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Kata Pembuka
Demi mengerjakan dengan lebih baik pekerjaan pembimbing dalam Falun Dafa,
dan atas permintaan lembaga riset dan pusat bimbingan dari berbagai tempat, ceramah
saya pada Fa dan uraian Fa di Konferensi Pembimbing, melalui pemeriksaan dan
persetujuan saya, sekarang dengan resmi dipublikasikan.
Saat itu para peserta konferensi juga ada sejumlah kecil pembimbing dari propinsi
dan kota lainnya. Setelah saya menguraikan Fa dan ceramah Fa, beberapa orang,
berdasarkan suara rekaman telah menulis ke dalam bentuk tulisan, dan lagi masih ada
yang membuat berupa catatan diduplikatkan dan diedarkan di beberapa tempat. Karena
saat saya ceramah Fa dan mengurai Fa, semuanya dilaksanakan pada keadaan yang
khusus, pada kondisi yang khusus, dan pendengar tertentu, jika mengabaikan faktorfaktor ini, catatan tersebut akan punya arti yang berbeda dari Dafa yang saya ajarkan,
juga akan mudah disalah artikan, tidak baik untuk penyebaran Dafa.
Memublikasikan "Uraian Falun Dafa" menjadi bacaan terbatas untuk para
pembimbing. Saat setiap pembimbing menyebarkan Falun Dafa, harus bertanggung
jawab pada dirinya sendiri, bertanggung jawab pada praktisi, bertanggung jawab pada
masyarakat, bertanggung jawab pada Dafa. Saat menyebarkan dan menjawab
pertanyaan, harus berdasarkan taraf pemahaman dan daya tahan dari pendengar,
menyebarkan Dafa dengan tepat.
Li Hongzhi
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Uraian Fa untuk Para Pembimbing Falun Dafa Changchun
Li Hongzhi
18 September 1994
Yang duduk di sini semuanya adalah pembimbing dan tulang punggung, yang
punya peranan penting dan vital dalam membangun Falun Dafa, terutama pembangunan
Falun Dafa di Changchun. Praktisi di banyak tempat latihan telah mengajukan banyak
pertanyaan. Para pembimbing dan tulang punggung kami tidak dapat dengan mudah
menjawab ataupun tidak bisa menjawab terhadap beberapa pertanyaan, ini ada dua
sebab: satu adalah belum sepenuhnya memahami Fa. Sebenarnya pada kelas ceramah,
apa pun telah kami jelaskan semua, asalkan dapat memahami Fa sepenuhnya, semua
sanggup memberi jawaban, ini adalah salah satu sebab, dan lagi ini adalah sebab pokok.
Yang satu lagi adalah para praktisi mengajukan beberapa pertanyaan konkret yang tidak
mudah dijawab. Karena para pembimbing berhubungan langsung dengan para praktisi,
ada sangat banyak pertanyaan konkret, tidak mudah dijawab.
Saya selalu membawa sebuah pendirian seperti ini, Fa sudah menyeluruh dan
secara garis besar diceramahkan, pada masalah anda sendiri saat Xiulian haruslah
berjalan mengikuti Fa ini. Bila apa pun semuanya diungkapkan maka tidak ada apa pun
lagi untuk anda kultivasikan, jadi saya tidak bisa lebih banyak berbicara lagi. Berbicara
lagi sama saja seperti saya menaruh anda ke atas. Yang tersisa adalah beberapa
masalah konkret. Namun ada beberapa praktisi masih mau bertanya, yakni hati selalu
khawatir. Dia tidak dapat bertanya pada saya, masih ingin bertanya pada para
pembimbing kami atau praktisi lama yang telah latihan jangka panjang, sedang para
pembimbing atau praktisi lama juga tidak mudah menjawab pertanyaan yang tidak
pernah mereka alami.
Mengapa saya meminta anda latihan bersama? Agar anda dapat saling bertukar
pikiran saat ketemu masalah, bersama-sama mendiskusikan masalah-masalah ini juga
dapat menyelesaikannya. Sendirian latihan mungkin ketemu masalah tidak dapat
dimengerti, sangat bingung, sedangkan di tempat latihan, anda sekalian sama-sama
saling berdiskusi, banyak persoalan semuanya dapat diselesaikan. Sebenarnya,
menggenggam satu persoalan, lalu mulai mencari dari aspek Xinxing, masalah apa pun
semuanya dapat diselesaikan. Namun masih ada beberapa persoalan konkret yang
sangat runyam untuk pembimbing, terhadap beberapa masalah ini saya mengadakan
sebuah rapat untuk anda sekalian. Ini juga adalah hal khusus yang diperoleh para
pembimbing Changchun, daerah lain masih belum punya kesempatan seperti ini.
