
Menghardik Lagi 

Praktisi Jepang, salam kepada anda sekalian! 

Dilihat dari situasi saat ini, Shifu terpaksa harus mengatakan beberapa patah kata barulah dapat 

berhenti. Xiulian itu sendiri adalah berjalan di jalur Dewa, hati manusia apa pun merupakan rintangan. 

Namun jalur kita sangat sempit, sekali tidak memperhatikan maka akan berjalan menyimpang, sekali 

menyimpang niscaya akan timbul masalah, bahkan masalah besar, jika tidak dapat berjalan kembali 

maka akan menjadi penyesalan selamanya. 

Karena yang dicapai oleh pengikut Dafa adalah buah status yang lebih besar, bersamaan itu, 

masing-masing memikul tanggung jawab yang begitu besar untuk menyelamatkan makhluk hidup 

yang tak terhitung jumlahnya di suatu badan langit, dan juga merupakan kehidupan tingkat tinggi. Oleh 

karena itu, tuntutan terhadap kriteria persyaratan untuk meningkat sangatlah ketat. Karena 

pencapaian buah status yang besar, maka kesulitan di segala aspek juga besar, tingkat kesulitan 

untuk berkultivasi di tengah kesesatan juga tinggi. Sebagian besar dari mereka tiada hentinya gigih 

maju di tengah sulitnya Xiulian, tidak mengendurkan diri sendiri, namun tidak tahu kondisi Xiulian yang 

sebenarnya dari diri sendiri, kultivasi tinggi, tanggung jawab besar, maka tubuh disegel dengan 

semakin ketat. Selain Shifu, tidak akan membiarkan kehidupan apapun mengetahui kondisi 

sebenarnya dari pengikut Dafa, karena ini secara langsung melibatkan tingkat kemurnian dari alam 

semesta baru. 

Selama bertahun-tahun ini, selalu ada mata-mata yang menyamar sebagai praktisi, di antaranya 

juga ada yang pada masa awal diatur oleh kekuatan lama untuk mengintai dengan menggunakan 

status praktisi. Orang-orang ini sampai saat tertentu niscaya akan muncul keluar untuk melakukan apa 

yang harus mereka lakukan. Dikarenakan dalam jangka panjang mengintai di antara praktisi, maka 

niscaya mempunyai sifat pengelabuan yang lebih besar. (Mayoritas dari orang-orang ini, sisi 

permukaan manusianya tidak tahu, ada beberapa di hadapan keagungan De dari Dafa, mereka 

dengan tulus melangkah masuk ke dalam Dafa, dapat melakukan apa yang diminta oleh Shifu, dengan 

teguh menolak pengaturan kekuatan lama, dan menjadi praktisi Xiulian Dafa sejati.) Tentu saja alasan 

kekuatan lama untuk berbuat seperti ini adalah bahwa akan ada orang yang memiliki keterikatan di 

tengah Xiulian, akan ada orang yang ingin tahu bagaimana Xiulian diri sendiri, akan ada orang yang 

mengagumi kemampuan Gong-nya, akan ada orang yang menganggap proses pembuangan karma 

sebagai penyakit, sehingga mengejar orang yang dianggap punya kemampuan Gong untuk melihat. 

Oleh karena itu, perjalanan kalian melangkah kemari di tengah Xiulian, maka terkadang ada beberapa 

orang yang dianggap memiliki kemampuan Gong akan melompat ke luar untuk berlagak, dilihat dari 

permukaan, setiap patah katanya menggunakan potongan Fa saya, untuk mencari alasan, untuk 

mengelabui mereka yang memiliki mentalitas mengejar sesuatu. Dan beberapa orang bahkan tersesat 

sangat dalam, juga ada orang yang membantu menyebarkan betapa berkemampuannya orang itu di 

antara praktisi, menyebabkan gejolak di tengah Xiulian praktisi dan mengganggu jalur Xiulian yang 

diatur Shifu untuk kalian. 

Ketatnya Xiulian, sesuatu hal berhubungan langsung dengan hal berikutnya, bahkan setiap saat 

dan setiap langkah tidak dapat diganggu. Dari Singapura ke tempat kalian di Jepang, seseorang yang 

seluruh perkataannya menggunakan potongan Fa saya dan mencelakakan praktisi tentu saja 

bermasalah, sesungguhnya bukankah itu yang kalian datangkan sendiri? Di antara praktisi bukankah 

orang-orang yang memiliki mentalitas mengejar sesuatu itu celah kekosongannya telah disusupi? Hal 

ini telah menimbulkan gejolak yang besar di antara praktisi, secara serius telah mengganggu Xiulian 

normal, bukankah ini sebuah masalah? Kondisi tubuh dan Xiulian pengikut Dafa, tidak ada yang dapat 

