
Tentu saja yang saya bicarakan tentang periode paling akhir, sesungguhnya anda sekalian
juga telah melihat, bahwa perubahan fenomena langit adalah sama dengan perubahan di atas dunia
ini. Misalnya, penganiayaan dari kejahatan ini terhadap pengikut Dafa telah tiba di jalan buntu, dan
sulit bagi kejahatan untuk melindungi dirinya sendiri, hanya saja mesin yang menganiaya pengikut
Dafa masih beroperasi. Akan tetapi, saya tadi mengatakan, bahwa sudah melangkah hingga tahap
paling akhir, maka kita harus melakukan dengan lebih baik lagi apa yang seharusnya kita lakukan,
karena semakin mendekati babak akhir semakin krusial. Pada saat itu dalam lingkungan yang begitu
sulit, dan jahat, kalian telah berhasil melaluinya, jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan dengan
lebih baik di saat paling akhir. Di awal penganiayaan, media mana pun di seluruh dunia ikut melansir
ulang berita bohong yang disebarkan oleh media partai jahat komunis Tiongkok, sehingga sulit bagi
orang-orang di seluruh dunia untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Di bawah situasi yang
begitu sulit, para pengikut Dafa di komunitas internasional melalui klarifikasi fakta telah berhasil
mengubah pemahaman orang-orang di seluruh dunia, dan telah berhasil melangkah kemari. Pada
tahap akhir kalian sendiri harus menghargai semua yang telah dilakukan, jangan mengendur, mutlak
jangan mengendurkan diri sendiri.
Saya juga sedang mengamati, terutama di lingkungan Tiongkok Daratan sana, banyak
pengikut Dafa, berada dalam hubungan antarpribadi yang telah terdistorsi, perilaku manusia dan
cara berpikir yang telah terdistorsi, dalam masyarakat seperti itu, sangat sulit bagi siapa pun untuk
tidak terpengaruh olehnya. Meskipun pengikut Dafa harus bertindak sesuai Dafa, namun begitu
keluar dari pintu, di dalam masyarakat manusia biasa, anda akan dihadapkan pada hubungan
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interpersonal4 yang demikian; karena seluruh masyarakat telah terdistorsi, maka anda juga harus
melakukannya secara demikian, seiring berjalannya waktu, perilaku anda menjadi tidak bisa
dibedakan dari cara manusia berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat ini, bahkan dalam cara
memikirkan masalah pun telah terbiasa dengan cara hidup manusia semacam ini, juga ikut merasa
hidup itu memang seperti ini. Banyak orang setelah keluar dari daratan, setibanya di komunitas
internasional, melihat orang-orang semuanya mengapa demikian sederhana, bahkan ucapan serta
tindakan mereka pun sangat damai. Sebaliknya, bagi orang-orang daratan, dalam melakukan hal
apa pun dengan cara yang ekstrem dan radikal, melampaui segala hal, melangkah terlalu jauh,
semuanya punya mentalitas seperti itu. Itu bukanlah kondisi normal manusia, jadi ketika mereka
membawa pemikiran dan perilaku semacam ini ke komunitas internasional, akan membangkitkan
perasaan antipati dari orang-orang di komunitas internasional.
Hampir semua orang yang keluar dari Tiongkok Daratan mengalami kesalahpahaman
dengan orang-orang dari negara lain, mengapa orang Tiongkok bisa seperti ini? Sebenarnya, ini
dikarenakan partai jahat komunis Tiongkok yang dengan sengaja telah merusak perilaku dan
kualitas moral orang-orang Tiongkok, melakukannya secara sistematis; menghancurkan budaya
tradisional, menghilangkan konsep moralitas manusia beserta nilai-nilai universal yang terkandung
di dalamnya; sekarang semua yang ada adalah hal ekstrem dari partai jahat komunis Tiongkok,
yang tentu saja tidak sama. Hanya setelah mereka tinggal di komunitas internasional dalam waktu
yang lama, mereka baru dapat berubah.
Sekarang ada sebagian praktisi yang keluar dari Tiongkok Daratan, di bawah lingkungan
daratan semacam itu juga ada yang belum melakukan dengan baik, sehingga harus
mengultivasikan diri dengan baik, melakukan dengan baik hal yang seharusnya diri sendiri lakukan
di lingkungan yang baru. Jangan lagi mendekap pemikiran ekstrem semacam itu dalam
mengerjakan sesuatu, karena mudah menimbulkan gangguan terhadap lingkungan pengikut Dafa
ini. Kalian tahu bahwa orang-orang dalam komunitas internasional jarang sekali mengamati orang
lain di belakang, banyak dari mereka memiliki perilaku dan konsep pemikiran yang universal, yang
sederhana, senantiasa merasa harus menjadi seorang yang baik hati, yang memperlakukan orang
lain dengan baik, dalam keadaan biasa tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain
dan menguntungkan diri sendiri. Jadi, mereka yang membawa banyak sekali kebiasaan dan gaya
hidup yang dihasilkan di daratan, harus dapat mengubah diri sendiri di dalam komunitas
internasional. Saya membicarakan hal ini, disebabkan sekarang jumlah praktisi yang keluar dari
Tiongkok Daratan semakin hari semakin banyak, jumlahnya juga telah melampaui jumlah pengikut
Dafa yang semula ada di komunitas internasional, dan bahkan telah menjadi tubuh utama, oleh
sebab itu, kalian harus lebih memerhatikan hal ini.
Apakah kalian tahu? Kala itu ketika terjadi penganiayaan terhadap pengikut Dafa yang
merambah langit menyelimuti bumi itu, di Tiongkok adalah benar demikian situasinya; di komunitas
internasional meskipun ia tidak menggunakan kekerasan, namun tekanan seperti itu, pandangan
dan perlakuan diskriminatif yang dialami pengikut Dafa, juga sangatlah sulit, karena saat itu semua
media di komunitas internasional melansir ulang propaganda kebohongan dari media jahat komunis
Tiongkok, tidak ada yang tahu situasi sebenarnya. Jumlah pengikut Dafa di luar negeri sangat
terbatas, tetapi dalam melakukan banyak hal mereka sangat efektif; mereka telah mendirikan media
sendiri, dan membentuk banyak tim yang berfokus pada masalah utama, ada yang difokuskan pada
pemerintah, ada yang difokuskan untuk klarifikasi fakta kepada berbagai media, membentuk banyak