Kepulangan sekali ini ada banyak persoalan harus ditangani, para praktisi semuanya
tahu, jadi sebisa mungkin tidak mengganggu saya. Mungkin satu dering “kring” telepon
dapat mengganggu saya dengan sangat luar biasa, sehingga banyak praktisi bahkan
tidak menelepon, saya tahu hal ini. Mengumpulkan anda sekalian adalah untuk
menjawab beberapa persoalan untuk anda sekalian. Pusat Umum telah mengirimkan
beberapa artikel pengalaman murid-murid, masih ada beberapa masalah yang sudah
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diringkas, saya belum ada waktu melihatnya, karena saya sedang merevisi buku jilid III
“Zhuan Falun”, masih ada banyak hal juga harus ditangani.
Hari ini menjawab pertanyaan untuk anda sekalian, terutama demi pekerjaan anda
sekalian di kemudian hari dapat lebih mudah. Berbicara hingga di sini, saya masih mau
mengatakan satu masalah: Para pembimbing yang sedang duduk harus bertanggung
jawab, hanya bertanggung jawab pada gerakan latihan masih tidak cukup, seharusnya
sepenuhnya memahami Fa, sungguh-sungguh menguasai. Harus banyak membaca
buku, banyak mendengar rekaman audio, paling sedikit harus lebih mengerti dibanding
para praktisi lain umumnya barulah dapat sungguh-sungguh menjadi pembimbing yang
baik, pemahaman terhadap Fa haruslah jelas. Bila praktisi ada pertanyaan apa, paling
sedikit juga dapat memberikan penjelasan yang umum, walaupun tidak dapat dikatakan
berfungsi membimbing, secara garis besar dapat membuat lebih mengerti. Sungguhsungguh mengajarkan Gong di tingkat tinggi, itu adalah menyelamatkan manusia, adalah
sungguh-sungguh Xiulian. Bila memandang seperti ini, maka tidak ada perbedaan apa
pun dengan Xiulian di kuil atau tempat terpencil di pegunungan hutan belantara.
Fa kami ini utamanya dibuka dalam masyarakat manusia biasa, sebagian besar
Xiulian di antara manusia biasa. Kalau begitu kami mensyaratkan orang Xiulian,
manifestasi Xiulian di antara manusia biasa haruslah pada dasarnya sesuai dengan
manusia biasa. Berbicara lebih jelas, orang yang bertanggung jawab di satu tempat
latihan kami adalah serupa dengan kepala biara, pendeta senior di kuil. Saya hanya
membuat sebuah perbandingan. Tak seorang pun akan memberikan kedudukan buat
kita. Kita memang semacam bentuk Xiulian seperti ini, anda pikir itu masihkah tidak
serupa? Membimbing dengan baik sekelompok orang Xiulian adalah perihal jasa pahala
yang tak terhingga; membimbing dengan tidak baik, saya katakan berarti tidak memenuhi
tanggung jawab. Karena tujuan inilah anda sekalian diminta berkumpul. Para
penanggung jawab di Pusat Umum semuanya pernah membahas persoalan ini dengan
saya: Apakah menggelar lagi satu kelas ceramah? Saya merasa tidak baik untuk anda
Xiulian jika Fa ini diuraikan terlalu jelas, itu berarti menjadi prinsip di antara manusia
biasa, kami tidak perlu berkata pada manusia biasa bagaimana-bagaimana masalah
Xiulian. Sebentar lagi saya akan menjawab pertanyaan di beberapa potongan kertas ini
untuk anda sekalian, sisa waktunya, anda sekalian ada pertanyaan apa dapat
mengajukan lagi. Ingin lebih dalam menyelidiki ilmu pengetahuan apa -- jangan anda
ajukan, yang bersangkutan dengan persoalan politik negara juga jangan ajukan. Kami
dalam proses Xiulian ketemu masalah yang agak menonjol, diutamakan menjawab
pertanyaan-pertanyaan ini, anda sekalian boleh ajukan.
Yang kami beri tahu hanya para pembimbing dan anggota staff yang menghadiri
rapat ini, sejak sekarang, orang yang tidak menerima pemberitahuan, pastikan tidak
diajak datang. Ada beberapa hal sulit dikerjakan bila terlalu banyak orang yang datang.
Karena semuanya adalah pembimbing, pada mulanya ingin menjelaskan hal-hal yang
lebih tinggi, lebih konkret, supaya kerja para pembimbing di masa mendatang lebih
lancar. Namun karena ada praktisi baru yang barusan mengikuti satu sesi kelas ceramah,
bahkan ada orang yang belum pernah mengikuti kelas ceramah, dalam sekejap
mendengar benda yang begitu tinggi mendalam, sangat sulit menerima, tidak
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menimbulkan efek yang baik baginya, masih mudah membuat pikirannya timbul emosi
yang menentang, maka bisa menghancurkan orang ini.
