Lepaskan Hati Manusia, Selamatkan Manusia di Dunia
Pengikut Dafa secara keseluruhan telah melewati tahap Xiulian pribadi, dewasa
ini berhubung arus dahsyat pelurusan Fa bergulir maju dengan pesat, sehingga tahap
pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa juga mendekati penyelesaian, sejarah
akan dengan cepat memasuki tahap baru. Mulai saat sekarang, terutama pengikut
Dafa, praktisi baru dan lama di daratan Tiongkok, lepaskanlah hati manusia yang sejak
lama menjadi keterikatan, secara menyeluruh mulai dengan ketat memanfaatkan
kesempatan untuk menyelamatkan manusia di dunia. Begitu tahap sekarang ini telah
berlalu, penyingkiran besar-besaran makhluk hidup yang pertama kali akan segera
dimulai. Sebagai seorang pengikut Dafa di masa pelurusan Fa, pembebasan pribadi
bukan merupakan tujuan Xiulian, menyelamatkan semua makhluk hidup barulah citacita luhur kalian di saat datang serta kewajiban dan misi yang dianugerahkan sejarah
kepada kalian di dalam pelurusan Fa, oleh sebab itu makhluk hidup dalam jumlah
besar seyogianya telah menjadi objek penyelamatan kalian. Pengikut Dafa jangan
menyia-nyiakan kewajiban mulia yang dianugerahkan kepada kalian di dalam
pelurusan Fa, lebih-lebih jangan membuat makhluk hidup dari bagian tersebut menjadi
kecewa, kalian telah menjadi harapan satu-satunya bagi mereka dalam hal apakah
mereka dapat memasuki masa mendatang, oleh sebab itu segenap pengikut Dafa,
praktisi baru dan lama, semua harus bertindak, secara menyeluruh mulai
mengklarifikasi fakta. Terutama pengikut Dafa di daratan Tiongkok, setiap orang juga
harus keluar berbicara, seperti bunga bermekaran di mana-mana, tempat di mana
terdapat manusia tidak ada yang tak terjangkau. Setelah mengklarifikasi fakta jika ada
orang yang ingin belajar Gong, harus secepat mungkin mengatur perihal belajar Fa dan
mengajar Gong, mereka adalah pengikut Xiulian pada tahap berikutnya.
Bersamaan klarifikasi fakta, harus memerhatikan belajar Fa, jangan lagi melihat
atau menyebarkan Jingwen palsu dari setan busuk pengacau Fa yang disebarkan oleh
praktisi yang tidak sungguh-sungguh belajar Fa dan berat hati manusianya, yang
diperalat oleh kejahatan. Pertahankan pikiran lurus dan perbuatan lurus, serta pikiran
yang sadar jernih, dengan arif menyelamatkan manusia dunia secara menyeluruh.
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