4

Interpersonal adalah hubungan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain di luar dirinya.
Komunikasi Interpesonal adalah komunikasi secara langsung atau face to face dengan kenalan, teman,
sahabat, kekasih, dan orang dekat.
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sekali tempat klarifikasi fakta, juga ada yang mendirikan media, situs web, dan lainnya. Telah
membalikkan situasi internasional, dan pemikiran orang-orang di dunia, yang sebelumnya
terindoktrinasi oleh media propaganda partai jahat, beserta kesalahpahaman mereka tentang para
pengikut Dafa. Itu sungguh luar biasa. Tidak mudah untuk membangun lingkungan ini, mereka juga
sangat menghargainya, jangan sampai lingkungan ini rusak dikarenakan gaya berpikir yang
dibentuk oleh kebudayaan partai yang dibawa para praktisi dari daratan. Karena saya telah melihat,
bahwa banyak sekali orang awam yang keluar dari Tiongkok Daratan telah menyebabkan banyak
pengaruh buruk di komunitas internasional, benar-benar membuat orang malu, benar-benar
membuat orang Tiongkok tidak berani mengangkat kepala. Kalian tidak boleh seperti itu. Kalian
adalah orang Xiulian, harus tahu kekurangan diri sendiri, ia bukan hanya sekadar hal yang
memengaruhi citra suatu bangsa. Kalian memikul tanggung jawab yang jauh lebih penting, yaitu
untuk menyelamatkan makhluk hidup di seluruh dunia, jadi kalian harus mengubah pemikiran dan
perilaku diri sendiri.
Jangan menganggap orang-orang dalam komunitas internasional sesederhana itu.
Meskipun pemikiran mereka sangat sederhana, justru karena semakin sederhana itulah maka
pikirannya semakin jernih, masalah yang dilihatnya jauh lebih menyeluruh; hanya saja dia tidak
mengekspresikannya, tidak mengatakannya, namun dalam hati tahu dengan sangat jelas. Struktur
pikiran manusia adalah sama, tingkat kecerdasan juga sama, sedikit pun tidak lebih bodoh dari
orang lain. Pemikiran dan perilaku mereka ada batas dasarnya, ada prinsip moralnya, sehingga
mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Kebiasaan yang anda sekalian kembangkan di
Tiongkok Daratan itu, baik dalam menulis artikel atau melakukan sesuatu apa pun, benar-benar
bisa rusak hanya karena satu aspek itu. Gaya dan pemikiran semacam itu benar-benar membuat
komunitas internasional tidak tahan. Sebenarnya, sebelum adanya partai jahat komunis Tiongkok,
orang-orang di Tiongkok Daratan juga menganut nilai-nilai kebajikan, mengutamakan De. Penyebab
mengapa partai jahat komunis Tiongkok memobilisasi massa rakyat melakukan satu gerakan demi
satu gerakan, itu karena orang Tiongkok pada masa itu lebih mulia dan beradab, memiliki konsep
nilai yang universal; melalui berkali-kali gerakan, dengan sengaja telah merusak kebudayaan
Tiongkok, melenyapkan para elite budaya, dan mengindoktrinasikan benda-benda buruk dari partai
jahat komunis Tiongkok. Tujuan mereka sangat jelas, yaitu ingin membuat pemikiran dan perilaku
orang Tiongkok berubah jadi seperti sampah. Karena di komunitas internasional pengikut Dafa yang
keluar dari Tiongkok semakin hari semakin banyak, maka masalah ini juga semakin hari semakin
menonjol, jadi harus diutarakan, oleh sebab itu anda sekalian harus menaruh perhatian.
Selain itu, di berbagai kelompok kecil klarifikasi fakta, di berbagai kegiatan yang diorganisasi
secara spontan oleh pengikut Dafa, di dalam klarifikasi fakta dan penyelamatan makhluk hidup anda
sekalian telah memerankan efek yang sangat besar, sangat bagus! Ini bukan pada persoalan
betapa megah dan menterengnya hal yang anda kerjakan, seberapa efektif yang anda kerjakan,
tetapi melihat bagaimana hati anda diposisikan, apakah sebagai seorang praktisi Xiulian atau bukan.
Mereka yang sepanjang tahun berjaga di depan konsulat Tiongkok, yang sepanjang tahun berjaga
di tempat klarifikasi fakta, benar-benar luar biasa! Ada yang relatif lebih tua, beberapa orang
mengatakan bahwa yang lanjut usia lebih cocok untuk melakukan itu, lalu bagi anda yang belum
lanjut usia, apa yang telah anda lakukan? Semuanya adalah sama, yang dilihat adalah bagaimana
pengikut Dafa melakukannya.
Suatu kali, seorang praktisi bertanya kepada saya: Shifu, Tuidang hingga berapa banyak
orang yang mundur baru dapat membuat partai jahat komunis Tiongkok runtuh? (Shifu tertawa)
Saya ulurkan 5 jari. Dia lalu berpikir, "Oh, 5 ribu orang mundur, maka partai jahat komunis Tiongkok
akan runtuh." (Hadirin tertawa) Hasilnya angka 5 ribu dengan sangat cepat terlampaui. "Ai,
bagaimana ini? Shifu ulurkan 5 jari, Oh, itu berarti 50 ribu orang." 50 ribu orang ini pun dengan
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sangat cepat terlampaui. "Ini tidak benar. Mengapa Shifu mengulurkan 5 jari? Oh, itu berarti 500
ribu orang." (Shifu tertawa) 5 juta orang, 50 juta orang telah terlampaui, sekarang sudah lebih dari
300 juta orang. Tiongkok memiliki populasi lebih dari 1,5 miliar, anda hanya membuat 5 ribu orang
mundur, tampaknya tidak berdampak apa-apa. (Shifu tertawa) Sebenarnya saya juga hanya
memberi perumpamaan, artinya, hal-hal yang kita lakukan ini sangat penting, yaitu secara psikologis
menghancurkan mental partai jahat komunis Tiongkok. Bagaimana kondisi komunis Tiongkok
sekarang? Selain mereka yang berkuasa, setiap orang juga sedang berpikir "kapan waktunya tiba",
semuanya juga sedang mempersiapkan jalan pelarian, sedang mempersiapkan diri untuk hari akhir.
Mulai memindahkan uang ke luar negeri, mengirim anak-anak mereka ke luar negeri, diri sendiri
juga sedang mengurus identitas baru dan paspor luar negeri, semuanya bersiap untuk menyelinap
ke luar begitu ada yang tidak beres, semuanya menganut mentalitas hari akhir semacam ini.
Mereka satu sama lainnya saling membohongi diri sendiri hanya demi mempertahankan
rezim itu. Banyak aparat intelijen adalah orang-orangnya siluman kodok, semuanya sedang menipu
pemimpin partai yang sekarang ini; mereka sudah memberikan informasi intelijen palsu dari
sebelum pemimpin partai yang sekarang berkuasa, setelah berkuasa juga masih terus memberikan
informasi intelijen palsu kepada mereka. Mereka tidak tahu situasi sesungguhnya di luar, informasi
intelijen yang diperoleh semuanya adalah kebohongan setan Jiang terhadap mereka, dekret 5 yang
dikeluarkan juga tidak bisa keluar dari Zhongnanhai, pertikaian internal di antara mereka semakin
hari semakin sengit, antara hidup dan mati. Pemimpin partai saat ini tidak disukai di semua lini; tidak
disukai siapa pun, sekarang orang-orang yang ingin menempuh jalan demokrasi sudah tidak
memercayai dia lagi, partai jahat komunis Tiongkok lebih-lebih tidak memercayai dia, tidak ada lagi
yang memperlakukan dia dengan tulus.
Anda sekalian telah melihat, bahwa partai jahat tidak akan bertahan terlalu lama lagi. Karena
tujuan dari eksistensi partai jahat komunis Tiongkok dan penganiayaan terhadap pengikut Dafa ini,
bukankah ia diatur oleh kekuatan lama untuk menguji pengikut Dafa? Tiongkok tepat seperti tungku
pengolahan Dan milik Laojun yang sedang melebur pengikut Dafa, semakin besar bara api itu, maka
seperti ujian yang berat, untuk menyingkirkan konsep manusia dan keterikatan hati. Tentu saja,
penderitaan semacam ini sangatlah sulit, namun hasil tempaannya adalah emas murni. Partai jahat
komunis Tiongkok tepat seperti batu bara, semakin merah terbakar, ia tampaknya semakin
berenergi. Setelah selesai dibakar dilihat lagi, emas murni telah berhasil ditempa, lalu partai jahat
komunis Tiongkok itu apa? Hanya abu, sekali tiup, "huf", tidak ada lagi. (Hadirin tepuk tangan) Ketika
melihat para pengikut Dafa dianiaya rasanya sangat menyedihkan, namun yang benar-benar
menyedihkan itu adalah kelompok yang pergi mengikuti partai jahat komunis Tiongkok, mereka
barulah orang-orang yang paling menyedihkan, dosa-dosa kejahatan yang dilakukan partai jahat
dalam sejarah umat manusia, harus mereka yang tanggung semuanya.
Anda sekalian coba pikirkan, para pentolan partai jahat komunis Tiongkok itu, melakukan
segala kejahatan, tetapi mereka hidup dengan nikmat, seumur hidup melanggar hukum dan
melakukan kejahatan, telah menikmati seluruh berkah mereka. Pemimpin partai saat ini, anda masih
ingin mengikuti partai jahat komunis Tiongkok, orang lain telah membawa pergi keledai, anda
sekarang malah mencabut pasak pengikat keledai itu, membuat anda terseret. Dengan kata lain,
semua dosa kejahatan dari partai jahat komunis Tiongkok pada akhirnya harus diperhitungkan
kepada dia, bukankah demikian prinsipnya? Karena anda adalah kepala partai jahat komunis
Tiongkok. Sebenarnya, ada kalanya saya berpikir, dia mungkin merasa bahwa partai jahat komunis
Tiongkok dapat mempertahankan kekuasaannya. Di masa lalu memang dapat, apakah sekarang
Dekret – n. keputusan (ketetapan) atau perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara, pengadilan, dan
sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
5
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masih dapat? Di masa lalu, orang Tiongkok sendirian di dalam toilet pun tidak berani memaki partai
jahat komunis Tiongkok. Benar-benar adalah demikian, roh jahat dari partai jahat itu ada di manamana; sekarang semua roh jahat itu telah dimusnahkan, semua orang juga sedang memaki partai
jahat, beberapa orang saat duduk di sana sambil menyantap makanan dan mengobrol, mereka
merasa tidak ada yang lebih baik untuk dibicarakan selain memaki partai jahat komunis Tiongkok,
siapa pun di sana yang tidak memaki partai jahat komunis Tiongkok, orang-orang tentu akan berpikir
ada sesuatu yang salah dengan orang tersebut, kondisinya sudah berubah hingga taraf ini. (Hadirin
tepuk tangan) Partai jahat komunis Tiongkok telah tiba pada tahap di mana dengan satu dorongan
saja sudah runtuh, anda ingin mengandalkan partai jahat komunis Tiongkok untuk mempertahankan
kekuasaan anda. Apakah anda tidak salah melihat masalah? Partai jahat komunis Tiongkok sedang
mengandalkan anda untuk mempertahankan hidupnya, anda sebaliknya malah mengandalkan
partai jahat komunis Tiongkok untuk mempertahankan hidup anda! Jika pemimpin saat ini
mengatakan sepatah kata, "Sekarang kami tidak menginginkan partai jahat komunis Tiongkok lagi."
Maka partai jahat komunis Tiongkok sehari pun tidak dapat bertahan lagi, telah lenyap di hari
berikutnya. (Hadirin tepuk tangan) Karena orang-orang sedang menantikan hari itu. (Hadirin tepuk
tangan) Saya katakan bahwa penguasa saat ini telah melakukan hal yang demikian bodoh.
Bagaimanapun juga, kami melihatnya dengan sangat jelas, saya tadi hanya membicarakan
situasi ini saja. Setelah sampai pada tahap ini, maka faktor-faktor yang menguji pengikut Dafa sudah
tidak banyak lagi, batu bara itu sudah tidak banyak lagi, emas murni yang dihasilkan juga sudah
tidak banyak lagi. Jadi, menurut anda apakah api ini akan padam? Akan padam. (Hadirin tepuk
tangan meriah) Lalu selanjutnya apa yang akan terjadi? Bukankah Xiulian pengikut Dafa telah tiba
pada tahap mencapai kesempurnaan, bukankah demikian? (Hadirin tepuk tangan) Kendati ada
sejumlah pengikut Dafa yang akan pergi bersama Shifu menuju ke tahap Fa meluruskan dunia
manusia, kendati demikian, kita juga harus membuat tanda penutup. Proses yang telah dilalui oleh
pengikut Dafa di masa pelurusan Fa ini adalah sangat penting. Hal yang akan datang, saya tidak
akan banyak membicarakannya.
Kemarin pada saat pertemuan malam di gunung, saya juga mengatakan, saya katakan
bahwa saya sering berbicara tentang kekuatan lama, anda sekalian pada dasarnya telah jelas
tentang konsep ini, namun mengenai terbentuknya kekuatan lama ini masih belum jelas.
Sebenarnya, coba anda sekalian pikirkan, terbentuknya kekuatan lama ini, ia memiliki alasan
historis. Alam semesta terdapat sebuah proses terbentuk-bertahan-rusak-musnah seperti ini, dan
pada manusia terdapat kondisi lahir, tua, sakit, mati. Anda sekalian tahu, ketika manusia tumbuh
hingga belasan tahun, 15 - 16 tahun, 17 - 18 tahun, ini adalah proses terbentuk; ketika sampai usia
18 - 19 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun lebih, ini adalah proses "bertahan”; sampai usia 40 tahun
dan setelahnya, itu sudah mulai berjalan menurun, dan ini adalah proses "rusak", tubuh sudah
dalam kondisi memburuk dan tidak berfungsi, saat terus menua, ketika sudah sekarat, itu adalah
proses "musnah".
Bagi manusia proses kehidupan ini begitu singkat, sedangkan dalam lingkup alam semesta
ini berapa lamakah ia? Dalam lingkup badan langit yang lebih besar seperti apakah konsepnya?
Saya sedapat mungkin akan memberi gambaran dengan kata-kata, adalah dengan menggunakan
triliunan yang tak terhitung dan tak terhitung banyaknya untuk mengukur jumlah tahun, itu adalah
proses dari "terbentuk". Dalam triliunan tahun yang tak terhitung ini, betapa banyak kehidupan telah
mengalami siklus kelahiran hingga kematian! Dewa juga sama, terus mengalami siklus yang
berulang, dia bukannya tidak bisa mati, namun dia tahu kapan kematiannya, juga tahu kapan
kelahirannya, tetapi dia tidak akan membawa memori sebelumnya. Hanya saja kematian dan
kelahiran kembali mereka itu terjadi dalam waktu yang lama, ketika semuanya telah sangat bosan
menjalani hidup barulah akan muncul keadaan ini. Semuanya berada dalam proses ini, siklus
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semacam ini adalah proses kehidupan diperbaharui. Kehidupan yang melewati siklus semacam ini
tidak tahu bahwa di dalam proses "terbentuk” ini, ia sudah pernah dilahirkan sebanyak triliunan kali
yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah dihitung dengan menggunakan bilangan terbesar yang
biasa digunakan manusia, tidak bisa dihitung dengan angka miliaran, adalah triliunan yang tak
terhitung jumlahnya. Jangankan manusia, Dewa pun juga akan sama demikian, rentang waktu alam
semesta ini sudah terlampau panjang.
Sedangkan dalam proses "bertahan", ini adalah proses yang paling panjang. Dalam proses
ini, sudah tidak bisa digambarkan, dengan berapa banyak triliunan pun tidak mungkin dapat
menggambarkan proses waktu yang begitu panjang. Tidak ada satu pun kehidupan di alam semesta
yang dapat tetap hidup melalui proses "terbentuk-bertahan-rusak-musnah", bahkan kehidupan yang
hidup pada periode "terbentuk" hingga "bertahan" pun tidak ada. Yang tertinggi di alam semesta
pun sudah tidak ada, seberapa tinggi tingkatannya pun sudah tidak ada. Sama seperti metabolisme
pada sel tubuh manusia, tidak ada sel semula lagi. Semuanya seperti ini, datang untuk
menggantikan. Sebuah proses yang begitu besar dan panjang, jika anda bertanya pada kehidupan
periode “bertahan” mengenai periode “terbentuk” itu seperti apa, dia sama sekali tidak tahu, dipikir
pun tidak akan terpikirkan.
Dengan demikian ketika alam semesta telah sampai pada periode "rusak", proses ini juga
sangat panjang, meliputi waktu yang sangat besar selama triliunan tahun yang tak terhitung
jumlahnya, sama seperti partikel yang memenuhi ruang dimensi ini, demikian lamanya, demikian
banyaknya. Betapa banyak partikel yang ada di udara ini! Dalam proses "rusak" ini, jika anda
bertanya pada kehidupan yang tingkatnya sangat tinggi itu, seperti apa kondisi kehidupan pada
periode "bertahan" itu? Dia sama sekali tidak tahu. Mengapa tidak tahu? Karena di dalam proses
ini Fa juga mengalami mutasi,6 segala sesuatunya juga berubah seiring proses "lahir-tua-sakit-mati"
dan "terbentuk-bertahan-rusak-musnah".
Ketika sampai pada periode "musnah", proses ini juga sangat panjang, pada akhirnya
menuju ke arah kemusnahan total. Pada periode "musnah" ini, juga harus menggunakan triliunan
tahun yang tak terhitung jumlahnya baru dapat mengukur panjangnya waktu, di sana ada bertingkattingkat Dewa yang tak terhitung jumlahnya, Dewa yang lebih besar, Dewa yang lebih besar dan
lebih besar lagi, Raja, penguasa di berbagai tingkatan alam, jika anda bertanya kepadanya seperti
apa periode awal dan menengah dari alam semesta, dia sama sekali tidak tahu.
Mengapa di saat Shifu meluruskan Fa dapat muncul kekuatan lama? Jika Shifu tidak
meluruskan Fa ini hingga periode awal dari "terbentuk-bertahan-rusak-musnah", apakah itu disebut
pelurusan Fa? (Hadirin tepuk tangan) Tetapi bertingkat-tingkat Dewa di periode "musnah" ini,
mereka sama sekali tidak tahu apa itu, karena mereka adalah Dewa pada periode "musnah". Hanya
saja ia masih memiliki sebuah ukuran perbandingan di semua tingkatan yang berbeda, dalam hal
taraf kondisi masih ada ukuran perbandingan, tetapi tingkatan mana pun sudah bukan kriteria yang
semula. Karena ia telah rusak, maka akan musnah. Kekuatan lama yang terbentuk dari kehidupan
pada periode "musnah" ini berkata: "Anda tidak boleh meluruskan Fa seperti ini, kami belum pernah
melihatnya. Ini tidak mungkin berhasil, kami akan bantu anda supaya bisa berhasil." Kemudian
mereka pun melakukan hal ini. Lalu, seperti apakah kriteria mereka? Ia adalah Dewa pada periode
"musnah", Raja pada periode "musnah"-nya alam semesta, para Dewa yang ingin berpartisipasi
membantu saya meluruskan Fa, menurut anda apa yang dapat mereka lakukan? Kriteria tertinggi
mereka adalah kriteria tertinggi alam semesta pada periode “musnah”-nya alam semesta. Setelah
selesai dikerjakan, apakah itu adalah pelurusan Fa? Jika saya melangkah mengikuti mereka,
apakah bisa meluruskan Fa? Dapatkah menggunakan kriteria mereka untuk kembali ke periode
6
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awal dari "terbentuk"? Bukankah itu tidak ada perubahan dan akan kembali lagi ke periode "musnah"?
Dan betapa jauhnya itu terpisah dari kriteria alam semesta yang paling dasar, kriteria dari periode
“terbentuk”?
Oleh karena itu, anda sekalian tidak terpikirkan, bagaimana mereka memiliki keberanian
yang begitu besar, bagaimana mereka sampai berani melakukan hal ini? Mereka sungguh merasa
dirinya benar. Yang tertinggi dari kekuatan lama, ia merasa, "Saya adalah Dewa tertinggi, yang saya
tahu adalah ini, sudah tidak ada yang lebih tinggi dari yang saya ketahui. Ini adalah prinsip sejati."
Mereka tidak tahu bahwa kriteria mereka adalah dari periode "musnah". Ada kalanya, ketika saya
sedang berceramah Fa, di satu sisi para pengikut Dafa bisa memahami, namun sebaliknya mereka
malah tidak bisa memahami. Ada kalanya saya merasa mereka pura-pura saja tidak paham.
Mengapa mereka bisa seperti ini? Dibicarakan secara dasar, karena saya memiliki tubuh dan
perilaku manusia, sehingga mereka merasa bahwa mereka barulah yang berperilaku Dewa.
“Bagaimana mungkin kami tidak lebih unggul dari anda?” Pemikiran inilah yang menghambat
mereka! Fa yang Shifu sebarkan, prinsip dan perkataannya sangat sederhana dan jelas, tidak ada
hal apa pun yang perlu anda tebak, semuanya ditata dengan jelas, tetapi kebiasaan dari kehidupan
di masa periode "musnah" adalah, segala hal apa pun harus ditebak dan ditemukan. Ketika memberi
anda sesuatu, lalu menggalinya untuk mengetahui hal yang sebenarnya, mereka sudah terbiasa
seperti itu. Oleh karena itu, bagi manusia, Fa yang diajarkan Shifu tidak ada kesesatan, tetapi
sebaliknya mereka malah telah tersesat, karena beranggapan bahwa Fa tidak akan sejelas ini.
Penampilan yang tidak menyesatkan malah telah berubah menjadi kesesatan bagi mereka,
semuanya telah tersesat di tengah ketidak-sesatan. (Shifu tertawa) Benar-benar adalah demikian.
Kekuatan lama demikianlah munculnya.
Sedangkan apa yang benar-benar saya inginkan, tidak ada kehidupan yang dapat
mengetahuinya, karena Dewa tertinggi mana pun di periode ini, semuanya tidak tahu periode
"terbentuk"-nya alam semesta seperti apa, periode paling awal dari "terbentuk" itu seperti apa.
Perbedaannya sudah terlampau jauh, oleh sebab itu mereka tidak dapat memahami. Mereka sendiri
juga berkata, “Yang Anda kehendaki kami tidak sanggup lakukan, yang kami sanggup lakukan
hanya ini." Anda tidak sanggup lalu mengapa anda ingin berpartisipasi? Mereka berkata, “Apa boleh
buat, di atas yang menyuruh kami melakukannya.” Ketika saya menangkap makhluk yang terburuk
dan tertinggi itu, dia berkata, “Apa yang saya miliki adalah yang terbaik, saya juga demi membantu
Anda." Namun keikutsertaannya itu malah telah memusnahkan kehidupan yang tak terhitung
jumlahnya, telah memusnahkan para makhluk hidup yang tak terhingga di alam semesta.
Sebagai pengikut Dafa, berkultivasilah sesuai Fa ini. Shifu pernah berkata, “Anda ingin
berkultivasi seberapa tinggi pun bisa, asalkan anda berani!” Anda sekalian tahu bahwa Xiulian itu
tidak mudah, melenyapkan karma, melewati rintangan, ketika menghadapi konflik Xinxing berapa
kali anda akan tersandung, belum lagi ujian penderitaan yang lebih besar? Bagaimana
melewatinya?! Orang yang mengerti hal-hal ini sekali terpikir langsung ciut nyalinya, benar-benar
sulit, benar-benar sulit! Di dalam hubungan interpersonal7 saat menjumpai hal yang lebih buruk lagi
juga harus memandangnya secara positif. "Oh, hal ini bagus untuk peningkatan saya." Saat datang