Para pembimbing harus bertanggung jawab, gerakan latihan praktisi baru yang
tidak akurat harus dikoreksi untuk mereka. Ada gerakan beberapa praktisi lama yang
sudah lumayan, hanya menyimpang sedikit saja, setelah selesai latihan barulah beri tahu
dia, menghindari mengganggunya memasuki kondisi hening, saat latihan tidak perlu
mengganggunya. Praktisi baru pasti perlu dibimbing, ada orang bertanya-tanya harus
dijawab dengan telaten, semua praktisi yang ada di tempat latihan kami semuanya ada
kewajiban ini, mau menyelamatkan makhluk hidup secara universal. Apa yang disebut
menyelamatkan makhluk hidup secara universal? Membuat makhluk hidup memperoleh
Fa barulah benar-benar menyelamatkan makhluk hidup secara universal. Bagaimana
bisa bila orang lain datang bertanya, anda masih tidak mau menjelaskan?
Para pembimbing latihan Gong -- harus berspesialisasi tunggal. Terhadap praktisi
yang tidak dapat berspesialisasi tunggal harus beri tahu dia, bantu dia, jika memang tidak
bisa berspesialisasi tunggal, dia tidak bisa melepas benda-benda dia itu, maka nasihati
dia pergi latihan Gong yang lain, menghindari mengganggu praktisi kami. Bila dia benarbenar tidak pergi juga tidak ada cara lain lagi, dia berlatih juga tidak akan memperoleh,
ini termasuk yang kualitas kesadarannya tidak baik. Aliran Buddha kita dimulai dari hati
belas kasih, bila mengatakan akan mengambil tindakan terhadapnya. Itu tidak boleh,
yang tidak sangat parah merusak pelurusan Fa, tidak boleh sembarang bertindak.
Ada praktisi yang menyembuhkan penyakit orang lain, atau meminta orang lain
datang ke tempat latihan kita untuk menyembuhkan penyakit, semuanya ini merusak
Dafa, ini adalah sebuah masalah yang luar biasa serius, siapa pun juga tidak diizinkan
berbuat seperti ini. Bila telah berbuat seperti ini maka bukan pengikut saya lagi; bila
pembimbing berbuat seperti ini, langsung ganti orangnya, dengan tegas melarang dua
fenomena ini.
Para pembimbing harus berusaha sebisa mungkin bertanggung jawab pada
pekerjaannya, pekerjaan yang runyam juga harus secara aktif pergi kerjakan. Ada
pembimbing mungkin telah lanjut usia, pemahaman terhadap Fa ada sedikit selisih,
dirinya sendiri merasa baik, namun tidak mampu menjelaskan, boleh mencari beberapa
asisten membantunya. Pada intinya bertanggung jawab pada Fa, bukan kerugian atau
perolehan anda pribadi, perolehan dan kerugian anda pribadi juga erat berkaitan dengan
Fa. Mengerjakan pekerjaan bimbingan, jangan mencampuri segala jenis niat pikiran
pribadi, bila tidak semuanya dapat memengaruhi Xiulian seseorang ataupun kelompok.
Gerakan para pembimbing haruslah seakurat mungkin, sebisa mungkin sama seperti di
video tape, secara garis besar dapat serupa. Juga sukar untuk menghindari perbedaan
yang sepele, ingin mutlak identik sepertinya semua keluar dari satu cetakan, itu juga
mustahil. Secara dasar identik sudah boleh, namun bila selisih terlampau banyak maka
tidak boleh, terutama pembimbing, bila tidak, akan timbul penyimpangan saat anda
mengajari orang lain.

Berikut ini mulai menjawab pertanyaan.
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Pengikut: Xingshen Jumie1 adalah semacam kondisi apa?
Shifu: Xingshen Jumie adalah sebuah istilah kuno, kami menyebutnya Xingshen
Quanmie.2 Huruf "Ju(俱)" tidak terdengar dengan baik, "Mie" tepatnya adalah terceraiberai, pengucapan Ju(俱) dan Ju(聚) dalam bahasa mandarin adalah homofon, 3 Ju(聚)
berarti mengumpulkan jadi satu, maka kami selanjutnya menyebut Xingshen Quanmie.
