
Dengan Pikiran lurus Menghentikan Perbuatan Jahat 

Dewasa ini unsur jahat yang menganiaya pengikut Dafa sudah makin sedikit bila 

dibandingkan dengan dahulu, sedangkan orang-orang jahat dan polisi bengis masih 

saja berbuat jahat terhadap pengikut Dafa, ini adalah manusia secara langsung berbuat 

dosa terhadap Dewa, maka boleh menerapkan berbagai cara, seperti menyingkap 

perbuatan jahat dan mengklarifikasi fakta, atau langsung menelepon dan cara-cara lain 

untuk menghentikannya. 

Dewasa ini segala yang dilakukan oleh pengikut Dafa adalah sedang 

menyelamatkan orang-orang di dunia beserta semua makhluk hidup, sedang 

menyingkap penganiayaan, sedang menghentikan penganiayaan, oleh karena itu kita 

tidak dapat mengakui berbagai tindakan penganiayaan dari kejahatan, lebih-lebih tidak 

dapat membiarkan kejahatan berbuat semaunya menganiaya pengikut Dafa di dalam 

penganiayaan. Jika polisi bengis dan orang-orang jahat tidak mau mendengar nasihat 

dan pencegahan, masih saja terus berbuat kejahatan, maka boleh dihentikan dengan 

pikiran lurus. Dalam keadaan pikiran lurus nya kuat dan tidak ada perasaan takut, 

pengikut Dafa dapat menggunakan pikiran lurus untuk balik mengekang orang yang 

berbuat jahat. Biarpun penganiayaan berupa sengatan listrik oleh polisi bengis atau 

penyuntikan obat-obatan oleh orang jahat, semua dapat dihadapi dengan pikiran lurus 

agar listrik dan obat-obatan beralih mengenai tubuh si penganiaya. Dengan 

menegakkan telapak tangan atau tidak, keduanya boleh saja, begitu pikiran lurus 

terpancar ke luar sudah cukup. 

Dalam berbagai penganiayaan, demi menghentikan penganiayaan, boleh 

menggunakan pikiran lurus untuk balik mengekang orang jahat, termasuk mereka yang 

memukul dan menendang praktisi. Jika pikiran lurus-nya kuat akan membuat pukulan 

dan tendangan mengenai tubuh penganiaya sendiri, atau membuat polisi bengis, 

maupun orang jahat saling bertarung, juga dapat membuat rasa sakit dan luka 

semuanya beralih ke tubuh orang jahat maupun polisi bengis yang bertindak beringas, 

tetapi dengan prasyarat, hal ini akan berhasil jika kalian dalam kondisi pikiran lurus 

yang kuat, tidak ada perasaan takut, tidak memiliki sifat-sifat hati manusia seperti 

keterikatan, kekhawatiran dan rasa dendam. Begitu pikiran terpancar ke luar langsung 

membawa efek. Di dalam proses memanfaatkan pikiran lurus tidak gentar dan tidak 

takut, selama orang jahat tidak menghentikan tindakan biadab, pikiran lurus juga tidak 

dihentikan. Cara ini tidak boleh digunakan terhadap siapapun, hal apapun di dunia 

yang berada di luar penganiayaan. Pengikut Dafa berpegang atas dasar menolong 

manusia dan berbuat kebaikan, pikiran lurus yang demikian adalah untuk 

menghentikan orang jahat berbuat kejahatan, juga untuk memperingatkan orang jahat 

lainnya, juga agar orang-orang di dunia tidak berbuat dosa, tujuannya tetap adalah 

demi menyelamatkan semua makhluk. 

Li Hongzhi 

15 Februari 2004 