konflik, tak peduli siapa yang salah, terlebih dahulu mencari ke dalam diri sendiri. Sebagai seorang
praktisi Xiulian, jika anda tidak dapat membangun kebiasaan ini secara demikian, jika anda tidak
dapat memandang masalah secara berbalikan dari kebiasaan manusia, maka anda selamanya
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adalah manusia, setidaknya pada tahap yang belum dilakukan dengan baik itu, anda adalah
manusia.
Ketika konflik terjadi hati tidak tenang. Setelah tenang dan melihat ke belakang, “Saya
adalah orang Xiulian, dalam hal ini saya tidak benar, belum melewati ujian ini dengan baik.” Ini jelas
sebuah ujian, anda sekalian tahu. Karena Shifu telah mengatakan, bahwa hal apa pun yang anda
jumpai di dalam kehidupan anda, asalkan anda telah melangkah masuk ke dalam komunitas Xiulian
ini, semuanya bukanlah kebetulan, adalah demi peningkatan anda. Namun ada berapa banyak
orang di antara kita yang telah mendorongnya ke luar, tidak hanya mendorongnya ke luar, bahkan
masih berubah menjadi sangat licik. Ada kalanya ketika saya membantu mereka melakukan
beberapa hal, mereka juga berbohong dan berdalih di hadapan saya. Saya menatap mereka dan
merasa sangat lucu, tetapi saya juga tahu bahwa manusia memang demikian. Sisi yang belum anda
kultivasikan dengan baik adalah hati manusia, begitulah manusia.
Hal manusia yang saya tinggalkan bagi kalian agar dapat hidup di tengah manusia biasa,
tidak akan memengaruhi Xiulian kalian, anda dapat menjalani kehidupan manusia anda. Namun
ketika benar-benar menjumpai konflik, terutama para pengikut Dafa, ini sangat penting untuk
peningkatan pribadi anda, dan untuk kerja sama anda dalam melakukan dengan baik tiga hal yang
harus anda lakukan! Juga sangat menentukan bagi peningkatan pribadi anda. Kalian di masa awal,
ada berapa banyak hal yang telah dikacaukan diri sendiri, yang seharusnya dilakukan dengan baik,
malah tidak dilakukan dengan baik. Di masa awal penganiayaan, saat melihat masalah dengan
menggunakan hati manusia, satu sama lain saling berdebat bolak-balik, bahkan menjadi sangat
marah. Amarah anda itu, termasuk keterikatan berdebat anda itu, semuanya adalah manusia!
Bekerja sama dengan baik secara terbuka dan penuh martabat. Belum tentu ide siapa-siapa
yang paling baik, bahkan jika ide orang lain tidak baik dan tidak lengkap, anda secara diam-diam
dapat melengkapinya! Telah melakukan secara menyeluruh! Dewa barulah memandang anda luar
biasa, lagi pula dilakukan secara diam-diam! Kuncinya bukanlah pada siapa yang mengeluarkan
ide, melainkan pada siapa yang telah berhasil melatih dirinya sendiri di dalam proses tersebut, siapa
yang telah Xiulian diri sendiri, berarti orang itu telah berhasil meningkat. (Hadirin tepuk tangan) Shifu
membicarakan hal ini untuk memberi tahu anda sekalian, kita telah mencapai langkah terakhir hari
ini. Saya dapat dengan jelas mengatakan kepada kalian, pengaturan awal Shifu adalah
penganiayaan berakhir pada tahun ini, (hadirin tepuk tangan meriah) totalnya 20 tahun. Meskipun
pada akhirnya kekuatan lama campur tangan dan mengubah beberapa hal, namun batu bara untuk
membakar tungku sudah habis, bara api ini juga sudah tidak mencukupi, maka peristiwa ini juga
akan segera berakhir, jadi anda sekalian semakin harus melakukan dengan baik. Wahai pengikut
Dafa, di hari yang lalu saya baru saja mengatakannya, saya katakan siapa yang dapat menjadi
pengikut Dafa? Sungguh besar takdir pertemuan itu.
Tadi saat saya di dalam mobil, ada orang berkata, bahwa beberapa orang tidak memahami
istilah fisika seperti partikel atau molekul. Saya juga hanya meminjam bahasa manusia sekarang
untuk membicarakannya, jika tidak bagaimana membicarakannya? Namun untuk benar-benar
menggambarkannya secara nyata memang adalah demikian. Jika planet yang kita lihat ini sekecil
molekul, bukankah sama dengan molekul? Kehidupan raksasa di alam semesta memandang bumi
dan planet-planet lain di ruang dimensi ini, adalah sama dengan ketika kita melihat molekul, betul
tidak? Lalu di mata kehidupan yang lebih besar melihat bumi kita kecilnya seperti atom, coba lihat
apakah itu tidak sama dengan manusia melihat atom? Di mata Dewa yang lebih tinggi lagi adalah
demikian halnya. Planet-planet tersebar di seluruh ruang dimensi, ada yang dapat terlihat anda,
yang tidak dapat terlihat, itu karena masalah pada indra penglihatan anda. Betapapun majunya
teknologi manusia juga terhalang oleh segala macam rintangan di alam semesta, tidak dapat
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melihat segalanya. Itulah sebabnya mengapa saya mengatakan "melihat jelas" alam semesta,
karena manusia selamanya tidak dapat melihat badan langit yang sesungguhnya.
Dengan kata lain, tak peduli dari tingkatan mana, seperti inilah konsepnya. Kehidupan yang
besar melihat ke bawah, adalah sebuah partikel kecil; kehidupan yang kecil melihat ke atas, adalah
planet. Kehidupan yang hidup di tingkat atom, bukankah menganggap atom sebagai planet mereka?
Kehidupan di atas tingkat molekul itu melihat bumi kita, Wah, besarnya tak terkatakan. Inilah
hubungan partikel di setiap tingkat dengan partikel yang lebih besar atau lebih kecil. Partikel berada
di setiap tingkat, bumi juga merupakan sebuah partikel, termasuk matahari, termasuk galaksi
Bimasakti yang dapat kita lihat, segala sesuatunya. Keseluruhan struktur badan langit pada
dasarnya adalah struktur yang demikian.
Partikel yang dapat dilihat manusia bukan hanya seperti manifestasi partikel dan planet yang
terlihat mata manusia, masih ada partikel berbeda yang tidak dapat dilihat manusia. Manifestasi
molekul juga berbeda-beda, juga berada dalam ruang dimensi ini; pada bentuk molekul yang
berbeda ada banyak kehidupan yang tak terhitung banyaknya, semuanya berada di tingkat ruang
dimensi manusia ini. Tetapi masih ada eksistensi partikel dalam bentuk lain yang eksis bersamaan
dengan molekul, semuanya penuh sesak. Manusia dan kehidupan di tingkat ini seperti berada di
dalam lapisan tanah, para ilmuwan sekarang hanya mengetahui partikel-partikel yang dapat mereka
lihat. Saya hanya menggunakan pengetahuan manusia yang ada untuk membicarakannya,
sebenarnya tidak hanya ini saja, jauh sekali melampaui ini. Artinya, semua kehidupan ini sangat
banyak. Dengan kehidupan yang demikian banyak, ketika anda menghirup napas, molekul yang
membentuk udara berapa banyak yang telah anda hirup? Di atas molekul itu juga merupakan
sebuah planet, jadi ada berapa banyak dunia di atasnya? Berapa banyak kehidupan? Telah terhirup
oleh anda, dan di dalam tubuh anda diubah menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh anda. (Shifu
tertawa)
Karena ini melibatkan masalah yang sangat dalam, pengetahuan manusia di masa lalu
terbatas, sehingga para Dewa di masa lalu tidak membicarakan hal ini, juga tidak punya cara untuk
membicarakan hal ini. Yesus berkata bahwa manusia memiliki dosa, sebenarnya bagaimana
terjadinya dosa ini, tidak dibicarakan dengan jelas. Saya juga membicarakan hal ini dengan kalian,
saya katakan bahwa ketika manusia hidup adalah sedang menciptakan karma, makan, tinggal,
melakukan sesuatu, dan aktivitas sosial antarmanusia, semuanya akan membuat karma. Anda
berkata bahwa anda tidak akan berbuat karma yang disebabkan oleh kenyataan dari interaksi
antarmanusia, dengan menjadi biksu biksuni atau bermeditasi menghadap dinding. Sekalipun anda
duduk diam di sana tidak bergerak juga sedang berbuat karma. (Shifu tertawa) Akan ada banyak
dunia yang mengalami perubahan akibat kehidupan anda itu. Tak peduli bagaimanapun, saya juga
telah mengatakan sebuah prinsip, saya katakan bahwa manusia memiliki lingkungan hidup mereka,
karma yang dihasilkan dalam bertahan hidup tidak termasuk kesalahan anda, tentu saja tidak akan
diperhitungkan sebagai kesalahan anda. Namun ada sebuah masalah lain, yaitu ia akan
menghasilkan karma, ini adalah pasti. Inilah yang dibicarakan dalam Perjanjian Baru bahwa
manusia memiliki dosa. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa hidup di dunia akan ada
penderitaan, bila seumur hidup tidak berpenyakit, setelah meninggal pasti akan masuk neraka.
Mengapa? Karena karma di satu kehidupan anda ini belum dilenyapkan, karma anda sudah sangat
besar. Karma adalah dosa, maka hanya bisa dilenyapkan di neraka, demikianlah artinya.
Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita, sebagai seorang praktisi Xiulian, menanggung sedikit
penderitaan atau mengalami sedikit kesulitan bukanlah hal yang buruk. Ada kalanya di saat
melenyapkan karma, anda mungkin berpikir, "ada yang tidak beres, saya telah sakit, telah terserang
flu, bagian sini tidak nyaman, bagian sana tidak nyaman." Sebenarnya adalah sedang melenyapkan
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karma. Praktisi baru tidak terlalu paham, lalu beranggapan, "Oh, jika sakit tidak boleh mengatakan
itu adalah penyakit, katakan saja melenyapkan karma." Bukan demikian, itu benar-benar adalah
melenyapkan karma. Jalan anda ini telah diatur dengan baik, tubuh anda tidak diperbolehkan
berpenyakit, benar-benar tidak mengizinkan tubuh anda berpenyakit. Karena penyakit itu sudah
tidak dapat menyerang anda lagi, virus itu akan terbunuh oleh energi positif anda. Tetapi manusia
dapat berbuat karma, setelah karma itu dihasilkan, saat terefleksi di dalam tubuh anda adalah sama
persis dengan penyakit. Jika ia terefleksi di hidung anda, maka hidung anda akan tersumbat atau
flu. "Ah, sudah terserang flu." Anda mengatakannya sebagai flu. (Shifu tertawa) Tetapi itu bukan flu.
Jika benda ini terefleksi di lambung anda, perut anda akan sakit. "Aduh, makanan yang saya makan
hari ini bermasalah." (Shifu tertawa) Ia bukan demikian, adalah karma yang membawanya ke sana.
Lalu mengapa harus di sana? Bukan harus di sana, mungkin juga di sini atau di sana. Itu karena
anda sendiri memiliki keterikatan, ketika ingin membantu anda untuk Xiulian maka ia akan dibawa
ke sana.
Misalnya, jika sebelum Xiulian anda pernah menderita penyakit serius di bagian mana,
setelah Xiulian, Wah, betapa senangnya, namun dari waktu ke waktu akan terpikir kembali, “Dulu
saya pernah menderita penyakit serius, mungkin tidak akan pernah terjadi lagi di kemudian hari.”
Dalam benak anda terus memikirkan, "mungkin tidak akan pernah terjadi lagi di kemudian hari”,
sebenarnya anda sudah mengkhawatirkannya, namun di permukaan berpikir, "Oh, sudah tidak apaapa." Kekuatan lama begitu melihatnya, "Apaan itu?" (Shifu tertawa) Bukankah kekuatan lama
memang seperti ini? Para pengikut Yesus dan Sakyamuni di waktu itu adalah dianiaya oleh mereka
secara demikian, ia melakukannya secara demikian, ia berkata, "Kami membantu dia Xiulian."
Baiklah kalau begitu, anda tidak melepas hati itu, baik, tunggu karma anda lebih banyak lagi, semua
karma anda dikumpulkan, dilemparkan ke sana semua. "Oh tidak, penyakit saya kambuh lagi!"
(Hadirin tertawa)
Sebagai orang Xiulian, hati itu akan diuji seperti ini. Pada saat ini, kejadian itu benar-benar
sedang menguji anda, apakah anda melihatnya dari sudut pandang orang Xiulian, ataukah
memikirkannya dengan hati manusia biasa. Jika anda menggunakan hati manusia untuk
memikirkannya, maka anda pergilah ke rumah sakit, anda pergilah berobat. Tetapi, bagi yang
Xiulian-nya tidak begitu gigih maju, atau praktisi baru, masalahnya sudah berbeda. Karena Xinxingnya belum sampai, dengan kata lain tingkatannya belum sampai di sana, anda bersikeras
mengatakan kepadanya, "itu bukan penyakit", dalam hatinya dia benar-benar tidak yakin. Karena
taraf kondisi pikirannya belum sampai di sana, dia benar-benar beranggapan "itu adalah penyakit!"
Maka benar-benar harus pergi ke rumah sakit untuk berobat, karena kekuatan lama dalam menguji
manusia itu bukanlah "Saya sedang bergurau dengan anda", ia adalah serius. "Saya tidak akan
membiarkan anda menjadi Dewa. Setelah menangkap hati manusia anda, saya pasti akan menarik
anda ke bawah. Jadi, ketika anda mengatakan itu adalah penyakit, maka saya benar-benar akan
membuat tempat ini muncul seperti gejala penyakit, bahkan dengan pemeriksaan sinar-X atau uji
laboratorium pun, saya akan membuatnya sama seperti itu."
Banyak orang meninggal karena masalah ini, bukankah itu tidak adil? Namun apa boleh buat,
dia tidak gigih maju. Juga ada beberapa orang yang sangat gigih maju, tetapi terhadap masalah ini,
dia tidak begitu dapat melepasnya, jadi ini sangat rumit. Terhadap masalah lainnya semua bisa
dilewati, hanya pada masalah ini saja dia tidak bisa melewati. Anda sekalian tahu, Xiulian itu
menekankan tanpa kebocoran. Jika anda ada kebocoran, apakah ia akan membiarkan anda naik
ke langit? Demikianlah persoalannya. Meskipun kekuatan lama adalah kehidupan yang terbentuk
pada periode "musnah", walaupun kriterianya telah menjadi rendah, namun tuntutan dari tingkatan
itu masih berlaku, ketika anda sudah tidak memiliki hati itu barulah layak, atau dinilai sudah tidak
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memiliki keterikatan hati itu lagi saat diukur dengan kriterianya berupa, "Anda harus mencapai
kriteria saya."
Baru-baru ini berbagai proyek pengikut Dafa, banyak sekali yang dikerjakan dengan sangat
baik, lebih menggandakan upaya; juga ada banyak sekali yang berada dalam kondisi asal-asalan,
karena tekanannya sudah tidak begitu besar. Tetapi kalian harus tahu bahwa kalian sedang
menyelamatkan makhluk hidup, segala yang kalian lakukan memerankan efek penyelamatan
makhluk hidup, oleh sebab itu tidak boleh mengendur, karena ada begitu banyak makhluk hidup
sedang menunggu kalian untuk diselamatkan. Saya sangat mengagumi sejumlah praktisi yang
mengerjakan proyek Dafa, misalnya para praktisi yang mengerjakan proyek Minghui, mereka tidak
dapat berpartisipasi dalam kegiatan seperti orang lain, juga tidak dapat berpartisipasi dalam
kegiatan lain yang diadakan pengikut Dafa, sekalipun berpartisipasi juga tidak dapat membicarakan
tentang apa yang sedang mereka kerjakan, bagaimanapun adalah masa yang sangat khusus. Ada
orang mengatakan, saya adalah reporter Dajiyuan, saya adalah editor NTD, saya bagaimanabagaimana, pengikut Dafa selalu memiliki kebanggaan hati karena memikul tanggung jawab sangat
besar. Tetapi mereka tidak dapat mengatakannya, seberapa besar pun hal yang telah dicapai,
mereka juga harus menyimpannya dalam hati. Satu atau dua hari tidak masalah, satu atau dua
tahun juga tidak masalah, ini dengan sekejap sudah 20 tahun. (Hadirin tepuk tangan) Sebenarnya
ada banyak sekali yang secara diam-diam mengerjakan proyek pengikut Dafa, sejumlah pengikut
Dafa lainnya juga sama, secara diam-diam melakukannya. Benar-benar luar biasa, di mata Dewa,
orang-orang seperti ini benar-benar menakjubkan. Saya mengagumi yang seperti ini. (Hadirin tepuk
tangan)
Sekalian membahas beberapa patah kata perihal Shen Yun. Anda sekalian tahu bahwa
untuk memainkan peran yang sangat besar dalam menyelamatkan manusia, maka Shen Yun harus
mencapai kriteria terdepan dalam berbagai aspek, dalam hal teknik harus jauh lebih unggul, teknik
yang belum pernah dilakukan orang lain, atau tidak dapat dilakukan orang lain barulah bisa. Dalam
segala aspek harus lebih unggul, dengan demikian baru dapat memainkan peran yang lebih besar,
baru dapat menarik penonton dalam jumlah besar, jika tidak demikian, sebatas formalitas saja,
maka tidak akan bisa memainkan peran apa pun.
Anda sekalian tahu bagaimana Shen Yun dimulai saat itu, saya juga pernah
membicarakannya, bahwa kerja sama kalian antarpraktisi tidak begitu harmonis. Saya mengamati
respons penonton, perkataan apa pun ada. Kualitas programnya juga tidak begitu tinggi, sehingga
ada penonton yang berkata, "Ah, biasa-biasa saja." Saya sangat sedih mendengarnya. Para
pengikut Dafa melakukannya dengan mengandalkan hati mereka sendiri, apa boleh buat, semua
orang juga telah bekerja keras, meskipun dalam hal kerja sama agak kurang, namun juga telah
dilakukan dengan jerih payah. Kemudian saya berpikir, saya saja, saya yang akan memimpin
mereka untuk melakukannya, saya akan membawa mereka ke luar, hal kemudian akan dipikirkan
lagi. Begitu saya mulai memimpin, tidak dapat membebaskan diri lagi, karena tidak ada yang dapat
menggantikan saya.
Shen Yun menonjol di semua aspek, sangat banyak aspek yang tidak dapat dimiliki oleh
grup kesenian lainnya. Dalam hal teknik, persyaratan kualitas, dan metode operasinya semua
melampaui orang lain. Pada saat yang sama karena terdiri dari orang Xiulian, jadi acap kali tenaga
yang dicurahkan lebih sedikit, dan hasilnya lebih banyak. Mengapa dilakukan secara demikian?
Karena itu dibutuhkan untuk penyelamatan makhluk hidup. Tentu saja, di dalam penyelamatan
makhluk hidup harus ada hasil yang nyata barulah layak. Satu hingga dua ribu penonton, setelah
menonton pertunjukan, lebih dari 90% pikirannya telah berubah total, telah mengerti. (Hadirin tepuk
tangan) Telah memahami pengikut Dafa itu adalah sekelompok orang seperti apa, telah memahami
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bahwa keyakinan pengikut Dafa adalah lurus, telah memahami mengapa PKT menganiaya pengikut
Dafa. Semua kebohongan pupus oleh kebenaran bisu yang ditampilkan dalam satu pertunjukan.
(Hadirin tepuk tangan) Keseluruhan pertunjukan, tidak ada kata-kata yang diucapkan, kecuali oleh
pembawa acara, namun orang-orang malah sudah mengerti semuanya. Oleh karena itu, efek yang
sangat besar ini, apabila ingin mengklarifikasi fakta kebenaran melalui cara lain agar semua aspek
dapat dibicarakan dengan jelas, meskipun telah menguras sangat banyak pembicaraan dan
penjelasan, benar-benar akan sangat sulit untuk dapat melakukannya hingga begitu komprehensif.8
Bahkan dengan satu langkah mencapai tujuan. Ada orang setelah menonton pertunjukan
lantas ingin belajar Falun Gong, ada juga yang setelah menonton kemudian mengatakan, ‘saya
telah memahami apa yang kalian lakukan’, ada yang secara nyata telah melihat Dewa di atas
panggung, jadi efek yang diperankan sangat besar. 6 grup dihitung, jika rata-rata 1.500 orang di
satu pertunjukan, berarti untuk tur pertunjukan tahun ini satu juta orang. (Hadirin tepuk tangan
meriah) Satu juta, satu juta penonton, betapa besarnya daya penyelamatan manusia ini, anda
sekalian telah menyaksikannya. Karena pengaruh Shen Yun semakin hari semakin besar,
dibicarakan dengan perkataan manusia biasa, pasar semakin besar tapi persediaan tidak
mencukupi permintaan, jadi bagaimana? Tahun ini dibentuk sebuah grup baru lagi. (Shifu tertawa,
hadirin tepuk tangan meriah) Bagaimanapun PKT mengganggu juga tidak ada gunanya. Mesin
usang yang menganiaya pengikut Dafa itu masih beroperasi, adalah buruk baginya bila ia tidak
melakukannya, namun ia tidak dapat memerankan efek besar lagi, karena orang-orang di seluruh
dunia sudah memiliki sebuah pemahaman yang sangat jelas tentang Shen Yun.
Dalam operasinya, Shen Yun tidak mengandalkan promosi media, semuanya disebarkan
dari mulut ke mulut. Anda sekalian tahu, kala itu ketika saya menyebarkan Fa, juga tidak ada media
yang membantu saya mempromosikannya, adalah disebarkan dari orang ke orang, dari mulut ke
mulut, sangat cepat. Itu sama dengan Shen Yun di hari ini, dapat dikenali seluruh masyarakat,
sepenuhnya bertumpu pada kemampuan Shen Yun sendiri, dengan demikian baru dapat membuat
orang-orang merasa ini luar biasa baik. Orang-orang saling membicarakannya di masyarakat, saling
membicarakannya di lingkungan keluarga, ini adalah tindakan nyata. Ketika saya memberi tahu
teman-teman bahwa itu baik, saya tidak akan berbohong kepada teman-teman saya; dan ketika
saya memberi tahu keluarga bahwa itu baik, saya juga tidak akan berbohong kepada keluarga saya.
Jadi ini kredibel9, sedangkan iklan tidak memiliki efek ini. Itulah sebabnya mengapa semakin banyak
orang yang ingin menonton Shen Yun, karena alasan tertentu ada beberapa tempat yang dibatalkan,
tidak jadi tampil, orang-orang yang menerima pengembalian uang meneteskan air mata. Mengapa?
Karena banyak orang juga tahu, bahwa pujian yang disampaikan dari mulut ke mulut sangatlah
positif, ada yang menyampaikan dengan sangat jelas, tahu apa yang sedang dilakukan oleh Shen
Yun, bahkan dalam satu dua tahun terakhir ditemukan bahwa, orang-orang semakin jelas tentang
apa yang sedang dilakukan Shen Yun. Inilah yang ingin kita lakukan.
Secara historis banyak orang yang menyebarkan Fa lurus meninggal akibat dianiaya. Ketika
telah menyentuh konsep dan kepentingan manusia, manusia akan memperlakukannya dengan hati
manusia. Penampilan Shen Yun adalah sebuah pertunjukan, suka atau tidak suka menonton; dan
itu juga tidak gratis, masih harus mengeluarkan uang, mengeluarkan uang yang cukup banyak; anda
datang menonton atas kehendak sendiri, dan yang tidak ingin menonton tidak perlu membeli tiket.
Sepertinya tidak membicarakan apa-apa, saya hanyalah pertunjukan seni, tetapi semua makhluk
sedang menantikannya. Siapa pun tidak terpikirkan untuk menggunakan bentuk seperti ini
8