Tentu saja di buku masih tertulis Xingshen Jumie, buku ini masih termasuk bacaan
periode peralihan. Ketika kami menerbitkan buku pertama “Falun Gong Tiongkok” 4
dengan qigong tingkat rendah ada beberapa aspek sangat mirip. Buku kedua “Falun
Gong Tiongkok” (edisi revisi), dibanding qigong telah tinggi sangat banyak. Saya
sekarang sedang menyusun keseluruhan Fa yang telah saya ceramahkan, di masa
depan setelah diterbitkan akan menjadi Dafa yang membimbing kita berkultivasi sejati.
Dalam buku baru banyak istilah akan direvisi kembali.
Xing adalah menunjuk pada tubuh yang berbentuk, masih tidak hanya menunjuk
pada tubuh materi dimensi ini yang dapat dilihat menggunakan mata fisik ini. Berbagai
dimensi semuanya eksis tubuh anda, semuanya ada bentuknya, semuanya eksis materi,
hingga sangat mikroskopis, semuanya eksis tubuh. Juga berarti ada seberapa banyak
dimensi, maka sebanyak itulah tubuh yang dimiliki seseorang. Xingshen Quanmie adalah
menunjuk pada keseluruhan tubuh ini sudah tidak eksis lagi.
Shen menunjuk pada Yuanshen 5 seseorang. Baik Zhu Yuanshen, baik Fu
Yuanshen, baik berbagai macam tubuh kehidupan, saat tiba Xingshen Quanmie, itu
adalah luar biasa menakutkan! Dalam keseluruhan alam semesta tidak ada hal yang
lebih mengerikan daripada ini, adalah telah musnah seluruhnya, apa pun juga sudah
tidak ada lagi. Tentu saja, masih ada keberadaan beberapa mikro-materi, saya telah
mengatakan ruang hampa pun eksis materi. Riset ilmu fisika kita sekarang ini hanya
mencapai tingkat neutrino dianggap sebagai materi terkecil. Tetapi dari substansi asal
materi dan dari substansi asal kehidupan terkecil masih terpaut sangat jauh, sangat jauh.
Ketika materi dalam ekstrem mikroskopis, saat dimusnahkan hingga tingkat paling
orisinal, kami menyebutnya jiwa dan raga musnah total. Karena telah kembali hingga
kondisi paling orisinal, maka dia sudah tidak eksis lagi, bahkan Sang Maha Sadar di
tingkat yang sangat tinggi semuanya tidak dapat melihatnya. Bersamaan itu tidak ada
mentalitas, bentuk paling mikroskopis secara menyeluruh berpencar, dulu hanya yang di
tingkatan tinggi melanggar Dafa barulah dihukum seperti ini. Kemusnahan umat manusia
juga seperti ini, karena dia sudah jatuh hingga tingkat paling rendah, bila dia berbuat hal
buruk maka akan menghadapi hal seperti ini. Boleh dikatakan secara total
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Xíng Shén Jù Miè (形神俱滅) -- Jiwa dan raga musnah seluruhnya.
Xíng Shén Quán Miè (形神全滅) -- Jiwa dan raga musnah total.
3
Homofon -- Kata yg sama lafalnya dengan kata lain, tetapi berbeda ejaan dan maknanya (spt masa dan
massa, sangsi dan sanksi).
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Falun Gong Tiongkok (中國法輪功)
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Yuanshen -- Jiwa prima.
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memusnahkannya dari alam semesta, tidak ada mentalitas, hampir tidak ada substansi,
memusnahkannya hingga kondisi yang paling orisinal, paling orisinal.
Pengikut: Jenis kelamin Buddha pria dan Buddha wanita adalah jenis kelamin tubuh fisik
orang Xiulian, atau jenis kelamin Zhu Yuanshen?
Shifu: Manusia Xiulian hingga saat Xiulian di luar duniawi, sudah masuk Xiulian buah
status Arhat, yaitu buah dasar Arhat. Pada saat itu sudah boleh dikatakan sebagai
Buddha, sebenarnya anda sudah Xiulian tubuh Buddha. Arhat dibagi buah dasar Arhat,
buah sejati Arhat dan Maha Arhat. Jarak sangat besar di setiap tingkat, sedang Maha
Bodhisattva boleh dibilang adalah Buddha. Saat Kaiwu6 mencapai buah status Arhat, tak
peduli pria atau wanita semuanya berpenampilan tubuh pria. Anda Xiulian di antara
manusia biasa, namun jenis kelamin tubuh fisik anda tidak berubah. Tubuh fisik anda
sebentar adalah pria, sebentar adalah wanita, itu sudah jadi seperti apa! Di masa lalu
ada orang Xiulian mencapai kesempurnaan di tingkat buah status Arhat, kesempurnaan
dan mencapai tingkat alam masih bukan hal yang sama. Misalnya seseorang hanya
dapat kultivasi mencapai kesempurnaan di tingkat buah status Arhat, ingin lanjut lebih
tinggi lagi dia juga tidak dapat, karena telah ditakdirkan pada permulaannya. Sekali dia
terbuka Gong, tak peduli pada dasarnya seorang pria atau seorang wanita, semuanya
berpenampilan tubuh pria. Karena tubuh dia adalah tubuh Buddha yang berhasil dia
kultivasikan, di buah status Arhat semuanya bertubuh pria.
