
Rasional 

Wabah itu sendiri adalah pengaturan Dewa, adalah keniscayaan dalam perkembangan sejarah. 

Ketika hati manusia menjadi tidak baik maka akan menciptakan karma - memperoleh penyakit - 

mengalami bencana. Manusia yang pada saat ini tidak percaya Dewa, maka akan mengambil suatu 

“tindakan [cuoshi]”. Homofon dari istilah ini sendiri sudah memberi tahu anda, bahwa "tindakan 

[cuoshi]" adalah implementasi yang salah. Dalam sejarah terdapat banyak pelajaran moral yang positif, 

namun karena pikiran orang Tiongkok modern yang Ateis setelah dicuci otak oleh partai jahat PKT, 

sehingga manusia tidak percaya pada Dewa - tidak percaya pada pelajaran moral sejarah. 

Sesungguhnya wabah itu sendiri justru datang ditujukan pada hati - moralitas manusia yang telah 

rusak - karma yang telah membesar. Jika wabah ini adalah pengaturan Dewa, mana ada cara yang 

efektif? Karena ini adalah hal yang ingin Dewa lakukan. Ada orang juga tahu ini adalah keinginan 

Dewa, juga memohon perlindungan Dewa, namun mungkin juga tidak efektif. Mengapa? Karena hati 

manusia sudah tidak baik - karma sudah terlalu besar hingga seharusnya disingkirkan, mengapa harus 

melindungi anda? Manusia seharusnya dengan tulus bertobat kepada Dewa, “diri saya ada kesalahan 

di mana, mohon diberikan kesempatan untuk berubah”, ini barulah caranya, ini barulah obat mujarab. 

Tetapi saat ini wabah "virus PKT" (pneumonia Wuhan) kedatangannya adalah dengan maksud - 

dengan tujuan. Ia adalah datang untuk menyingkirkan partikel partai jahat - orang yang berjalan 

bersama partai jahat PKT. Jika tidak percaya kalian coba lihatlah, saat ini negara-negara yang paling 

parah, semuanya adalah yang dekat dengan partai jahat, begitu juga dengan manusia. Jadi harus 

bagaimana? Menjauhlah dari partai jahat PKT, jangan berdiri di pihak partai jahat, karena di 

belakangnya adalah iblis merah, perilaku permukaannya adalah berandal, bahkan berani melakukan 

segala kejahatan. Dewa akan mulai memberantasnya, dan mereka yang berdiri di pihaknya juga akan 

disingkirkan. Jika tidak percaya tunggu dan lihat saja. 

Di antara pengikut Dafa, mereka yang tidak gigih maju – yang melangkah ke sisi ekstrem, segera 

perbaiki diri sendiri, belajar Fa dan Xiulian dengan sungguh-sungguh, karena kalian berada dalam 

posisi paling berbahaya. Pengikut Dafa yang sejati, semuanya memiliki energi, mereka sendiri adalah 

pembasmi karma dan bakteri, adalah utusan penyelamat di saat terakhir, saat mengklarifikasi fakta 

menyelamatkan manusia akan dilakukannya secara rasional. Saat ini muncul satu situasi, ada 

sejumlah praktisi di berbagai tempat meminta semua orang untuk FZN secara kolektif mencerai-

beraikan virus PKT (pneumonia Wuhan) kali ini. Tidak benar demikian. Kalian bukan datang untuk 

mengubah sejarah, namun adalah untuk menyelamatkan manusia di saat yang paling berbahaya 

dalam sejarah, seperti mengklarifikasi fakta - mengajukan 3 pemunduran dan secara tulus melafalkan 

kata-kata yang mengandung kebenaran, semuanya itu adalah obat mujarab dan cara menyelamatkan 

manusia yang terbaik. Dengan adanya perubahan pada hati manusia, akan membuat masalah 

berganti haluan ke arah yang positif. Partai Komunis Tiongkok sedang meronta di ambang kematian, 

demi mencelakakan manusia, ia telah membuat masyarakat menjadi sangat kacau. Pengikut Dafa 

jangan bergejolak mengikuti fenomena yang kacau, tetap berpegang pada fondasi, barulah dapat 

melihat kekacauan dengan jelas. 
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