Komprehensif -- 1 bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik; 2 luas dan lengkap (tentang
ruang lingkup atau isi); 3 mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. (Kamus Besar Bahasa
Indonesia)
9
Kredibel -- Kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan.
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menyelamatkan makhluk hidup. Karena masyarakat telah sampai pada tahap seperti ini, juga ada
banyak pelajaran dari sejarah. Tak peduli bagaimanapun, para pengikut Dafa, kita berusaha
memikirkan cara untuk menyelamatkan manusia, demikianlah masalahnya.
Barusan saya mengatakan, bahwa PKT juga semakin lama semakin kehabisan jurus untuk
membuat masalah, bahkan berpura-pura sebagai praktisi dan mengucapkan kata-kata yang tidak
rasional, seorang manajer salah satu teater pernah menunjukkan kepada kami isi surat yang ditulis
mereka, menertawakannya, kemudian mengatakan bahwa mereka telah menggunakan segala
muslihat, orang lain sudah tahu semua. Menyogok dengan uang, sekarang uang di saku mereka
juga sudah semakin sedikit, lagi pula sudah tidak dapat menghentikan lagi, dengan uang juga sudah
tidak dapat menghentikan. Karena orang-orang sudah tahu, semuanya tahu itu baik, semuanya
ingin menonton. Ada kalanya saya bergurau dengan anda sekalian, saya katakan, tempat di mana
penjualan tiketnya tidak bagus, anda teleponlah Konsulat Tiongkok. (Hadirin tertawa) Anda katakan
kepada mereka, ‘Shen Yun akan tampil di sini, kalian harus melakukan tindakan’. (Hadirin tertawa)
Ini karena sekali PKT mulai melakukan propaganda, sekali mulai merusak, sekali mulai membuat
artikel di surat kabar, Wah, Shen Yun telah datang, semua orang jadi tahu, dan mereka akan segera
datang untuk menonton. (Hadirin tepuk tangan)
Masih tersisa sedikit waktu, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk anda. (Hadirin
tepuk tangan) Selanjutnya anda sekalian dapat menyerahkan lembaran pertanyaan.
Tanya: 27 tahun penyebaran Dafa, Shifu di acara pembukaan pertunjukan Shen Yun tahun
ini berkata: "Ikut saya turun ke dunia, Fa meluruskan dunia manusia." Apakah benar Fa meluruskan
dunia manusia telah memasuki tahap baru?
Shifu: Pertunjukan, tentu saja hanyalah sebuah pertunjukan, namun kalian dengan melihat
situasi saat ini, juga dapat memahami bahwa Fa meluruskan dunia manusia akan segera tiba.
(Hadirin tepuk tangan) Sedangkan Shen Yun ini, jika terus dipentaskan maka orang-orang akan
tahu apa yang sedang terjadi. Ketika kalian mengadakan pawai di New York, ada seseorang yang
berdiri di luar bertanya "Apa yang mereka lakukan?" Apakah anda tahu apa yang dikatakan
seseorang di antara kerumunan penonton? Penonton yang biasa-biasa saja itu, lalu berkata:
“Mereka sedang menyelamatkan manusia di seluruh dunia. (Hadirin tepuk tangan)
Tanya: Lingkungan sekarang lebih longgar dibanding sebelumnya, ada sejumlah praktisi
dalam aspek Xiulian dan klarifikasi fakta sudah tidak seketat dulu lagi, lebih banyak energi
dihabiskan untuk pekerjaan manusia biasa atau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana
kami harus berbuat agar dapat berkonstribusi saling mendorong dan mempertahankan kondisi gigih
maju semua orang?
Shifu: Tiga hal dari pengikut Dafa sudah sangat jelas, apakah anda sudah melakukannya?
Jika belum, maka segeralah kerjakan, jangan berpikir bahwa tempat klarifikasi fakta itu adalah
bidang khusus bagi wanita lanjut usia. Selain itu, sebenarnya jika anda ingin mengerjakannya,
banyak hal yang bisa dikerjakan. Di lingkungan anda, bahkan jika anda hanya memposting
beberapa artikel yang layak di situs web, semuanya dapat memerankan efek. Sebagai pengikut
Dafa, apa yang seharusnya anda kerjakan maka anda kerjakanlah.
Tanya: Tahun ini adalah 20 tahun berdirinya situs web Minghui. Para pengikut Dafa dari
Minghui telah mengikuti Shifu meluruskan Fa selama 20 tahun, merasa sangat terhormat dan luar
biasa atas kesempatan yang langka ini. Dalam proses ini, kami ditempa, dimurnikan, dan
disempurnakan oleh Dafa, di tengah hujan badai telah berhasil melangkah hingga kemari.
Dibandingkan dengan upaya yang dicurahkan, setiap pengikut yang melakukan dengan sepenuh
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hati merasakan manfaat yang sangat mendalam. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap hari Falun
Dafa sedunia, jumlah kartu ucapan yang diterima oleh situs web Minghui telah meningkat dari 10
ribu menjadi 20 ribu lebih. Pada perayaan-perayaan festival setiap tahunnya, kami selalu sibuk
menyortir dan menerbitkan kartu ucapan orang lain, jarang ada kesempatan untuk
mengekspresikan harapan sendiri. Dengan meminjam perayaan 20 tahun ini, kami ingin berterima
kasih kepada Shifu atas penyelamatan yang belas kasih, berterima kasih kepada Shifu yang telah
menganugerahkan kepada pengikut misi yang sakral untuk keberhasilan pengikut. (Shifu tertawa,
hadirin tepuk tangan)
20 tahun telah berlalu, ada sejumlah staf telah berusia 80 tahun ke atas, (Shifu: Betul, orangorang juga sudah memasuki usia tua.) Anak muda di kala itu, kini juga sudah memasuki usia paruh
baya. Mohon tanya kepada Shifu, kapan generasi muda pengikut Dafa ikut bergabung, sama seperti
yang kami lakukan di kala itu, memikul tanggung jawab pekerjaan Minghui?
Shifu: Tampaknya hati anak muda semua ingin meraih harapan yang terlalu tinggi, tidak
bisa kukuh. Selaku pengikut Dafa, anda ingin melakukan apa maka harus melakukannya dengan
teguh, anda adalah praktisi Xiulian. Di kala itu orang yang duduk bermeditasi selama 9 tahun dapat
berkultivasi menjadi Dewa, apa pun tidak dilakukan, di sana hanya dengan menghadap dinding saja
sudah dapat berkultivasi menjadi Dewa; sedangkan dalam masalah penyelamatan manusia,
meskipun sedikit kesepian, setidaknya anda masih memiliki hal-hal untuk dikerjakan. (Hadirin tepuk
tangan)
Tanya: Ada praktisi yang sudah berkultivasi Dafa selama beberapa tahun, kemudian pergi
ke agama Buddha, apakah orang seperti ini masih memiliki kesempatan di kemudian hari?
Shifu: Ada kesempatan, asalkan tidak pergi ke sisi kejahatan, maka ada kesempatan.
(Hadirin tepuk tangan) Maksud saya, jika anda adalah pengikut Dafa, kesempatan itu sudah tidak
banyak. Waktu untuk pengikut Dafa sangat singkat, karena begitu berakhir maka sudah tidak ada
kesempatan lagi.
Tanya: Ada individu yang mengaku sebagai praktisi, menggunakan hukum manusia biasa
untuk menuntut dan mengancam Himpunan para pengikut Dafa kita, Minghui, dan sejumlah proyek
pengikut Dafa.
Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, orang yang melakukan hal semacam ini, tak peduli apa
pun alasan anda, berarti anda sedang melakukan hal yang dikerjakan iblis! Pengikut Dafa
semuanya sedang berada dalam kesulitan, semua orang sedang menentang penganiayaan dan
menyelamatkan manusia, anda malah mengganggu dan merusak dari intern pengikut Dafa, tidak
tahukah anda betapa besar dosa ini? Anda masih menyebut diri sebagai orang Xiulian, tapi anda
sebaliknya malah menggunakan hukum manusia biasa untuk diarahkan melawan hal-hal Xiulian.
Hukum manusia biasa digunakan manusia biasa kepada manusia biasa, keterikatan dalam hati
yang tidak bisa dilalui dan bukannya dikultivasikan dengan baik itu, malah menggunakan hukum
untuk menghalangi hati manusia yang tidak disingkirkan, anda sedang melakukan hal-hal yang iblis
lakukan. Tak peduli siapa pun itu, siapa di antara kalian yang ingin menuntut proyek pengikut Dafa,
Himpunan Dafa, atau siapa pun serta hal apa pun yang terkait dengan penyelamatan manusia
maupun Xiulian, anda segera hentikanlah!! Kesempatan sudah tidak banyak, waktu juga sudah tidak
banyak, dan lagi harus menebus kembali kerugian yang anda ciptakan sendiri!! (Hadirin tepuk
tangan)
Masih ada lagi orang yang mengatakan "menyingkirkan menteri-menteri jahat di sisi kaisar".
Apakah saya manusia biasa? Saya adalah Shifu anda. Apa yang tidak bisa saya ketahui? Apa yang
tidak bisa saya lakukan? Apa perlu anda yang membersihkan untuk saya? Apakah anda pantas?
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Bagaimana anda bisa mengucapkan perkataan seperti itu? Saya sedang menyelamatkan anda!
Apakah anda ingin datang untuk menyelamatkan saya?! Sekali memasuki jalur iblis, apa pun berani
diucapkan.
Shifu beri anda kesempatan, cepat tebus kembali pengaruh buruk yang anda ciptakan.
Tetapi waktu sudah tidak lama lagi, bergegaslah! Itu adalah kekuatan lama yang mati-matian
mencengkeram anda, menyebabkan anda tidak rasional, dan mendorong anda melakukannya
hingga tuntas.
Tanya: Masyarakat manusia sedang mengembangkan Big Data. Semakin banyak kamera
pengintai yang dipasang di daratan, ditambah dengan teknologi pengenalan wajah, pengenalan
gerakan, dan lain-lain, analisis data digunakan secara merajalela. Apakah pengikut Dafa yang
membagikan brosur dan mengklarifikasi fakta menghadapi masalah keamanan yang lebih besar?
Atau lebih baik tidak memedulikannya?
Shifu: Pengikut Dafa memiliki jalur pengikut Dafa. Jika anda melangkah dengan lurus, maka
gangguannya akan sedikit. Saya senantiasa mengatakan bahwa jika anda melangkah dengan lurus,
maka tidak akan timbul masalah, jika dilakukan dengan membawa hati manusia, meskipun yang
dikerjakan adalah urusan Dafa, juga sulit untuk menghindari timbulnya masalah. Namun kriteria dan
tolok ukur ini, sangat sulit untuk diwujudkan, tanpa fondasi ini masih sangat sulit untuk diwujudkan,
sehingga akan timbul masalah.
Tetapi dari arah sebaliknya saya juga berpikir, anda sekalian juga tahu, bahwa dalam benak
orang-orang di seluruh dunia, produk yang dibuat di Tiongkok Daratan adalah yang terburuk, betul
tidak? Saya mendengar kabar bahwa kamera pengintai itu, dari seribu yang dipasang, lima ratusnya
tidak berfungsi, (hadirin tertawa, tepuk tangan) yang di sini baru saja diperbaiki, yang di sana sudah
rusak lagi. Kualitas dan barang-barangnya itu, ditambah jumlah pekerjanya yang melebihi
kebutuhan, pokoknya apa pun yang dilakukan PKT hasilnya pasti mengecewakan. Bukankah ia
sedang mempromosikan 5G di seluruh dunia? Barang ia itu, setelah diproduksi, orang-orang akan
tahu kalau kualitasnya buruk, apakah masih dapat terus diproduksi? Semua orang akan segera
mencampakkannya. (Hadirin tepuk tangan)
Tanya: Membantu rekan praktisi yang sedang menderita karma penyakit berat, seperti
pertukaran pemahaman secara mendalam dan membersihkan medan ruang dimensi mereka,
setelah itu diri sendiri juga mengalami beberapa kesengsaraan, termasuk penderitaan fisik dan
mental, terjerumus oleh hal-hal dari ruang dimensi lain, dan lain-lain, tidak tahu apakah ini tergolong
upaya yang normal ataukah karena daya kemampuan diri sendiri yang tidak memadai?
Shifu: Membantu pengikut Dafa melangkah ke luar dari kesulitan, ini adalah tanggung jawab
kita, sudah seharusnya dilakukan, tidak ada yang salah. Tetapi jika diri orang ini sendiri tidak
berubah, sepenuhnya mengandalkan bantuan luar, maka pasti tidak berhasil. Dia sendiri dengan
bantuan kalian, dia semakin lama semakin berpikiran lurus, ditambah dengan efek dari bantuan
eksternal kalian, maka semakin lama akan semakin efektif. Demikianlah hubungannya.
Tanya: Sudah 20 tahun, di antara praktisi luar negeri senantiasa ada sekelompok orang
yang bersikeras mengatakan bahwa Minghui tidak cocok dibaca oleh manusia biasa, oleh sebab itu
menolak mempromosikan Minghui. Situs web Minghui senantiasa memiliki rintangan yang relatif
besar di tengah praktisi luar negeri, sama sekali berbeda dengan di daratan yang mengutamakan
dan mengakuinya. Kami senantiasa memikirkan cara untuk mengatasi masalah di aspek ini.
Shifu: Minghui memang memiliki beberapa konten untuk dibaca orang Xiulian dan sebagai
bahan bertukar pengalaman, yang tingkatannya belum sampai tidak dapat memahaminya, ada
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sebagian artikel masih boleh dibaca manusia biasa, tetapi juga selalu ada orang yang menciptakan
hambatan bagi diri sendiri. Meskipun Minghui adalah sebuah mimbar bagi orang Xiulian, yang
dibicarakan adalah peningkatan Xinxing praktisi Xiulian, namun juga ada orang yang dapat
memahaminya.
Manusia dalam masyarakat ini juga dibagi dalam tingkatan. Anda lihat orang-orang awam
yang terlihat biasa-biasa saja berjalan di jalan, tetapi mereka semua tidak sama. Ada orang yang
moralnya lebih tinggi, pemahamannya tidak sama. Ada orang yang moralnya jauh lebih tinggi lagi,
pemahamannya semakin tidak sama lagi. Ada orang yang memiliki kemampuan, bahkan ada yang
memiliki kemampuan besar. Ada sangat banyak orang semacam ini, bahkan terbagi dalam
tingkatan sosial. Orang yang memiliki kemampuan, mereka akan terhubung satu sama lain dengan
orang yang berkemampuan sama, orang yang berkemampuan lebih tinggi juga berada di satu
tingkatan sosial, antarmereka juga terjalin hubungan satu sama lain. Masyarakat umat manusia ini
tidak sesederhana yang dibayangkan. Jangan menggunakan konsep baku dalam menilai
masyarakat umat manusia.
Tanya: Kondisi Xiulian ada kalanya baik ada kalanya buruk, ada kalanya terikat dengan hal
yang disukai, menggunakan komputer, bermain video game, bermain ponsel, menyia-nyiakan
waktu Xiulian. Bagaimana agar dapat mengendalikan diri dan bertahan untuk gigih maju?
Shifu: Orang mengatakan keracunan, saya beri tahu anda sekalian apa itu keracunan.
Orang-orang di kalangan medis beranggapan bahwa itu adalah saraf kecanduan telah dirangsang,
bila berkembang luas berarti sudah kecanduan, sebenarnya bukan. Lalu apakah itu? Di dalam tubuh
anda, seiring lamanya waktu, akan terakumulasi seseorang yang persis sama dengan citra anda,
tetapi terbentuk dari benda itu, telah mengendalikan anda. Karena itu adalah citra anda yang
dibentuk oleh keterikatan yang sangat kuat, jadi ia dapat dengan kuat mengendalikan hati anda,
karena ia terbentuk dari keterikatan hati yang sangat kuat.
Bahkan penyalahgunaan narkoba juga sama. Perihal penyalahgunaan narkoba ada yang
mengatakan tidak ada masalah, saya mengisapnya, tidak akan ada masalah. Ya, terasa enak, coba
sekali lagi? Tidak timbul masalah, coba sekali lagi? Ya sudah, sudah tidak dapat mengendalikannya.
Mengapa? Setelah materi itu diisap masuk, maka di dalam tubuh anda akan terbentuk selapis diri
anda yang tipis dan samar, sekali saja sudah bisa terbentuk, karena racunnya kuat; tunggu sampai
diisap yang kedua kalinya, anda yang tipis dan samar ini berubah menjadi lebih pekat; diisap lagi ia
akan semakin pekat, semakin diisap semakin pekat, ia pun semakin kuat. Ia bahkan memiliki
struktur keseluruhan tubuh anda, pikiran juga ada, sepenuhnya adalah sosok anda dengan karakter
iblis yang terbentuk dari narkotik. Tentu saja, ia mungkin tidak akan melakukan hal lain, ia harus
mengisap narkoba. Setelah habis, tidak mengisap maka tidak tahan. Mengapa? Karena ia sudah
hidup. Setelah hidup lalu bagaimana? Anda sekalian tahu, ketika anda tidak mengisapnya, tubuh
anda akan bermetabolisme, ia juga akan semakin pudar dan semakin pudar, ia akan mati. Namun
ia tidak ingin mati, oleh sebab itu ia akan memastikan anda untuk tetap mengisap, mengisapnya
hingga ia menjadi semakin kuat.
Bermain komputer, bermain video game, efek yang ditimbulkan adalah sama, adalah satu
prinsip. Anda sudah berhenti, anda berhenti dan akan membiarkan saya mati? Tidak bisa, saya
harus membuat anda melihatnya. Tidak mau lihat? Anda tidak akan dibiarkan melakukan pekerjaan,
anda tidak akan dibiarkan belajar, membuat pikiran anda agar ingin memainkannya terus. Tidak
mau melihat, walau dalam mimpi sekalipun, saya akan membuat anda memainkannya.
Perihal manusia, saya senantiasa berpikir, bahwa manusia sangat mudah dikendalikan oleh
benda dari ruang lain. Tubuh daging manusia ini, hanyalah sebuah pakaian yang diberikan oleh
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orang tua dan tumbuh dari berbagai biji-bijian. Dari makan berbagai biji-bijian untuk
menumbuhkannya, betapa rapuhnya, siapa pun bisa mengendalikannya. Benda yang terbentuk di
ruang dimensi lain semuanya memiliki kecerdasan, meskipun makhluk tingkat rendah, juga dapat
mengendalikannya, karena tubuh manusia itu lemah.
Tanya: Tempat klarifikasi fakta di daerah saya setiap harinya ada ribuan sampai puluhan
ribu turis Tiongkok Daratan, kekurangan orang yang terlibat klarifikasi fakta. Namun, pemahaman
rekan praktisi setempat belum sampai di sana, ada yang mengatakan bahwa sekarang sudah tidak
perlu mengklarifikasi fakta, ada yang pergi ke tempat klarifikasi namun tidak mengklarifikasi fakta,
di sana hanya belajar Fa dan melihat ponsel. Praktisi lama sangat jarang datang ke tempat klarifikasi
untuk mengklarifikasi fakta.
Shifu: Betul, pelurusan Fa belum berakhir, maka tiga hal dari pengikut Dafa tidak akan
berakhir! Apa itu "sudah berakhir"? Apa itu "sudah tidak perlu mengklarifikasi fakta"? Begitu banyak
makhluk hidup yang menunggu penyelamatan, tidak mengklarifikasi fakta apakah dapat
dibenarkan?! Saya juga sedang membantu kalian melakukannya! Menyelamatkan manusia biasa
pada dasarnya adalah urusan kalian. Saya menyelamatkan kalian, kalian menyelamatkan manusia
biasa, sekarang bahkan saya membantu kalian melakukannya, bila anda sudah tidak melakukannya
apakah anda masih seorang pengikut Dafa? Saat terakhir ketika dilakukan perhitungan bagaimana
anda akan dihitung? Menangis pun sudah terlambat.
Tanya: Media kami melaporkan berita yang diberikan oleh beberapa “narasumber”, seperti
ramalan situasi politik saat ini atau pasang surut persoalan manusia dan lainnya. Di masa lalu
pernah memercayai apa yang disebut dengan berita eksklusif yang diberikan oleh mata-mata PKT,
membuat kredibilitas surat kabar terpengaruh, dan menyebabkan manusia biasa tidak dapat
memahami, merasa media kami diperalat oleh PKT.
Shifu: Betul, di Hong Kong memang sedikit lebih rumit, anda sekalian harus lebih waspada.
Ada sejumlah orang, dengan melihat bagaimana dia berperilaku, maka akan diketahui bagaimana
kondisi Xiulian-nya, melihat bagaimana dia berperilaku, maka akan diketahui ia adalah orang
semacam apa. Asalkan anda tidak menilai dengan Qing manusia. Hubungan anda sangat baik,
saya merasa orang ini masih boleh, anda menilai dengan hati manusia dan Qing manusia. Jika anda
menggunakan Fa untuk membandingkan dan melihat orang itu, maka dapat diketahui, bahkan
kondisi Xiulian-nya juga dapat diketahui, dengan seketika dapat terlihat ia adalah orang semacam
apa.
Tanya: Mohon tanya setiap kali kegiatan skala besar di Hong Kong, di antara pengikut Dafa
yang datang dari luar negeri untuk berpartisipasi selalu ada yang dipulangkan. Akhir-akhir ini
imigrasi Hong Kong semakin jahat.
Shifu: Betul, saya tahu semua hal ini, saya juga sedang mengamati. Tetapi pengikut Dafa
adalah pengikut Dafa, luar biasa.
Tanya: Ada sejumlah praktisi membentuk kelompok sendiri pergi ke berbagai tempat untuk
mempromosikan Shen Yun dan membantu memikul pekerjaan tambahan selama pertunjukan.
Anggota dalam kelompok ini agak rumit, ada beberapa yang tidak diketahui latar belakangnya, dan
kebanyakan dari mereka tidak memiliki rekomendasi dari Himpunan Dafa. Para praktisi ini
menyebabkan benturan pada lingkungan Xiulian di mana Shen Yun diselenggarakan.
Shifu: Tampaknya tidak begitu serius, secara inisiatif membantu melakukan sesuatu untuk
proyek Dafa, saya rasa seharusnya diberi semangat. Mengenai adanya beberapa anggota yang
tidak sesuai, maka perlu dibicarakan dengan pihak penyelenggara. Setelah dibicarakan, jika benar47