melihatnya selain Shifu, karena ini melibatkan keamanan alam semesta di masa mendatang. Saya 

telah mengucapkan perkataan ini berkali-kali pada kesempatan yang berbeda, anda sekalian mengerti, 

mengapa memercayai ucapan kacau tak berdasar itu? Akan ada beberapa masalah tidak penting 

yang eksis di permukaan manusia yang akan terlihat oleh orang berkemampuan, ini semua tidak dapat 

memengaruhi fundamental. Melihat bagaimana Xiulian praktisi, melihat karma penyakit apa yang 

dimiliki praktisi, berbicara serampangan dengan tidak bertanggung jawab, ini niscaya merupakan 



gangguan. Melihat keterikatan apa yang dimiliki praktisi, itu kultivasi anda atau kultivasi dia? Setiap 

orang menyadari sendiri keterikatannya, dapat melangkah kemari itulah peningkatan yang 

sesungguhnya. Orang lain telah menunjukkan semua masalah anda kepada anda, apakah itu 

terhitung kultivasi anda? Tentu saja, di tengah Xiulian juga ada isyarat dari Shifu dengan meminjam 

mulut orang lain, karena Xiulian kalian adalah saya yang mengatur, bukan orang-orang itu. Ada 

beberapa orang yang begitu bersedia memercayai ucapan kacau tak berdasar ini, apakah dia adalah 

Shifu anda? Apakah ini yang disebut percaya kepada Guru? 

Sesungguhnya permukaan tubuh manusia sangat rumit, apa yang dapat terlihat, kondisi 

sebenarnya dari setiap lapisan semuanya tidak dapat terlihat dengan jelas, interaksi antara lapisan-

lapisan di dalam kondisi sebenarnya semuanya tidak dapat terlihat. Kebanyakan manusia masa kini 

adalah Dewa dari langit, tidak dapat berperilaku seperti manusia, jadi tidak dapat hidup di tempat 

manusia ini. Oleh karena itu, ketika bereinkarnasi mereka kebanyakan dilengkapi dengan sifat hewan, 

barulah dapat bertahan hidup di tempat manusia ini, barulah memiliki perilaku manusia. Bukankah ibu 

dari Sakyamuni melihat gajah putih besar ketika Sakyamuni dilahirkan? Semua yang berasal dari atas 

langit haruslah demikian. Orang yang dianggap dapat melihat semua tidak mampu membedakannya, 

lebih-lebih tidak mengetahui rahasia langit ini, jadi dengan sembarangan mengatakan bahwa ini 

adalah reinkarnasi dari itu, dan itu adalah reinkarnasi dari ini. Permukaan manusia memang sangatlah 

rumit, terdapat sangat banyak situasi di ruang dimensi yang berbeda. Agar kalian dapat melangkah 

keluar dari kesulitan ini, saya terpaksa harus membicarakan satu rahasia langit lagi, tetapi apakah 

kalian tahu akibatnya? Praktisi yang terlibat sangat dalam, apakah kekuatan lama akan melepaskan 

anda? 

Setelah situs web Minghui membicarakan masalah ini, masih ada orang yang berdalih 
membelanya, bahkan mengangkatnya ke situs online. Apakah anda ingin mengganggu lebih banyak 

pengikut Dafa dalam Xiulian-nya? Terhadap laporan Minghui ini hati anda merasa tidak terima, 

benarkah? Begitu bergairah, bukankah keterikatan dari hati manusia? Apakah ini kondisi dari orang 

Xiulian? Pernahkah anda mencari ke dalam diri sendiri di tengah proses ini? Bagaimanapun, pengikut 

Dafa yang berjalan kemari dari "20 Juli" 1999, Shifu sangat menyayangi kalian, Dewa yang tak 

terhitung jumlahnya sangat menghargai kalian, tetapi kalian sendiri juga harus tahu menghargai. 

Sadarlah! Jalan paling sulit telah dilalui, di saat terakhir jangan sampai terjadi perahu terbalik di 

selokan yang bau. Saya sarankan kalian untuk menjauh dari orang-orang itu dan tidak memberi 

mereka pangsa pasar. Penyelamatan juga ditujukan untuk semua orang, tak peduli apa jati diri anda, 

hapus hal-hal di situs online, tetap mempertahankannya akan menjadi bukti nyata dari tidak 

tercapainya kesempurnaan anda. Shifu mengatakan sepatah kata lagi, kalian setiap saat berada di 

jalur Xiulian, setiap saat adalah saya yang mengurus kalian. Jangan diri sendiri mencari gangguan, 

tempuhlah dengan baik jalan terakhir yang tidak banyak tersisa. 
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