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Dengan Pikiran Lurus Memberantas Tangan hitam 

Ditinjau dari keadaan sekarang, setan busuk yang ikut serta menganiaya pengikut 

Dafa sudah diberantas hingga tersisa sedikit sekali, sudah tidak dapat memerankan 

efek yang begitu besar. Dalam keadaan yang demikian, berbagai jenis Dewa yang 

memang ingin disingkirkan oleh kekuatan lama, yang dilepas masuk dari luar Triloka 

pada waktu itu oleh kekuatan lama, yang tingkatnya tidak tinggi dan telah berubah 

menjadi bejat, sebagian di antaranya ada yang berwujud Buddha, Tao dan Dewa 

lainnya, semuanya sejak dini sudah harus tercerai-berai dan disingkirkan di dalam 

proses "terbentuk-bertahan-rusak-musnah" dari prinsip Fa lama. Tujuan kekuatan lama 

melepas mereka masuk ke dalam Triloka di saat awal pelurusan Fa, adalah agar 

mereka mengganggu pelurusan Fa, dan ikut serta menganiaya pengikut Dafa. 

Kekuatan lama tahu, dosa atas perbuatan-perbuatan tersebut sangat besar. 

Dikarenakan mereka takut berbuat dosa secara langsung terhadap pelurusan Fa akan 

dijatuhkan ke dalam neraka, maka mereka di luar Triloka menguasai dan 

mengendalikan dewa-dewa bejat bagian ini (tangan hitam) yang berada dalam Triloka, 

tangan-tangan hitam tersebut kemudian mengomando setan busuk mengganggu 

pelurusan Fa, menganiaya pengikut Dafa. Beberapa tahun belakangan ini 

penganiayaan apa pun terhadap pengikut Dafa semuanya dilakukan di bawah 

komando langsung oleh mereka, dasarnya sudah begitu besar tanpa batas, mereka 

sudah tidak mampu menanggung dosa-dosa yang mereka lakukan. 

Dimusnahkannya kekuatan lama secara menyeluruh, serta segala unsur terakhir 

yang akan diberantas, semua ini berhubungan dengan dosa sangat besar dari tangan 

hitam. Tangan-tangan hitam tersebut terlibat dalam gangguan terhadap segenap 

pengikut Dafa di dalam segala hal besar maupun kecil sejak mereka mulai masuk 

berkultivasi hingga sekarang, serta gangguan dalam segala situasi terhadap pengikut 

Dafa di dalam Xiulian pribadinya, tanpa ada celah yang tak disusupi. Jumlah tangan 

hitam sangat besar, wujud tubuhnya di dalam ruang dimensi ini tampak sangat kecil, 

yang besar seperti sekeping uang logam, yang kecil seperti ujung pena, mayoritas 

sebesar ujung pena. Fa yang saya utarakan selama bertahun-tahun saya mengajarkan 

Fa, mereka dapat mendengarnya, kesempatan senantiasa diberikan kepada mereka, 

namun mereka malah terus saja melakukan hal-hal yang paling jahat. Berkat gerak 

maju pelurusan Fa dan perlakuan pikiran lurus dari pengikut Dafa, setan busuk telah 

dimusnahkan hingga tidak mencukupi untuk dipergunakan oleh mereka, saat demikian, 

tangan-tangan hitam tersebut sudah sedang melibatkan dirinya sendiri dalam hal yang 

dilakukan oleh setan busuk, mereka secara langsung menganiaya pengikut Dafa, 

mengganggu pelurusan Fa. 

Untuk hal tersebut, segenap pengikut Dafa, praktisi baru maupun lama, di dalam 

memancarkan pikiran lurus selain sasaran yang telah ditetapkan, kini langsung 

ditujukan kepada tangan-tangan hitam tersebut, memberantas mereka secara tuntas. 

Bersamaan itu anda sekalian saat memancarkan pikiran lurus, dituntut agar pikiran 

lebih terkonsentrasi, lebih murni dan stabil, mengerahkan kemampuan yang lebih besar, 
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mencerai-beraikan segenap tangan hitam dan setan busuk, memberantas gangguan-

gangguan terakhir yang berada dalam ruang dimensi lain. 

Jangan lagi membiarkan kejahatan menyusup celah kekosongan, jangan lagi 

terganggu oleh keterikatan manusia. Lakukan dengan baik hal yang seharusnya 

dilakukan oleh pengikut Dafa, tempuhlah perjalanan terakhir dengan baik, berpikiran 

lurus dan bertindak lurus. 
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