benar tidak berhasil maka boleh dibicarakan dengan ketua rombongan Shen Yun. Hal-hal ini bukan
masalah besar.
Tanya: Koran Dajiyuan sekarang menjadi surat kabar berbayar.
Shifu: Patut dirayakan. (Hadirin tepuk tangan) Dajiyuan Hong Kong sudah sepenuhnya
menjadi surat kabar yang dijual di kios-kios koran, juga berarti telah memasuki sirkulasi yang sehat.
Ini adalah hal yang sangat baik.
Tanya: ... tetapi dikabarkan situasinya sangat buruk, pengikut merasa tujuan penerbitan
Dajiyuan adalah untuk mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan manusia.
Shifu: Tidak terlalu buruk, terjual seratus eksemplar pun saya rasa itu juga sebuah
pencapaian. Dajiyuan sudah memasuki media masyarakat arus utama, bukankah ini hal yang baik?
Lihatlah ke arah yang lebih besar. Mengenai klarifikasi fakta, jika tidak menggunakan Dajiyuan juga
dapat menggunakan media lain. Bukankah ada "Kan Zhong Guo"?10 Gunakan itu untuk dibagi. Yang
belum dijual di pasaran masih bisa dikerjakan secara besar-besaran, bisa dikerjakan dengan lebih
baik lagi, pindahkan artikel-artikel yang efektif ke media klarifikasi fakta lainnya untuk dikerjakan.
Tidak banyak bicara lagi, saya menyetujui hal ini.
Tanya: Shifu telah berbicara lebih dari satu jam.
Shifu: Tidak masalah. (Hadirin tepuk tangan) Saya hanya tidak ingin memengaruhi waktu
makan kalian. Jangan diserahkan lagi.
Tanya: Penyusupan partai jahat komunis Tiongkok ke dalam sistem pendidikan dan media
di Barat, telah menyebabkan banyak masyarakat Barat, termasuk praktisi, di benak mereka
tertanam banyak konsep yang telah menyimpang. Telah meningkatkan kesulitan dalam
menyelamatkan makhluk hidup.
Shifu: Kesulitan pasti ada, tidak begitu serius. Beri tahu mereka yang mana adalah
kebudayaan partai. Bukankah beberapa orang merasa tidak memiliki pekerjaan untuk dilakukan?
Cobalah kerjakan.
Tanya: Saya menemukan ada pedagang dari manusia biasa mencetak kaus kuning dengan
tulisan "Falun Dafa" secara pribadi dan dijual kepada para pengungsi untuk berpartisipasi dalam
kegiatan Dafa. Bagaimana seharusnya kita menghadapi para pedagang ini?
Shifu: Di beberapa negara asal imigran, benda-benda ini dapat menipu petugas imigrasi.
Memang ada hal semacam ini, juga sangat sulit ditangani. Klarifikasi fakta kepada para pedagang
itu: meskipun anda menghasilkan uang, anda juga tidak menghasilkan banyak, namun anda telah
melakukan suatu hal yang paling mengerikan, beri tahu dia tentang akibat buruknya. Sesungguhnya,
dibicarakan dari sudut pandang lain, bila orang-orang di dunia ini semuanya mengenakan "Falun
Dafa baik," PKT bisa ketakutan. (Hadirin tepuk tangan)
Tanya: Sekarang ini perbedaan pandangan antara banyak praktisi dan Himpunan Dafa
sangat besar, bahkan sangat tajam. Saya beranggapan, di satu sisi, masalah Himpunan yang
ditunjukkan praktisi secara objektif ada, di sisi lain peran Himpunan pada periode pelurusan Fa tidak
tergantikan. Sebagai praktisi biasa, bagaimana kami memandang masalah ini?
Shifu: Yang baru saja keluar dari daratan senang melakukan hal seperti ini. Luar negeri
memiliki cara kerja luar negeri, Himpunan setempat telah memimpin pengikut Dafa berjalan
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melewati periode yang paling sulit. Mereka tahu metode kerja masyarakat luar negeri, bagaimana
cara kerjanya, bukan seperti yang anda pikirkan! Jangan sekali-kali membawa segerombol orang
untuk menentang Himpunan, jangan lakukan hal seperti itu! Semua yang anda lakukan adalah yang
membuat iblis senang, hal-hal seperti ini semua. Perihal Himpunan Dafa, ia hanya memimpin anda
sekalian, mengorganisasi kalian berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang bersifat kolektif,
mengatur anda sekalian belajar Fa bersama, dan lain-lain. Anda jangan mengganggapnya sebagai
Shifu, anda jangan menganggapnya sebagai Dewa yang telah berhasil berkultivasi, yang
seharusnya sudah tidak ada kekurangan, dia hanya berperan agar anda sekalian dapat
berkoordinasi. Sebenarnya hal-hal ini harus dilakukan atas inisiatif sendiri, bukannya selalu melihat
ke luar.
Tentu saja, berbicara tentang Himpunan Dafa, ketika anda membuat dia terlihat buruk di
depan orang lain, dia juga adalah seorang manusia yang sedang berkultivasi. Ketika hati
manusianya tersentuh, maka ia ingin menjaga reputasinya agar lebih mudah memimpin semua
orang untuk melakukan pekerjaan, oleh sebab itu dia juga akan timbul hati manusia. Semakin anda
berbuat demikian, hati dia akan semakin bangkit, bukankah ini sedang membuat kacau lingkungan
pengikut Dafa sendiri?
Anda tahu bahwa dia bukan Dewa, bukan manusia yang telah berhasil berkultivasi, dia sama
seperti anda, hanya saja Shifu memberi tugas kepada dia, dan meminta dia untuk melaksanakannya.
Selalu saja memohon ke luar, mencari ke luar, jangan bawa ke luar kebiasaan-kebiasaan dari
daratan itu!
Tanya: Tim editorial Minghui sudah sangat lama mengeluarkan pengumuman “Yang Harus
Diketahui oleh Semua Pengikut Dafa", namun masih ada praktisi di luar negeri yang dengan
berbagai dalih terus menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan oleh PKT. Kami
beranggapan bahwa setiap peringatan dan permintaan dari tim editorial merupakan ujian bagi
praktisi untuk melangkah ke luar dari lingkup manusia, praktisi yang tidak dapat mewujudkannya
berarti tidak ingin meninggalkan taraf kondisi manusia.
Shifu: Sekarang semua ponsel, komputer, dan perangkat elektronik lainnya yang anda bawa
dan terhubung dengan internet, semuanya adalah alat penyadap. Sekarang bukan hanya partai
jahat komunis Tiongkok yang semakin tertarik pada pengikut Dafa, saya beri tahu kalian, banyak
negara sedang memantau kalian. Anda merasa bahwa “saya adalah seorang praktisi biasa, tidak
ada masalah,” ketika anda menelepon, bahkan percakapan sehari-hari kalian, kapan anda membeli
sayur dan makan, mereka merekam semuanya, menganalisis keseluruhan diri anda. Apakah anda
tahu bagaimana cara pebisnis menganalisis informasi bisnis? Juga dianalisis secara demikian.
Sudah memahami anda dengan sangat jelas, asal anda mempunyai sebuah ponsel yang anda
bawa di tubuh anda.
Tanya: Di Tiongkok Daratan, para pengacara yang berani melindungi hak dan kepentingan
pengikut Dafa tiada hentinya mengalami tekanan, rekan-rekan praktisi yang ditangkap dan dianiaya
sulit menemukan pengacara. Apakah ini dikarenakan kami terlalu bergantung pada pengacara?
Bagaimana seharusnya kami menyikapinya?
Shifu: Anda ingin bagaimana melakukan, maka lakukanlah. Jika saya mengatakan
bagaimana melakukannya, PKT akan lebih dulu membuat persiapan dibanding anda. Lakukanlah
dengan bijak.
Tanya: Baru-baru ini ada praktisi yang timbul kesulitan besar di dalam Xiulian-nya, sehingga
harus meninggalkan semua proyek. Sedangkan rekan-rekan praktisi lainnya sudah memikul banyak
pekerjaan, dan sangat sibuk dalam proyek mereka, maka meskipun terkadang sangat ingin
49