Yuanshen yang sesungguhnya, mungkin pria ataupun wanita. Tubuh dia itu, tak
peduli baik itu transformasi materi energi tinggi, atau baik itu tubuh intan yang tak
terusakkan yang berhasil dia kultivasikan itu, atau baik itu tubuh Buddha yang diberikan
kepadanya oleh Buddha di saat Nirwana, semuanya berpenampilan tubuh pria di buah
status Arhat. Pada alam Bodhisattva semuanya berpenampilan wanita, namun jenis
kelamin Yuanshen tidak berubah. Saat mencapai alam Buddha, dia masih membawa
serta tubuh, hanya saja tubuh semacam ini tersusun dari materi energi tinggi. Lebih tinggi
juga membawa serta tubuh, yaitu tubuh di dimensi yang tidak sama (tubuh Buddha), saat
telah mencapai alam Buddha, jenis kelamin kembali ke jenis kelamin Zhu Yuanshen,
Buddha pria maka adalah Buddha pria, Buddha wanita maka adalah Buddha wanita.
Pengikut: Apa maksudnya kultivasi Benti dan kultivasi tubuh Buddha?
Shifu: Benti yang kami sebutkan di sini adalah sebuah istilah secara garis besar dalam
Xiulian tingkat rendah, adalah menunjuk tubuh anda di setiap dimensi, tubuh fisik anda
juga termasuk di dalamnya.
Pengikut: Memperoleh Fa ortodoks, mencapai buah sejati, dianggap sebagai
kesempurnaan, lalu kami kultivasi hingga taraf apa barulah adalah kesempurnaan?
Shifu: Kesempurnaan dan tinggi rendahnya buah status kita adalah dua hal yang
berbeda, yaitu anda telah kultivasi mencapai buah status Arhat, berarti anda telah Xiulian
tubuh Buddha. Dulu, hanya Tathagata barulah dipanggil Buddha, sekarang ini, Buddha
sudah lebih banyak. Jika dibagi, Tathagata juga mengurus beberapa Buddha, beberapa
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Buddha itu belum mencapai tingkat Tathagata, melampaui Bodhisattva dipanggil
Buddha, Maha Bodhisattva juga dipanggil Buddha, bahkan Arhat dan Bodhisattva juga
disebut Buddha, karena semuanya adalah aliran Buddha. Jadi saya beri tahu anda
sekalian, anda kultivasi hingga buah status Arhat sudah disebut Xiulian dengan tubuh
Buddha, adalah bermaksud seperti ini. Namun, walaupun anda Xiulian dengan tubuh
Buddha, anda belum tentu mencapai kesempurnaan. Dasar bawaan seseorang tidak
sama, daya tahan juga tidak sama. Ada orang bisa kultivasi hingga buah status
Bodhisattva, ada orang bisa kultivasi hingga buah status Buddha, ada orang bisa
kultivasi hingga lebih tinggi, melampaui buah status Tathagata, ada orang hanya dapat
mencapai buah status Arhat. Namun tak peduli mencapai hingga satu tingkat mana pun,
semuanya sudah melompat ke luar dari Triloka, semuanya sudah terhitung mendapat
buah status, juga berarti anda sudah mendapatkan buah sejati, namun belum tentu
mencapai kesempurnaan. Umpamanya telah diatur untuk anda Kaiwu7 pada buah status
Bodhisattva, kultivasi mencapai kesempurnaan, misalnya anda telah mencapai buah
status Arhat, namun masih belum sepenuhnya mencapai tujuan Xiulian anda yang
terakhir, berarti belum sempurna. Adalah hubungan seperti ini. Anda mencurahkan
berapa banyak, Xiulian berapa banyak, maka akan mendapatkan sebanyak itu.
Meskipun anda tidak Xiulian hingga kesempurnaan, namun anda sudah memperoleh
buah status. Tetapi anda masih belum Xiulian hingga kesempurnaan, masih eksis satu
masalah tingkat, masih belum mencapai tujuan terakhir dari Xiulian anda.
