
Sadarlah 

Fa Meluruskan Badan Langit telah berakhir, dewasa ini sedang bertransisi ke tahap Fa 

Meluruskan Dunia Manusia. Sebagian besar pengikut Dafa akan mengikuti Shifu dalam Fa 

Meluruskan Dunia Manusia. 

Tetapi, di tengah proses ini, akan ada banyak sekali kehidupan dengan karma luar biasa 

besar dan anasir Partai Jahat Komunis yang akan disingkirkan sampai tuntas. Bersamaan itu, 

di antara praktisi Dafa, mereka yang tidak merealisasikan sumpah janji yang ditandatangani 

atas jaminan jiwanya ketika datang ke dunia, seperti, tidak melakukan pekerjaan pengikut 

Dafa dengan baik, tidak melakukan hal penyelamatan manusia, ada yang karena hati 

manusianya begitu berat, dalam jangka panjang mengganggu lingkungan Xiulian praktisi; ada 

pula yang mengikuti orang yang berkesadaran sesat atau mata-mata PKT yang menyamar 

sebagai praktisi, yang menciptakan gangguan serius terhadap praktisi, semuanya akan 

menanggung konsekuensinya di tengah realisasi sumpah janji. Dibicarakan secara spesifik, 

ada beberapa “Qing” berat yang dalam jangka lama tidak diperhatikan, sehingga diincar oleh 

mata-mata yang menyamar sebagai praktisi, makin terjerumus makin dalam, siapapun yang 

mengingatkan juga tidak didengar. Sebagai contoh, mengenai wanita yang melarikan diri dari 

Singapura ke Jepang itu, Shifu telah mengatakannya namun ada sejumlah orang masih tidak 

sadar. Waktu itu Shifu tidak menyebut namanya, karena dia tidak pantas. Orang tersebut 

penampilannya sangat gigih maju, berpura-pura sangat lemah lembut, sangat mahir 

memperdaya orang. Ada beberapa praktisi yang terus mengikutinya berkesadaran sesat. Di 

antaranya ada beberapa orang mengagumi pada apa yang dia sebut sebagai kemampuan 

Gong-nya, sehingga terpikat olehnya. Dia sering mengatakan berjodoh dengan seseorang 

pada kehidupan lampau. Perkataan semacam ini yang terang-terangan menggoda praktisi 

pria, ada praktisi setelah mendengar bahkan begitu tergerak Qing-nya, begitu memercayainya. 

Dewasa ini, kelompok orang-orang tersebut adalah yang paling berbahaya. 

Ada lagi sebagian praktisi, termasuk di antaranya beberapa praktisi lama, biasanya 

pekerjaan Dafa semua dilakukan, belajar Fa juga tidak ketinggalan, namun ada beberapa hal 

pada saat krusial masih saja tidak dapat dilewati. Dafa yang kalian kultivasikan, telah 

menciptakan segala kehidupan yang berada di dalam alam semesta, telah berhasil 

menciptakan Dewa yang agung, juga telah menciptakan virus dan bakteri yang paling 

mikroskopis. Sedangkan anda adalah praktisi Xiulian Dafa yang membantu Shifu 

menyelamatkan manusia, dalam menyelamatkan manusia, anda telah membantu banyak 

manusia melenyapkan bakteri dan virus yang ratusan bahkan ribuan kali lebih kuat dari 

epidemi, namun di tengah situasi pandemi ini malah tidak dapat memosisikan diri dengan 

benar. Ada orang yang takut tertular, ada orang yang tetap bersikeras tidak mau divaksinasi, 

pada saat demikian apakah anda masih layak disebut sebagai pengikut Dafa? Tentu saja, ada 

juga sejumlah pengikut Dafa wanita yang sedang hamil. Saya tidak mengatakan anda harus 



divaksinasi atau tidak, juga tidak membicarakan bagaimana epidemi berdampak begini begitu 

terhadap anda. Jangan melangkah ke sisi ekstrem yang lain, itu semua adalah hati manusia. 

Yang ingin saya sampaikan kepada anda adalah, anda sedang mengukur diri sendiri dengan 

menggunakan hati manusia biasa, dan tidak berpijak pada sudut pandang praktisi Xiulian 

dalam melihat masalah, ini adalah kebocoran dalam Xiulian. 

Dewasa ini juga ada sebagian orang, yang sangat terikat dengan masalah sosial politik 

dan hal-hal yang diperdebatkan oleh manusia biasa. Jangan lupa pada apa yang sedang kita 

lakukan. Anda semua tidak mempunyai kewajiban untuk mengubah masyarakat. Masyarakat 

sekarang ini telah sampai pada masa akhir, segala fenomena yang tidak baik tidak dapat 

dihindari. Segala sesuatu yang kita lakukan niscaya adalah untuk menyelamatkan manusia. 

Alam semesta lama biarkanlah berlalu, menyelamatkan kehidupan ke alam semesta baru, itu 

barulah merupakan tanggung jawab kalian. Menuju ke tengah Fa Meluruskan Dunia Manusia 

untuk menyelamatkan manusia dunia, menghidupkan kembali budaya tradisional, merupakan 

hal yang dibutuhkan periode sejarah berikutnya, yaitu periode Fa Meluruskan Dunia Manusia. 

Walaupun sudah cukup lama waktu tidak mengadakan konferensi Fa, sesungguhnya semua 

yang ingin dikatakan juga demi kalian menjalani jalan Xiulian dengan lurus, hingga pada 

akhirnya dapat menunaikan sumpah janji prasejarah kalian. Jalan dengan ribuan bahkan 

puluhan ribu kesulitan telah dilalui semua, jangan sampai jatuh tersandung di saat terakhir ini. 

Walaupun masih ada sebagian orang sesekali melakukan hal-hal bodoh, akan tetapi gelar 

pengikut Dafa semua Dewa pun mengaguminya. 
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