membantunya melewati rintangan, tetapi merasa tidak dapat membantu sebanyak yang diinginkan.
Bagaimana agar kita dapat menyeimbangkan hubungan itu dengan baik dan membantu rekan
praktisi dengan lebih baik?
Shifu: Hal apa pun yang timbul di dalam Xiulian adalah untuk kultivasi kalian. Bila anda
bertanya, begitu saya mengatakan bagaimana menanganinya, maka cobaan sudah dihapus.
Meskipun sangat sulit, saya juga telah melihatnya, bukankah itu adalah masalah yang harus kalian
hadapi? Konflik itu tidak seluruhnya negatif, konflik itu juga ada yang positif. Bagaimana cara
mengatasi masalah yang timbul, bukankah itu sedang mengultivasi anda?
Ada kalanya, penanggung jawab daerah kami atau penanggung jawab proyek selalu ingin
bertemu dengan saya, saya selalu tidak bersedia menemuinya. Ada daerah yang penanggung
jawabnya ingin bertemu saya, sebenarnya karena ia adalah penanggung jawab, Shifu seharusnya
menemui. Terkadang saya berpikir, tidak menemuinya, tapi dia adalah seorang penanggung jawab,
tidak benar juga; jika ditemui, saya benar-benar tidak ingin bertemu! Mengapa tidak ingin bertemu,
apakah kalian tahu? Karena begitu saya bertemu dengannya, masalah yang kalian ajukan, begitu
saya jawab, maka ujian itu seluruhnya telah terhapus. Jika saya menutup mulut diam tidak berbicara
saat bertemu dengan kalian, ini juga tidak sepatutnya, betul tidak? Bagaimanapun kalian adalah
orang Xiulian, kalian tidak dapat selalu menganggap saya -- Shifu sebagai atasan untuk dimintai
petunjuk. Tetapi Shifu hanya mengurus Xiulian, Shifu bukanlah bos. Hal-hal yang kalian lakukan itu,
kalian harus memikirkan cara untuk melangkah ke luar darinya. Lakukan sendiri dengan baik, itulah
jalur Xiulian anda, keagungan De anda.
Hal-hal yang anda lakukan, itu sendiri bukanlah Xiulian. Baik perusahaan yang anda rintis,
baik proyek Dafa anda, atau apa pun yang anda kerjakan, ini sendiri bukanlah Xiulian, namun sikap
anda dalam melakukan sesuatu, bagaimana menyikapi masalah-masalah ini, menyelesaikan
masalah-masalah ini, menyikapinya dengan kriteria Xiulian seorang pengikut Dafa, menanganinya
dengan baik, inilah Xiulian! Tetapi anda, ketika merasa sangat sulit, ‘saya harus bertanya kepada
Shifu bagaimana melakukannya’, ‘hal ini apakah dilakukan dengan benar atau tidak, saya harus
bertanya kepada Shifu’, maka bisa dikatakan kalian selalu menyodorkan jalur Xiulian kalian kepada
saya. Kalian tidak tahu di saat saya menemui kalian, kalian sangat gembira melihat saya, saya juga
harus berpura-pura gembira dengan kalian, tetapi dalam hati saya merasa sangat tidak nyaman.
(Shifu tertawa)
Ini karena, anda sekalian tahu bahwa manusia Xiulian di dalam ketidaktahuan, juga tidak
tahu apakah dirinya Xiulian dengan benar atau tidak, juga harus tetap berkultivasi seperti itu, pada
akhirnya mencapai kesempurnaan. Karena benar dan salah, dia sendiri yang memutuskan untuk
melakukannya, dan itu terhitung Xiuliannya. Jika kalian sudah bertanya kepada saya, maka itu
sudah tidak terhitung lagi. Bukankah anda telah sia-sia melakukannya? Beberapa orang
mengatakan bahwa ‘saya tidak akan bertanya, sudah senang bagi saya bisa bertemu Shifu’. Asal
begitu anda bertemu saya, lalu hati anda menjadi mantap, maka hal itu juga tidak terhitung lagi.
Karena anda adalah pengikut Dafa, permintaan terhadap anda juga tinggi. Orang yang
duduk di sana menghadap dinding, berhadapan dengan tembok, coba katakan dia bertanya kepada
siapa? Ketika dia menghadap dinding, pikirannya tidak bisa diam, kesulitan apa pun akan terefleksi
ke luar. Bagaimana dia menyikapinya? Dia tidak ada orang yang bisa ditanya. Dibandingkan dia,
permintaan terhadap kalian jauh lebih tinggi -- dia mencapai kesempurnaan untuk dirinya sendiri,
dan kalian memikul tanggung jawab sangat besar untuk menyelamatkan makhluk hidup. Kalian
adalah pengikut Dafa, dibandingkan dia, tingkatan yang akan kalian kultivasikan jauh lebih tinggi
entah berapa kali lipat, dan kriterianya juga jauh lebih tinggi. Apakah kalian tahu bahwa di waktu
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lalu kekuatan lama memaksa saya untuk pergi ke Kutub Utara? Agar saya tidak menemui kalian,
membuat kalian tidak dapat menemukan saya.
Tanya: Saya adalah koordinator di media. Akhir-akhir ini banyak anak muda bergabung di
media, juga ada pengikut lama. Mereka bekerja dengan giat, tetapi peningkatan keterampilan
mereka terbatas. Haruskah kita ...
Shifu: Urusan pekerjaan juga ditanyakan kepada saya. (Shifu tertawa) Benar-benar
menganggap saya sebagai bos.
Tanya: Apa yang harus dilakukan pengikut untuk dapat semaksimal mungkin meringankan
beban Anda?
Shifu: (Shifu tertawa) Ini tidak usah dipedulikan, tak seorang pun dari kalian yang berdaya.
Tidak bisa apa-apa, urusan Shifu bahkan tidak dapat dibicarakan kepada kalian. Saya berkata,
"Sesampai di tempat tinggi orang akan merasa kesepian", bukan seperti yang kalian pahami, dalam
konteks menjadi pejabat tinggi, yang sudah tiada tempat mengadu, paling-paling dia hanya merasa
sedikit kesepian saja. Sedangkan saya harus menanggung tekanan yang luar biasa, penderitaan
para makhluk hidup. (Para pengikut bertepuk tangan berterima kasih)
Tanya: Dalam ulasan situasi politik saat ini, bagaimana cara kami menyikapi beberapa
fenomena rezim saat ini dan perang dagang Amerika Serikat - Tiongkok?
Shifu: Partai jahat komunis Tiongkok menganiaya Falun Gong, betul tidak? Ekspos dia,
ceritakan ke luar hal-hal busuk dari kejahatannya. Semua metode kerja yang diterapkan rezim
berandal partai jahat semuanya tidak benar, semua konflik dalam masyarakat manusia juga
disebabkan olehnya. Orang yang normal mutlak tidak boleh berpegang teguh pada pendirian yang
sama dengannya.
Tanya: Begitu praktisi ada masalah, misalnya penderitaan fisik atau mengalami
kesengsaraan lainnya, rekan praktisi lain selalu berkata: "Pasti ada suatu masalah pada dia",
berusaha sekuat tenaga membantunya mencari ke dalam.
Shifu: Katakanlah demikian, jika pengikut Dafa menemukan suatu kesengsaraan atau
penghapusan karma, ia pasti memiliki sebab awal, coba carilah ke dalam diri sendiri. Ya, setelah
berhasil menemukannya, segeralah diperbaiki, situasi itu akan segera berubah ke arah yang baik,
bertransformasi ke arah yang positif. Ada orang tidak suka mendengar begitu disebutkan
kekurangannya. Terutama praktisi yang sedang mengalami kesengsaraan, dia sudah sangat
menderita, anda berkata, "Anda pasti ada masalah", dia menjadi lebih tidak nyaman lagi, dia tidak
bersedia mendengar. Jika tidak bersedia mendengar, maka kita harus memerhatikan cara dan sikap
penyampaian kita.
Tanya: Ada beberapa tim yang memimpin penelitian pengambilan organ hidup dan klarifikasi
fakta yang ditujukan kepada masyarakat arus utama. Mohon tanya apakah perlu dikoordinasikan
dalam satu kesatuan?
Shifu: Masih harus kalian sendiri yang merundingkan dan menyelesaikannya dengan baik.
Anda merasa bagaimana lebih berkekuatan maka lakukanlah. Jika bergabung menjadi satu dan
dapat berkoordinasi dengan baik serta memiliki kekuatan maka lakukanlah. Jika memencar, tetapi
di mana-mana dapat memerankan efek, itu juga adalah semacam situasi lain. Pokoknya kalian
lihatlah, bagaimana melakukannya juga boleh.
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Tanya: Akhir-akhir ini perubahan situasi internasional sangat besar, perihal Taiwan sejumlah
orang tampaknya bingung dan menjadi kacau. Mohon kesediaan Shifu mengatakan beberapa patah
kata kepada pengikut Taiwan.
Shifu: Minta saya katakan beberapa patah kata maka saya katakan. (Hadirin tertawa, tepuk
tangan) Perihal apakah Taiwan dapat dipersatukan oleh partai jahat komunis Tiongkok, ini yang
paling kalian khawatirkan, bukan? Saya beri tahu anda sekalian, bahwa berkah ini tidak diberikan
kepadanya. (Hadirin tepuk tangan) Perihal akan bagaimana setelah tidak adanya partai jahat
komunis Tiongkok, Dewa telah membuat pengaturannya sejak awal. Sudah bukan partai jahat
komunis Tiongkok lagi, maka siapa pun tidak ada yang bisa memaksa siapa. Semua orang bersedia
bersatu maka akan bersatu, bila tidak bersedia bersatu maka tidak bersatu.
Bagi saya, saya tidak mengurusi hal-hal ini. Yang saya pikirkan adalah manusia di seluruh
dunia. Tak peduli anda dari etnis mana, orang dari wilayah mana, semuanya saya tolong, semuanya
saya selamatkan. Sebagai pengikut Dafa juga sama demikian, jangan memandang rendah yang ini
dan yang itu. Tak peduli etnis mana pun, permukaan manusia ini, selembar kulit ini walau tidak
sama, tetapi kebanyakan di dalamnya adalah Dewa, manusia sekarang berbeda dengan manusia
di masa lalu.
Tanya: Di zaman internet, berita palsu berlimpah, asli dan palsu sulit dibedakan. Mengenai
pemilihan umum presiden tahun 2020 di Taiwan dan Amerika Serikat, apakah berita palsu juga akan
memengaruhi keputusan orang-orang?
Shifu: Ketika dunia dalam kekacauan maka yang tampak adalah fenomena kekacauan,
sangat sulit bagi orang-orang untuk memperoleh sesuatu yang baik. Ini adalah manifestasi dari
kekacauan dunia. Pada pemilihan umum Amerika Serikat, banyak orang tidak terpikir bahwa Trump
dapat terpilih, dia justru telah terpilih. Ada orang berpikir bahwa suatu hal seharusnya seperti ini,
tetapi hasilnya tidak seperti ini. Saya sering membicarakan sebuah masalah, saya katakan bahwa
umat manusia berada di bawah kendali Dewa, adalah Dewa yang menentukan. Ini sudah banyak
dibicarakan, jika dibicarakan secara konkret akan memengaruhi penyelamatan makhluk hidup,
maka tidak dibicarakan terlalu konkret lagi. (Hadirin tepuk tangan)
Tanya: Saya tidak bertemu dengan kerabat saya di Tiongkok selama lebih dari sepuluh
tahun. Mohon tanya pada tahap selanjutnya apakah ada kesempatan untuk pulang?
Shifu: Terhadap pengikut Dafa, demi menyelamatkan manusia telah disisakan sebagian hati
manusia untuk kalian, agar dapat menjalani hidup di tengah manusia biasa, ada pemikiran yang
demikian juga tidak dapat diperhitungkan sebagai keterikatan, siapa pun juga ingin bertemu
kerabatnya sendiri. Anda ingin meminta saya memastikan apakah anda dapat bertemu atau tidak,
sepertinya hal ini tidak boleh diungkapkan, bukan? (Shifu tertawa) Karena masih harus Xiulian. Tadi
begitu naik podium, saya sudah langsung membicarakan situasi ini. Terlihat bahwa situasinya
berkembang dengan sangat cepat, dan saat partai jahat berakhir akan berputar turun dengan tajam,
sangat cepat. (Hadirin tepuk tangan) Ombak ini, (Shifu melakukan isyarat tangan ombak naik) sudah
mulai pasang, ketika ombak bergerak naik, "Huaa", periodenya agak lama, setelah naik; lalu
menerjang ke bawah, (Shifu melakukan isyarat tangan ombak surut) “Shuaa”, turunnya justru
sangat cepat. (Shifu tertawa, hadirin tepuk tangan) Tak peduli bagaimanapun orang-orang yang
berbuat jahat itu ingin melarikan diri, sudah tidak keburu lagi.
Tanya: Sepuluh ribu pengikut Dafa dari seluruh dunia yang berpartisipasi dalam Konferensi
Fa memberi salam kepada Shifu yang agung dan belas kasih!
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian! (Hadirin tepuk tangan)
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Tanya: Sekarang ada banyak penanggung jawab yang sering mengatakan sebuah kalimat:
"Orang ini bermasalah." Begitu perkataan ini keluar, lingkungan Xiulian praktisi ini mungkin akan
segera berubah. Penanggung jawab bisa karena itu telah merampas hak dan kesempatan praktisi
ini untuk berpartisipasi dalam proyek.
Shifu: Penanggung jawab kita jangan demikian mudah mengatakan hal-hal seperti itu.
Bahkan jika anda menemukan ada masalah, juga harus mengamatinya secara diam-diam, dan
jangan mengatakannya jika belum sampai pada saat krusial. Namun ada sebagian orang yang
bertingkah aneh, melakukan sesuatu dengan sesuka hatinya sendiri. Sebenarnya, jika kita di dalam
Xiulian dan kehidupan sehari-hari, banyak melihat pada perilaku diri sendiri, melihat kondisi Xiulian
diri sendiri, dan coba membandingkannya dengan orang lain, apakah saya terlalu aneh? Apakah
saya terlalu ekstrem? Apakah saya terlalu sesukanya sendiri?! Anda di komunitas internasional,
dalam periode khusus ini, anda benar-benar akan dapat dengan mudah dinilai aneh oleh orang lain.
Oleh sebab itu dalam hal ini kedua pihak harus menaruh perhatian.
Saya tekankan sekali lagi, bahwa praktisi yang keluar dari daratan harus memerhatikan
masalah ini. Perilaku dan metode kerja yang aneh, cara kerja yang ekstrem, benar-benar tidak dapat
dipakai. Dalam masyarakat Tiongkok bahkan sinetron TV semuanya adalah menganiaya satu sama
lain. Anda tidak dapat melihat hal ini di luar negeri. Semua yang ditampilkan oleh karya sastra adalah
intrik-mengintrik, orang menganiaya orang, hantu menganiaya hantu. Semua karya sastra, novel,
sinetron TV, dan film adalah seperti ini, seolah-olah tidak ada hal lain lagi yang bisa dilakukan,
adalah orang menganiaya orang, menganiaya orang dengan penuh kebencian maka hasil
syutingnya dianggap bagus. Hati manusia telah berubah menjadi seperti itu, melihat masalah secara
terdistorsi, 11 jika ingin mengubahnya kembali maka harus benar-benar memberikan perhatian
khusus.
Saya telah melalui kondisi orang pada saat sebelum Revolusi Besar Kebudayaan Tiongkok.
Setahap demi setahap saya telah melihat perubahan orang-orang Tiongkok, terlihat dengan sangat
jelas. Saya tidak pernah sama dengan manusia biasa, saya tidak terbawa arus, tidak tergerak
mengikuti gerakan sosial partai jahat. Saya senantiasa mempertahankan kondisi tetap sadar jernih,
saya dapat melihat dengan jelas seperangkat benda partai jahat itu. Manusia di dunia tercampur
masuk ke dalam arus modern, sehingga tidak dapat melihat diri sendiri dengan jelas. Tenangkan
diri dan amati diri sendiri, jangan terlalu ekstrem, jangan biarkan orang lain merasa anda ini aneh,
maka tidak akan ada banyak masalah yang menyebabkan situasi di antara praktisi jadi demikian
rumit.
Terutama para praktisi lama yang berada di luar negeri, setelah lama menjalani hidup di luar
negeri, mereka tidak sanggup bekerja sama dengan kalian yang baru saja keluar dari daratan.
Meskipun di masa awalnya mereka juga berasal dari daratan, tetapi mereka yang keluar pada masa
itu tidak seperti itu. Orang sekarang telah berubah menjadi seperti ini, mereka juga tidak dapat
memahami apa yang sedang terjadi.
Shifu tidak bicara terlalu banyak lagi. "Pengikut Dafa" adalah gelar khusus, yang belum
pernah ada sejak terbentuknya langit dan bumi. Pelurusan Fa alam semesta juga belum pernah
terjadi sebelumnya. Ketika alam semesta sudah rusak, maka akan dimusnahkan, diciptakan satu
lagi. Anda sekalian tahu, bahwa kemampuan Dewa adalah dengan satu niat pikiran saja dapat
langsung tercipta. Tetapi ciptaan baru, kehidupan-kehidupan orisinil tersebut yang merupakan satusatunya, esensi-esensi yang telah berjalan kemari selama jangka waktu yang panjang semuanya
Distorsi – n. Pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya; penyimpangan. (Kamus Besar Bahasa
Indonesia)
11
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sudah tidak akan ada lagi. Bila semua sudah tidak ada lagi, maka akan diciptakan lagi, ketika
semuanya tiba pada proses seperti itu, juga belum tentu akan seperti itu, selalu ada rasa
menyayangkan bila telah kehilangan. Lagi pula makhluk-makhluk hidup ini biar bagaimanapun juga
adalah ciptaan Dewa, Dewa memiliki suatu perasaan belas kasih yang ingin mempertahankan
mereka, maka telah melakukan hal ini.
Jadi dapat juga dikatakan, ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak
terbentuknya langit dan bumi tidak pernah ada fenomena langit yang mahabesar seperti pelurusan
Fa alam semesta ini; sejak terbentuknya langit dan bumi juga tidak pernah ada pengikut Dafa. Shifu
telah membuka kemuliaan ini, mengantarkan kalian memasuki momen bersejarah ini. Kultivasikan
diri kalian dengan baik, sedapat mungkin menampilkan jati diri kalian di dalam penyelamatan
makhluk hidup, lakukanlah dengan lebih baik!
Terima kasih kepada anda sekalian! (Hadirin tepuk tangan meriah dalam waktu yang
lama.)
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Ceramah Fa tentang Pengajaran Tarian Klasik Tiongkok Akademi Fei Tian
Li Hongzhi
27 Juli 2019
Apakah "tarian klasik Tiongkok" itu? Pada dasarnya, metode tubuh (shen fa)i tarian klasik
Tiongkok, sejak zaman kuno telah diturunkan dalam wushu,ii kata wu (dari wu-shu) diucapkan sama
dengan kata wu (dari wudao/ tarian) iii , penggunaan ganda ini adalah teknik warisan Dewa.
Sementara itu, nuansa (shen yun) iv -nya sebagian besar berasal dari gerakan ‘opera tradisional
Tiongkok’.v Awalnya, tarian klasik Tiongkok disebut “tarian opera.”
Mengapa ada orang mengatakan bahwa tarian klasik Tiongkok adalah suatu bentuk tarian
baru yang diciptakan oleh Akademi Tari Beijing? vi Sebenarnya, metode tubuh yang diajarkan
Akademi Tari Beijing juga berasal dari seni bela diri dan opera. Bentuk tariannya adalah demi
menyesuaikan dengan pengajaran di sekolah tari, dan untuk lebih terlihat sebagai tarian berkonsep
modern, maka Akademi Tari Beijing lalu mengadopsi beberapa metode latihan Balet tingkat dasar
sebagai dasar tarian. Sedangkan gerakan jungkir balik (tan zi gong)vii yang bahkan lebih berakar
pada berbagai bentuk seni yang secara tradisional telah menjadi bagian dari budaya Tiongkok
selama ribuan tahun. Secara terus terang, Akademi Tari Beijing tidak menciptakan tarian klasik
Tiongkok. Apa yang ia ciptakan adalah istilah "tarian klasik Tiongkok," ia mengubah istilah asli
"tarian opera Tiongkok" menjadi "tarian klasik Tiongkok."
Akademi Tari Beijing sendiri juga mengakui bahwa ‘nuansa’ tarinya mengadopsi ekspresi
tubuh dalam opera, sedangkan elemen dari ‘metode tubuh’ banyak mengadopsi pose dari tarian
opera dan seni bela diri. Bahkan opera Tiongkok juga mengakui bahwa metode tubuhnya berasal
dari seni bela diri; sejak zaman kuno, opera telah mengadopsi ‘metode tubuh’ dari seni bela diri
tradisional Tiongkok. Jadi dapat juga dikatakan, tarian klasik Tiongkok adalah sesuatu yang sudah
ada sejak awal, dan bukan sesuatu yang diciptakan oleh Akademi Tari Beijing.
Lalu mengapa Akademi Tari Beijing mengatakan bahwa tarian klasik Tiongkok adalah jenis
tarian baru yang ia ciptakan? Tentu saja, selain mengubah nama dari "tarian opera" menjadi "tarian
klasik Tiongkok" — ia juga menyusun seperangkat metode pengajaran untuk tarian klasik Tiongkok.
Istilah “tarian klasik Tiongkok" ini adalah ia yang mengubahnya; karena Akademi Tari Beijing pada
masa awalnya juga menyebut tarian klasik Tiongkok sebagai “tarian opera” dan menggabungkan
metode pengajaran dari tari balet. Tentu saja, tidak hanya itu, Akademi Tari Beijing juga mengadopsi
metode pengajaran akademi untuk mengajar tarian klasik Tiongkok. Pada masa lalu, di Tiongkok,
studi seni selalu dilakukan lewat metode pengajaran tradisional, master senior viii dari kelompokkelompok teater yang membimbing muridnya, ada juga yang sekaligus mengajar banyak murid,
bahkan ada puluhan orang dalam satu kelompok teater. Tetapi, begitu tarian klasik Tiongkok masuk
ke akademi seni, dan diajarkan sebagai "tarian klasik Tiongkok," saat itu mungkin Akademi Tari
Beijing yang pertama kali memulainya. Di kemudian hari, para siswa muda yang masuk, mereka
tidak terlalu paham tentang hal ini, ditambah lagi partai sesat komunis Tiongkok dengan sengaja
merusak sejarah Tiongkok, menyebabkan para siswa tidak lagi mengenali sejarah Tiongkok, jadi
mereka kemudian mengatakan bahwa “tarian klasik Tiongkok” adalah bentuk tarian baru yang
diciptakan oleh Akademi mereka. Ini sendiri sudah merupakan suatu tindakan yang tidak
menghormati sejarah, tidak menghormati kebudayaan tradisional Tiongkok yang ribuan tahun.