Pengikut: Apa hubungan antara "balik asal kembali ke jati diri (Fan Ben Gui Zhen)"8
dengan memperoleh buah sejati? Apakah arti Ben dan Zhen?
Shifu: "Balik asal kembali ke jati diri" dengan "balik jadi sederhana kembali ke orisinal
(Fan Pu Gui Zhen)" yang dikatakan dalam manusia biasa adalah dua hal yang berbeda.
"Balik asal kembali ke jati diri" yang dikatakan kami yaitu kembali ke watak hakiki bawaan
lahir anda, kembali ke watak hakiki anda, esensi anda, wujud asli anda. Anda adalah
jatuh hingga ke dalam masyarakat manusia biasa, telah menutupi wujud asli anda.
Dalam masyarakat manusia biasa telah berputar balik antara hitam dan putih, berputar
balik antara benar dan salah, anda perlu kembali pulang. "Kembali ke jati diri" adalah
istilah Tao, karena benda yang kami Xiulian ini sangat besar, sudah melampaui
jangkauan aliran Buddha, ada beberapa kepunyaan aliran Tao. Aliran Tao setelah
berhasil kultivasi, adalah manusia sejati, juga berarti sudah berhasil kultivasi menjadi
Buddha, mereka menyebut manusia sejati, manusia yang sungguh sejati.
Pengikut: Saya bersumpah selamanya melanjutkan kultivasi, dengan jalan yang diatur
Guru untuk kami ada hubungan apa?
Shifu: Anda bersumpah selamanya melanjutkan kultivasi, "selamanya" ini juga bukan
yang mutlak kan? Tidak memperoleh buah sejati, tidak sempurna, selama-lamanya
berkultivasi? Kultivasi haruslah ada sasarannya, berkultivasi hingga tingkat tinggi adalah
mengikuti sumpah yang anda sendiri pancarkan, menggabungkan lagi anda sebenarnya
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bisa kultivasi seberapa tinggi, Shifu barulah mengatur untuk anda, semuanya sangat
ilmiah. Anda pada dasarnya adalah baja, diatur untuk anda menjadi besi, itu tidak boleh.
Anda dapat kultivasi hingga buah status Bodhisattva, diatur untuk anda di buah status
Arhat, ini juga tidak benar. Dilihat dengan sangat tepat, di sana sedikit pun tidak akan
salah lihat.
Pengikut: Di alam semesta adakah benda yang absolut serupa?
Shifu: Metode Xiulian adalah satu Maha Buddha membimbing satu pintu Fa, di mana
pun semuanya serupa. Namun metode Xiulian tidaklah serupa, dengan benda
menyerupai Falun kita hari ini, tidak ada. Namun juga ada beberapa benda yang berputar,
bumi masih sedang berotasi, aliran Tantra menggunakan niat pikiran mendorong
semacam roda agar berputar. Masih ada benda-benda semacam ini: di Changchun ada
seorang master qigong juga berlatih Taichi yang berputar, namun tidak seperti kita ini,
dia itu adalah menyerap ke dalam -- tidak melepas ke luar, dengan kita tidaklah sama.
Planet mengelilingi bintang tetap sedang berotasi, elektron mengelilingi inti atom sedang
berotasi, semuanya eksis mekanis putar, namun arti yang terkandung berbeda ribuan
kilometer. Dua macam benda yang serupa mungkin eksis, namun ekstrem jarang
ekstrem jarang, saya masih belum pernah melihatnya.
Saya katakan pada anda sekalian, para Sang Maha Sadar telah mengatur kejadian
hari ini, kalau begitu dalam proses evolusi alam semesta, segala hal semuanya perlu
dibuka jalannya demi hal-hal ini. Sejak mulai membentuk alam semesta telah diatur demi
kejadian besar yang terakhir ini, kalau begitu sangat banyak hal semuanya mungkin demi
masa akhir periode sekarang ini, diatur demi penyebaran Fa ortodoks paling terakhir ini.
Saya katakan mengapa dalam beberapa tahun dari abad ini muncul tren qigong yang
tidak pernah ada dalam sejarah, itu bukanlah kebetulan. Mengapa bisa muncul
bermacam jenis -- bermacam bentuk metode Gong, ini juga bukan kebetulan. Di
dalamnya bukanlah sesederhana seperti yang dipikirkan manusia biasa.
Pengikut: Bagaimana hubungan Falun dengan dunia Falun?
