
Hardikan Keras 

Ada sebagian orang mengutarakan secara terbuka konflik yang muncul dalam kultivasi Dafa di 

media sosial, telah secara serius bertentangan dengan misi sejarah pengikut Dafa, menistakan 

keseriusan dan kesakralan akan sumpah janji yang diikrarkan dengan nyawa oleh pengikut Dafa 

kepada Dewa, merusak harapan manusia di dunia untuk memperoleh penyelamatan. Orang-orang ini 

sering kali membuat keterikatan di Xinxing-nya berubah menjadi ketidakpuasan dan mencari orang 

untuk melampiaskannya, beberapa orang justru mengikuti dan memberi dorongan, benar-benar taraf 

kondisi seperti apa akan mencari orang seperti apa. 

Orang-orang ini tidak menyesali hal yang tidak dilakukan dengan baik ketika berada di dalam 

negeri (Tiongkok Daratan), bahkan berkesadaran sesat, serta keaiban karena telah bersekutu dengan 

iblis, tidak mengambil pelajaran darinya, menyesali dan memperbaiki kesalahan, mencari kekurangan, 

semakin gigih maju, sebaliknya justru mengendurkan diri, sesampainya di luar negeri masih 

memerankan efek yang tidak baik. Kebanyakan dari mereka mengacau di tengah praktisi. Yang lebih 

serius lagi, yang tadinya memang tidak gigih maju, penuh dengan keterikatan, di Tiongkok Daratan 

tidak melakukan dengan baik, setelah keluar masih sama saja, tidak pernah merealisasikan diri sendiri 

di atas basis Fa, malah mendirikan saluran media sosial sendiri, menggunakan hati manusia berbicara 

sembarangan, secara serius merusak pengikut Dafa dalam menyelamatkan manusia. Mereka yang 

memberi tanggapan menyambutnya, kebanyakan adalah kaum ‘lima puluh sen’ dan mata-mata PKT, 

sebagian kecil adalah beberapa orang yang mengatasnamakan praktisi namun tidak berkultivasi nyata. 

Periode paling akhir bagi pengikut Dafa untuk dapat atau tidaknya merealisasikan misi diri sendiri 

sudah tidak jauh lagi, harus pergi ke mana, tentukanlah pilihan terbaik bagi anda! Pengikut Dafa hidup 

di dunia adalah untuk mengultivasikan diri sendiri dengan baik, melakukan dengan baik misi sejarah 

dalam membantu Shifu menyelamatkan manusia; masyarakat umat manusia sekarang ini masih eksis, 

adalah ditinggalkan bagi Dafa untuk menyelamatkan manusia, masih tidak sadarkah?! Lepaskan 

ketidakpuasan anda, itu adalah keterikatan anda. Perhatikan ucapan anda. Di tengah praktisi, 

perkataan yang tidak berada di atas basis Fa tidak layak anda ucapkan. Selesaikan misi anda, itu 

adalah satu-satunya harapan anda untuk masa depan. Pengikut Dafa harus menjadikan Fa sebagai 

guru, hati awal tidak berubah, baru dapat mencapai kesempurnaan! 

Li Hongzhi 

31 Agustus 2021 