Sebenarnya, pada saat Akademi Tari Beijing didirikan, berbagai provinsi dan kelompok seni
di Tiongkok, dalam pertunjukan dan pengajaran mereka, juga menggunakan tarian Tiongkok
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semacam ini. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, kepala sekolah Akademi Seni Fei Tianix kami, Ms.
Guo, sudah menggunakan tarian semacam ini dalam pertunjukan di Teater Seni Zhongnan. Saat
itu Akademi Tari Beijing belum didirikan! Dapat juga dikatakan, dari sebelum hingga sesudah
Akademi Tari Beijing didirikan, di dalam pertunjukannya, banyak kelompok seni di Tiongkok sudah
menggunakan gaya klasik tarian opera Tiongkok.
Anda sekalian tahu, semua terminologi yang digunakan Akademi Tari Beijing dalam
pengajaran tari klasik — baik istilah maupun persyaratan teknik tariannya, atau istilah yang
digunakan dalam ‘metode tubuh’ dan ‘nuansa’, seluruhnya disalin dari tarian opera. Bahkan diambil
dengan sama persis. Apa yang disebut dengan “chong, kao”x; “han, tian”xi; “ning, qing, yuan, qu”xii;
tiga jalur gerakan melingkar, "ping-yuan, li-yuan, ba-zi-yuan”xiii; “shou, yan, shen, fa, bu”xiv; “liangxiang”xv; “jing, qi, shen”xvi, dan banyak hal lainnya. Semua elemen penting dari bentuk tarian —
untuk ke kanan harus ke kiri dulu, untuk ke atas harus ke bawah dulu, untuk ke belakang harus ke
depan dulu, untuk ke depan harus ke belakang dulu, dan seterusnya — semua ditiru dari opera,
persis sama. Dengan kata lain, hal-hal ini bukan dia yang ciptakan, tetapi awalnya memang sudah
ada dalam tarian klasik Tiongkok. Semenjak Akademi Tari Beijing mengubah nama “tarian opera”
Tiongkok menjadi “tarian klasik Tiongkok”, semua orang di setiap provinsi di Tiongkok, mulai dari
kelompok seni lokal hingga kelompok seni militer, dari kelompok seni pertunjukan amatir hingga
profesional, dari perguruan tinggi hingga universitas, semuanya mulai menyebut tarian semacam
ini dengan istilah “tarian klasik Tiongkok”, terkecuali di sekolah opera dan teater.
Jadi ketika hal ini dibicarakan, maka akan mengungkit Shen Yun xvii dan Akademi Fei Tian bukankah keduanya menggunakan tarian klasik Tiongkok? Sesungguhnya di kala itu, Shen Yun
dan Akademi Fei Tian juga menggunakan ritme (yun-lü) xviii dari tarian klasik yang diajarkan di
Akademi Tari Beijing. Dalam mengajar ‘metode tubuh’, Akademi Tari Beijing telah menstandarisasi
sebuah ‘ritme’ yang baku. Namun, semua elemen dasar ini sudah ada sejak lama. Shen Yun hanya
mengadopsi ritme pengajaran dari Akademi itu. Anda paham yang saya katakan, bukan?
(Semuanya mengangguk) Shen Yun dan Akademi Fei Tian hanya mengadopsi ‘ritme’ dari Akademi
Tari Beijing.
Karena dewasa ini tarian klasik Tiongkok di setiap provinsi memiliki gayanya sendiri.
Beberapa perguruan tinggi di Beijing juga tidak menggunakan ritme dari Akademi Tari Beijing,
bahkan secara terbuka menolaknya. Tidak ada satu pun grup seni di seluruh Tiongkok yang
menggunakan cara Akademi Tari Beijing dalam pelatihan atau pertunjukan tari mereka, karena
mereka beranggapan bahwa versi tarian klasik Tiongkok merekalah yang terbaik. Yang aneh adalah
Kelompok Tari Remaja milik Akademi Tari Beijing sendiri telah mengubah tarian klasik Tiongkok
sehingga tidak bisa dikenali lagi, mencampurinya dengan apa yang disebut “tarian modern bergaya
Tiongkok.” Ini benar-benar sebuah ironi besar bagi Akademi Tari Beijing. Diri sendiri pun tidak bisa
menghargai diri sendiri, bagaimana masih mau meminta orang lain menghargai anda? Bahkan
barang palsu yang disebut tarian dinasti Han dan Tang ini dijadikan sebagai pengajaran tarian klasik,
sebenarnya ini semua adalah gerakan rubah, penuh dengan Qi siluman. Sangat menyedihkan
melihat institusi tari tertinggi di Tiongkok ini.
Pada awal berdirinya Akademi Fei Tian, di dalam pengajarannya, harus mempelajari
‘ritme’ dari Akademi Tari Beijing, jadi perlu mengambil beberapa kombinasi tariannya untuk
dipelajari. Sebenarnya juga dapat menggunakan ritme tarian dari Universitas Minzu Tiongkok, atau
ritme dari tarian daerah atau provinsi mana pun, atau dapat juga langsung menggunakan ritme dari
tarian opera. Karena saat itu, sebagian besar guru di Akademi Seni Fei Tian adalah alumni Akademi
Tari Beijing, maka secara natural menggunakan ritme yang telah dipelajari oleh para guru tersebut.
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Bagaimanapun, ritme semacam ini memang benar, dan memenuhi kriteria Shen Yun, sehingga
ritme dari Akademi Tari Beijing digunakan dalam pengajaran.
Berbicara mengenai ritme ini, dilihat dari sudut pandang Xiulian, budaya Tiongkok adalah
warisan Dewa, dan diawasi oleh Dewa. Oleh karena itu, pada saat Akademi Tari Beijing terlibat
dalam pengajaran tari klasik ini, kehidupan tingkat tinggi telah lama tahu bahwa kelak ini yang akan
digunakan oleh Shen Yun. Jadi di balik tarian ini, pasti ada bantuan dari Dewa. Shen Yun ingin
menggunakan tarian semacam ini untuk menyelamatkan manusia, ini bukanlah masalah sederhana.
Budaya manusia adalah berulang. Apakah tarian semacam ini sejalan dengan budaya yang
dikukuhkan oleh para Dewa bagi umat manusia di masa prasejarah yang paling awal? Jadi sebelum
Shen Yun menggunakannya, maka terlebih dulu perlu membentuk benda-benda yang akan
digunakannya, untuk kemudian digunakan Shen Yun dalam menyelamatkan makhluk hidup. Dilihat
dari sudut pandang ini, pendiri Akademi Tari Beijing yang terlibat dalam pengajaran tarian klasik
Tiongkok di masa awal, telah melakukan suatu hal yang luar biasa baik.
Shen Yun dan Akademi Fei Tian berkembang hingga hari ini, anda sekalian lihatlah, standar
Fei Tian dan Shen Yun untuk ‘metode tubuh’ pada dasarnya sudah berbeda dengan Akademi Tari
Beijing. Apa yang ingin dicapai oleh Shen Yun dan Akademi Fei Tian di dalam pengajaran tarian
klasik, konsepnya sudah sepenuhnya berbeda dari apa yang diinginkan Akademi Tari Beijing. Yang
disebut pertama (Shen Yun dan Akademi Fei Tian) ingin kembali ke jalan tradisional, menemukan
kembali taraf kondisi tertinggi dari tarian semacam ini, yang merupakan esensi sesungguhnya dari
budaya warisan Dewa. Sedang yang disebut belakangan (Akademi Tari Beijing) adalah mengikuti
kemerosotan masyarakat, mengikuti mode dan tren modern, mendistorsi benda-benda klasik
tradisional. Bahkan sekarang ini telah menambahkan tarian modern gaya Tiongkok, tarian
kontemporer, tarian dinasti Han dan Tang palsu ke dalam kurikulum pelajaran di jurusan tari klasik
dan pertunjukan. Yang disebut tarian dinasti Han dan Tang, sebenarnya adalah gerakan yang
diciptakan oleh mereka yang diperalat oleh rubah. Ketika mendengar hal ini, mereka pasti tidak
akan senang, karena telah menyentuh rasa kepentingan mereka. Namun siapa pun yang
mempelajarinya akan dirasuki oleh futi rubah. Ketika melihat benda yang mencelakakan manusia,
jika hanya berdiam diri juga tidak benar. Benda semacam ini dengan kebanggaan dan
keangkuhannya, telah masuk ke perguruan tinggi umat manusia. Meskipun menyedihkan, ini juga
merupakan hasil ciptaan zaman.
Baik Akademi Tari Beijing - maupun Akademi Fei Tian dan Shen Yun, dilihat dari kondisi
sekarang ini, unsur-unsur dasar tarian klasik Tiongkok di dalam gerak tarinya sepenuhnya identik.
Hanya saja kriteria ‘metode tubuh’ berbeda, tujuannya berbeda, metode tubuhnya juga berubah di
tengah perpanjangan gerakan dan pose. Saat itu Akademi Fei Tian dan Shen Yun hanya
menggunakan ritme dari Akademi Tari Beijing. Tetapi ritme Shen Yun di hari ini tidak lagi sama
dengan Akademi Tari Beijing, kenyataannya, secara berangsur-angsur telah menarik sangat jauh
jarak kesenjangan di antara keduanya.
Anda sekalian tahu, Shen Yun telah mencapai standar tertinggi dalam ‘metode tubuh’ tarian.
Keterampilan ‘metode tubuh’ ini tidak hanya berusaha dieksplorasi oleh tarian klasik Tiongkok itu
sendiri. Semua jenis tarian dan seni pertunjukan fisik juga sedang mengeksplorasinya. Orang-orang
telah mencarinya sejak zaman kuno hingga hari ini, ada orang mengatakan bahwa tidak ada orang
yang memiliki keterampilan tari ini. Teknik ini merepresentasikan puncak pencapaian dari segala
jenis bentuk tarian, disebut: “shen dai shou” xix , “kua dai tui.” xx Sudah diperluas hingga saat ini,
bentuk tarian mana pun tidak mampu mencapai pelatihan keterampilan ini, bahkan balet dan senam
ritmik masih terus memikirkan dan mencari tahu akan hal ini. Hanya pernah mendengar kabar saja,
namun tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkan, tidak ada seorang pun yang bisa memahami
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hal ini, saat ini seperti itulah keadaannya, tidak ada yang tahu bagaimana cara menerapkan hal-hal
tersebut. Namun anda sekalian semuanya tahu perihal “shen dai shou” dan “kua dai tui.” Ini juga
adalah benda-benda yang Shifu sebarkan. Sekarang semua guru dan siswa di Shen Yun, Akademi
Fei Tian, dan Akademi seni Fei Tian sedang mempelajari dan melakukan hal-hal tersebut, kelas 07
(kosong tujuh) dan kelas 1-7 (satu tujuh) adalah yang melakukannya dengan paling baik. Dalam hal
ini, terhadap pelatihan siswa, telah menggunakan tarian klasik Tiongkok Shen Yun, tidak lagi
menggunakan gaya dari Akademi Tari Beijing. Jadi pada dasarnya, Shen Yun memiliki nuansa tarinya sendiri, ritme-nya sendiri. Secara nyata, ini sudah berbeda dengan yang dimiliki oleh Akademi
Tari Beijing. Beberapa hari lalu ketika menyaksikan video kelompok Akademi Tari Beijing, jika kalian
melakukan latihan tersebut dengan menggunakan metode tubuh dari Shen Yun, maka akan terlihat
sama sekali berbeda. Jadi dengan kata lain, pada awalnya Shen Yun hanya menggunakan ritme
mereka, kemudian berangsur-angsur berjalan di jalurnya sendiri. Karena saat ini ritme mengalami
perpanjangan gerakan fisik, sehingga kini Shen Yun telah memiliki ciri khasnya sendiri. Kalian harus
memahami masalah ini dengan jelas.
Sebenarnya tarian klasik Tiongkok itu sendiri benar-benar merupakan puncak
kecemerlangan dari kebudayaan ribuan tahun yang benar-benar “klasik”. Bahkan Akademi Tari
Beijing sendiri juga menyebutnya "tarian klasik", ia tidak bisa lepas dari istilah "klasik" ini. Lalu
mengapa ia disebut tarian klasik? Bentuk tarian modern yang baru bagaimana bisa disebut tarian
klasik? Bukankah ini bertentangan? Karena Akademi itu hanya mengembangkan suatu metode
pengajaran modern, sedangkan benda-benda klasiknya asli, elemen dasarnya masih asli.
Bukankah demikian konsepnya? (Semuanya mengangguk)
Di masa lalu saya telah beri tahu anda sekalian, saya mengatakan tentang kebudayaan
warisan Dewa, Tiongkok adalah suatu tempat yang khusus, menampilkan budaya yang sepenuhnya
diurus oleh Dewa. Semua orang di seluruh dunia, tak peduli ras jenis apa pun, semuanya pernah
menjadi orang-orang dari suatu dinasti di Tiongkok, semuanya pernah reinkarnasi di Tiongkok
selama dua ratus tahun, kemudian baru reinkarnasi lagi ke tempat lain, lima ribu tahun ini adalah
dilalui secara demikian. Jadi budaya ini, dibicarakan secara terus terang, pernah dialami oleh orangorang di seluruh dunia. Jadi, tak peduli orang ras apa pun di seluruh dunia, begitu menyaksikan
program tradisional yang dipentaskan oleh Shen Yun, terutama ketika mereka melihat penampilan
budaya dalam bentuk pertunjukan tarian klasik Tiongkok, segera merasa sangat akrab. Yang
ditampilkan adalah nilai-nilai universal umat manusia yang sudah ada sejak zaman kuno, pemikiran
dan gaya hidup dari budaya tradisional, semua dapat mereka pahami. Ini karena dalam ingatan
orang-orang, pernah ada kebudayaan semacam ini. Karena itu, ketika Shen Yun menyelamatkan
makhluk hidup, mereka dapat memahami, dapat diselamatkan. Oleh karena itu walau anda
menggunakan benda dari bangsa mana pun, juga tidak akan ada pengaruh yang demikian besar,
bahkan akan sulit untuk dipahami.
Dibicarakan dari aspek lain, pada periode awal tarian klasik Tiongkok, ketika Dewa
prasejarah mewariskan kebudayaan kepada umat manusia, mereka tahu bahwa di tengah
penyebarannya, manusia akan membuat tarian klasik ini berubah bentuk. Anda sekalian tahu,
manusia berbicara tentang "perkembangan", ingin memamerkan sesuatu yang tidak biasa, dalam
perkembangannya ingin berbeda dengan orang lain, atau ingin melakukan dengan lebih baik lagi.
Sesungguhnya pemikiran yang demikian, adalah sedang mengubah hal-hal tradisional. Jika anda
mengubahnya lagi, maka sudah tidak asli — sudah tidak akan sebaik yang diwariskan Dewa. Yang
anda rasakan hanyalah sesaat, merasa unik, baik dan menarik, tetapi sudah tidak ada kandungan
maknanya, tidak dapat terus dipertahankan lagi oleh Dewa. Jadi dengan kata lain, pada masa awal
ketika Dewa mewariskan tarian klasik, mereka telah mempertimbangkan hal-hal ini, maka tidak
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mewariskannya secara langsung dan utuh. Sebagian diwariskan di istana, sebagian diwariskan di
kalangan rakyat, dan sebagian diwariskan di opera, sedangkan ‘metode tubuh’ yang sebenarnya ini,
tersimpan dalam wushu.
Anda sekalian tahu, wushu ini adalah sangat serius di dalam sejarah, pada masa lalu,
mereka berlatih wushu adalah untuk digunakan bertarung dan membunuh, digunakan di medan
perang. Jika anda sembarangan menggunakannya maka akan terbunuh, sehingga tidak berani
sembarangan menggunakannya, dengan demikian baru dapat secara efektif mempertahankan
‘metode tubuh’ itu tidak berubah. Seperangkat gerakan yang digunakan dalam wushu memang
sudah ada selama ribuan tahun, ‘metode tubuh’ itu terus-menerus diturunkan di dalam wushu.
Setibanya zaman modern, telah datang roh jahat komunis Tiongkok untuk menganiaya orang-orang
Tiongkok dan menghancurkan tradisi Tiongkok. wushu adalah budaya tradisional, setelah terlihat
oleh komunis Tiongkok, juga ingin dihancurkan. Ia lalu mendorong orang-orang menciptakan wushu
baru, membuang semua wushu tradisional Tiongkok. Beberapa orang Xiulian yang tinggal di
pegunungan mungkin masih memilikinya, tentu saja, hal-hal yang paling mendasar masih ada di
sana, di tempat mereka. Namun, benda yang diwariskan di masyarakat telah dihancurkan oleh
partai sesat komunis Tiongkok, dan digantikan sepenuhnya dengan wushu baru. Jadi dapat
dikatakan, di masa lalu selama ribuan tahun, wushu tradisional telah secara efektif
mempertahankan ‘metode tubuh’ ini.
Dalam lingkup kebudayaan besar bangsa Tionghoa, seni adalah saling berpadanan, dan
dapat saling menarik pelajaran. Sebagai contoh, banyak bentuk seni telah memakai ‘ gerakan
jungkir balik’, dan sangat banyak yang memakai ‘metode tubuh’ dari wushu sebagai referensi.
Bukankah demikian halnya? Dan hal lain yang juga sangat penting adalah ‘nuansa’, yang telah
diturunkan sebagai bagian dari opera. Karena anda ingin mengekspresikan kandungan makna dari
suatu hal, maka akan terlihat nilainya. Seperti balet, yang ditampilkan secara langsung, tidak
menuntut penyampaian makna kandungan. Tetapi sebaliknya dalam tarian klasik Tiongkok harus
memiliki aspek nuansa ini, yang dapat mengekspresikan perasaan batin anda, dan dapat
mengekspresikan apa yang ingin anda perlihatkan. Seperti karakter tokoh yang digambarkan
melalui drama tari Shen Yun, ia dapat memerankan peran seperti itu. Dengan adanya hal ini, ia
dapat menggambarkan karakter; dengan adanya hal ini, ia dapat menggambarkan alur cerita;
dengan adanya hal ini, Shen Yun baru dapat menghasilkan karya teater tari untuk digunakan
menyelamatkan manusia. Dari perspektif ini, akan terlihat nilai dan makna dari budaya warisan
Dewa.
Budaya warisan Dewa memiliki suatu karakteristik, harus mempertimbangkan
keseimbangan yin dan yang dari umat manusia. Satu hal harus memiliki dua fungsi positif dan
negatif sekaligus. Jadi wushu tidak dapat menjadi wushu untuk penggunaan tunggal. Kata wu harus
memiliki penggunaan ganda wu (武) untuk seni bela diri, dan wu (舞) untuk tarian; pengucapannya
sama tetapi karakter tulisannya berbeda, bahkan satu wu yang sama dapat digunakan dalam
banyak hal. Dewa tidak akan melakukan sesuatu secara tunggal demi satu hal. Setiap kali ketika
suatu benda muncul di dunia, itu terhubung dengan hal-hal di berbagai ruang dimensi. Jadi mereka
harus mempertimbangkan fungsi apa yang akan diperankan di berbagai ruang dimensi, fungsi apa
yang akan diperankan di ruang dimensi tingkat tinggi dan rendah, di ruang dimensi vertikal dan
horizontal. Benda yang baru muncul, seluruhnya harus memerankan efek positif di berbagai ruang
dimensi dan dapat menyelaraskan hubungan dengan baik, dengan demikian, ia baru dapat eksis di
dunia. Bila tidak, ia tidak akan dapat terbentuk, tidak akan diakui, dan juga tidak akan dapat
diturunkan, karena ia harus diakui oleh Dewa. Jadi benda yang diwariskan Dewa, tidak hanya
mewariskan suatu hal ini lalu mengabaikan yang lainnya. Dia perlu memuluskan semua hubungan
di antara sekelompok besar kehidupan. Jadi apakah ini hal yang sederhana? Ini bukanlah hal yang
sederhana.
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Ada kalanya debat dalam komunitas seni juga cukup menarik. Komunitas Opera Tiongkok
ini berkata, “wahai Akademi Tari Beijing, tarian klasik apa yang anda bangun? Itu adalah milik Opera
Tiongkok kami.” Memang, semua itu adalah miliknya, terutama ‘nuansa’, seluruhnya adalah miliknya.
Yang berkecimpung dalam wushu juga berkata, “tarian dalam Opera Tiongkok anda, itu semua ada
di dalam wushu kami.” Betul, hampir semuanya demikian, adalah hal dari ‘nuansa’, itu juga
dikembangkan dari ‘nuansa’ wushu, semuanya adalah demikian. Dengan demikian, hasil dari
investigasi hingga akarnya benar-benar berujung pada wushu. Mengapa saya di awal berbicara
tentang penggunaan ganda wu? Setelah ditelusuri hingga ke dasar, sampai akhirnya itu adalah satu
wu dengan penggunaan ganda: jika digunakan dalam arti budaya, adalah untuk tarian (wu-dao);
jika digunakan dalam arti militer, adalah untuk pertempuran. Satu budaya dan satu bela diri; satu
positif dan satu negatif. Begitulah budaya, kebudayaan manusia memang seperti ini, ketika anda
menyebarkan sesuatu, di dunia manusia ia harus memiliki dua sisi. Anda tidak dapat hanya
menyebarkan yang baik, ia masih harus memiliki sisi yang buruk itu. Anda menyebarkan yang buruk,
itu juga tidak boleh, anda harus memiliki hal yang baik. Karena hal-hal di dunia manusia ini harus
ada keseimbangan antara baik dan buruk, keseimbangan yin dan yang. Demikianlah asalnya hal
ini, ini adalah kebudayaan manusia.
Lalu mengapa dari langit hingga bumi seluruhnya menentang partai sesat komunis Tiongkok?
Itu dikarenakan Dewa tidak mengakuinya, itu bukan hal yang baik, juga bukan kejahatan yang
diizinkan oleh Dewa, ia adalah makhluk hidup yang telah bermutasi, tidak memenuhi syarat sebagai
hal jahat yang sesungguhnya. Di alam semesta ini tidak ada tempat untuknya. Ini hanya terjadi di
akhir zaman, muncul ketika karma manusia sudah besar. Walau penampilannya betapa kuat dan
jahat, juga tidak berguna. Dewa menggunakannya untuk menyingkirkan karma bagi manusia yang
berkarma besar, setelah selesai digunakan, maka akan dimusnahkan. Tetapi ketika Dewa
menyebarkan prinsip Fa dari tingkat tinggi di tengah manusia untuk menyelamatkan manusia, itu
sudah bukan hal yang sama, itu tidak dibatasi oleh prinsip di tingkat manusia.
Sebagai penutup, apa yang Shifu bicarakan sangat singkat, tetapi apa yang saya katakan
sangat akurat, memang demikianlah asalnya. Apakah anda sekalian sudah mengerti? (Semuanya
mengangguk)
(Para staf pengajar dan siswa tari serempak bersuara: "Terima Kasih Shifu!")
Shēn-fǎ 身法 (metode tubuh/ gerakan dan pose) — Secara harfiah, shen-fa ini termasuk pose utama dan
jalur gerakan tarian klasik Tiongkok.
i