Shifu: Dunia Falun dipimpin oleh Tathagata dari dunia Falun, adalah dunia yang luar
biasa mahabesar dan indah. Falun hanya manifestasi Fa pada aspek Gong, dia masih
ada manifestasi pada aspek Fa. Pada manifestasi di aspek Fa, selain Fa yang telah saya
ceramahkan, Fa yang lebih tinggi dan formasinya belum kami umumkan, juga tidak
diperkenankan diumumkan. Di aspek Gong, saya telah melukiskan polanya, namun dia
masih ada aspek Fa, pada aspek Gong adalah semacam bentuk seperti ini. Di masa
depan bila para praktisi kami telah memperoleh buah sejati, setelah kultivasi memperoleh
buah status, maka dirinya sendiri sudah berhasil Xiulian menghasilkan Falun, hanya bisa
kultivasi satu buah. Anda telah sampai tingkat yang sangat tinggi juga hanya satu buah
Falun, itu adalah manifestasi diri anda sendiri, dia akan menggantikan Falun yang saya
berikan untuk anda, di bagian perut kecil, itu adalah buah status anda yang sejati. Namun
Falun juga manifestasi dari Fa, dia bisa berpisah tubuh, saat anda menggunakan sedikit
kuasa supernatural, dia bisa berpisah tubuh. Anda juga boleh mengeluarkan beberapa
Falun, tapi tidak bisa ada bentuk seperti yang saya kultivasikan hari ini, begitu banyak
tubuh independen.
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Anda sekalian tahu benda ini demikian besar, demikian berharga, entah berapa
banyak generasi baru tercipta ke luar. Anda ingin berhasil kultivasikan benda sedemikian
besar seperti yang saya kultivasikan dalam satu proses Xiulian adalah tidak mungkin,
mutlak tidak mungkin. Anda sekalian dapat kultivasikan ke luar satu buah Falun, ini pasti.
Kekuatan Falun ini sangat besar, bila sungguh-sungguh dapat dibawa hingga ke dimensi
ini, sekali dia bergerak, itu sungguh bukan main, itu adalah benda yang sangat
berkekuatan. Yakni bila anda di masa depan Xiulian menghasilkan Falun itu, sekali
berotasi dalam dimensi ini, saya katakan bisa mengobarkan sebuah angin Tornado yang
dahsyat, dia adalah benda yang berkekuatan luar biasa besar. Mengapa tidak
memperkenankan dia muncul di masyarakat manusia biasa? Mengapa tidak
memperkenankan dia datang menembus dimensi ini untuk berfungsi? Adalah karena
kekuatannya sudah terlampau besar. Walaupun dia berada di dimensi lain menimbulkan
efek juga cukup untuk melindungi anda, menimbulkan efek yang sangat besar.
Pengikut: Falun adalah miniatur alam semesta, apakah dunia Falun dengan alam
semesta sama besarnya?
Shifu: Tidak. Dunia Falun adalah sebuah dunia tunggal di tingkat sangat tinggi dalam
alam semesta kita ini. Alam semesta adalah mahabesar. Karena ada beberapa praktisi
baru, ada beberapa perkataan yang tidak ingin saya katakan, mereka tidak bisa
menerimanya. Di dalam alam semesta kita yang mahabesar ini, ada tak terhitung alam
semesta kecil. Umat manusia eksis di antara salah satu alam semesta kecil, di dalam
alam semesta-alam semesta kecil ini ada tak terhitung galaksi. Buddha di tingkat
Tathagata melihat satu alam semesta kecil tak terlihat batasnya; alam semesta besar
ada seberapa besar, dulu tidak diperkenankan umat manusia mengetahui, dia benarbenar terlalu mahabesar. Manusia dalam proses Xiulian, tubuh bisa meluas ke arah luar,
juga berarti kapasitas tubuh harus bertambah besar, kapasitas tubuh bisa berangsurangsur berubah besar, hati juga sedang berubah besar, pikiran sedang membubung,
tingkatan sedang meningkat. Sedang di manusia biasa, tubuh bagian ini tidak dapat
terlihat perubahannya, serupa dengan manusia biasa, kecuali saat mencapai
kesempurnaan, dia barulah bisa menyatu. Kalau begitu sekejap saat menyatukan,
bahkan di saat anda tidak merasakan kekuatan Fa di antara manusia biasa, anda telah
dibawa pergi. Karena gangguannya terhadap manusia biasa bisa sangat besar,
semuanya adalah seperti ini. Saya sering mengatakan, ada Tao tua di pedalaman
gunung telah Xiulian bertahun-tahun, orang-orang mengira kemampuan mereka sangat
besar, sebenarnya kemampuan mereka sangat kecil, barulah mengizinkan mereka
memperlihatkan kemampuan supernatural di dunia, namun sekarang ada juga sangat
sedikit yang ditampilkan di antara manusia, mereka juga tahu tidak boleh merusak
masyarakat manusia biasa, bila tidak dia sendiri juga akan habis.