ii

Wǔ-shù 武術 — Seni bela diri Tiongkok kuno.

iii

Huruf mandarin untuk wushu (seni bela diri), kata wǔ (武) seperti dalam wǔshù (武術) dan wǔ (舞) seperti

dalam wǔdǎo (舞蹈) (seni tari), adalah homofon, keduanya diejakan dengan nada ke-3 wǔ.
Shēn-yùn (身韻) / Nuansa — Karakter pertama pada ungkapan ini (shén-yùn 身韻) berarti “tubuh.” Yang
kedua merujuk pada aura atau pesona ekspresi seorang seniman. Konsep keseluruhan mengacu pada
ekspresi keindahan dari dalam, atau perasaan dari tarian klasik Tiongkok. Jangan dibingungkan dengan nama
Shén Yùn (神韻).
iv

Opera Tradisional Tiongkok (xìqǔ 戲曲) termasuk serangkaian pertunjukan seni. Salah satu bentuk saat ini
yang akrab bagi Barat adalah opera Peking.
v

vi

Běijīng wǔdǎo xuéyuàn 北京舞蹈學院 (Beijing Dance Academy).

Secara harfiah "teknik karpet"/ gerakan jungkir balik (tǎn zi gōng 毯子功), istilah ini mengacu pada berbagai
teknik membalik dan berguling/ salto, yang sering dilakukan di atas matras untuk perlindungan.
vii
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Lǎoshīfu 老師傅 (master senior) — Istilah yang digunakan di sini, mengacu pada suatu posisi yang secara
tradisional dipegang oleh satu individu dalam kelompok seni pertunjukan kecil. Tanggung jawab orang ini
sering termasuk mengajar, mengarahkan, dan menjadi pemain utama.
viii

ix

Akademi Seni Fei Tian — Fei Tian Academy of the Arts (fēitiān yìshù xuéyuàn 飛天藝術學院).

x

Mencondongkan tubuh bagian atas ke depan (chōng 衝) dan mundur secara diagonal (kào 靠).

xi

Menarik dada (hán 含) dan mendorongnya keluar (tiǎn 腆).

Satu set persyaratan untuk membuat gerakan lebih indah menyenangkan, secara harfiah: memutar (nǐng
擰), condong (qǐng 傾), bundar (yuán 圓), melengkung (qǔ 曲).
xii

Tiga jalur gerakan melingkar: lingkaran di bidang horizontal (píng-yuán 平 圓), lingkaran di bidang vertikal

xiii

(lì-yuán 立 圓), dan lingkaran angka-delapan (bā-zì-yuán 八字 圓).
Penguasaan artistik: gerakan lengan (shǒu 手); ekspresi mata (yǎn 眼); pose dan bentuk (shēn 身); metode

xiv

(fǎ 法); dan gerak kaki (bù 步).
Liàng-xiàng(亮相) — Untuk melakukan pose.

xv

Jīng(精), qì(氣), shén(神) — Roh, energi, jiwa adalah suatu vitalitas yang harus ditularkan oleh tarian klasik
Tiongkok.
xvi

xvii

Shén-Yùn 神韻 (Shen Yun Performing Arts).

xviii

Yùn-lǜ 韻律(ritme, irama, atau perasaan) sebagaimana diterapkan pada tarian.

xix

Shēn dài shǒu (身帶手) — Tubuh menggerakkan lengan.

xx

Kuà dài tuǐ (胯帶腿) — Panggul menggerakkan kaki.
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