Pengikut: Dapatkah kultivasi menghasilkan Falun bila tidak mengikuti kelas ceramah?
Shifu: Pertanyaan ini sudah sering saya jelaskan, membaca buku semuanya sama saja,
asalkan anda sungguh-sungguh berkultivasi sesuai Dafa, walaupun anda tinggal di
tempat terpencil sendirian, itu semuanya tidak ada masalah. Dalam buku saya ada
Fashen saya, setiap huruf dilihat dari tingkat rendah semuanya adalah benda sebesar
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Falun, sekali niat pikiran anda bergerak -- dia apa pun tahu, sama saja, sungguhsungguh berkultivasi pasti memperoleh. Diri sendiri latihan melalui membaca buku, ke
tempat latihan dengan praktisi lama latihan bersama, semuanya juga bisa, asalkan anda
berkultivasi sejati semuanya dapat diperoleh. Anda sekalian tahu, Sakyamuni sudah
tidak ada lebih dari 2.000 tahun, saat sebelum masa akhir dharma, ada sangat banyak
biksu telah berhasil Xiulian, ada orang kultivasi memperoleh tingkat sangat tinggi. Bukan
maksudnya harus di hadapan Guru secara langsung mengajar anda barulah anda dapat
berkultivasi.
Pengikut: Saya yang di dimensi ini telah kultivasi hingga pergi ke dunia Falun, banyak
saya di dimensi lain, juga dapat kultivasi hingga dunia Falun?
Shifu: Itu belum tentu. Bila mereka telah kultivasi dengan baik dan membentuk satu
tubuh kesatuan dari anda, boleh eksis sebagai pelindung Fa anda, namun anda pembuat
keputusan, dia terhitung pelindung Fa yang hampir sama seperti Fu Yuanshen. Jika dia
tidak kultivasi dengan baik, dia juga sebuah tubuh kehidupan yang independen, dia
sudah tidak bisa lagi. Anda berkultivasi hanya anda-lah yang mendapatkan, siapa yang
kultivasi siapa yang memperoleh.
Pengikut: Falun Dafa adalah Jianwu, kapan kami akan memasuki kondisi Jianwu?
Shifu: Banyak praktisi kami sudah memasuki kondisi Jianwu. Banyak praktisi yang telah
kultivasi dengan lumayan, tidak mengeluarkan suara –- tidak berkata apa pun, itu hanya
mereka tidak ingin mengatakan. Saat saya ceramah pada kelas ceramah di Harbin: saya
katakan lebih dari 4.000 orang yang duduk di sini, ada berapa orang dapat berhasil
kultivasi, di masa depan ada berapa banyak orang dapat memperoleh Tao, saya berkata
bahwa saya masih tidak optimis, tergantung anda sekalian bagaimana berkultivasi. Mana
boleh mengatakan 4.000 lebih orang di sini seketika semuanya telah menjadi Buddha,
4.000 lebih orang semuanya telah memasuki kondisi Jianwu, itu tidaklah mungkin. Walau
yang di tempat latihan berlatih Falun Dafa ada berapa orang yang telah memasuki
kondisi Jianwu? Sungguh-sungguh berkultivasi sejati? Memasuki kondisi Jianwu yang
berbeda, bukan berarti sekali anda memasuki kondisi Jianwu maka banyak kemampuan
supernatural ditampilkan ke luar.
Di sini saya sekalian bicarakan sebuah persoalan, banyak orang kita telah
memasuki kondisi Jianwu, namun dia selalu takut. Takut apa? Karena keterikatan
masyarakat umat manusia sekarang terlalu besar. Saya sangat berat menekankan
aspek ini, saya katakan jangan dipedulikan setelah timbul kemampuan Gong, Tianmu9
telah terbuka juga tidak usah dikejar. Namun saya beri tahu anda sekalian: Tianmu anda
sungguh-sungguh telah terbuka, anda tidak punya hati mengejar apa pun, tidak apa-apa
bila anda melihat. Kemampuan supernatural anda telah timbul, tidak jadi masalah bila
digunakan di tempat yang tidak ada orang. Aspek ini dijelaskan dengan jernih untuk anda
sekalian, jangan menganggapnya sebagai keterikatan hati. Itu adalah Fa anda sendiri,
anda gunakan Fa anda sendiri, ini dengan keterikatan hati adalah dua hal yang berbeda.
Sekarang sudah ada orang yang memasuki kondisi Jianwu, dia sendiri takut, dia selalu
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menahan, tidak dipakai juga tidak benar. Banyak Tianmu orang telah terbuka, dia selalu
merasa ilusi, ini tidaklah benar, telah terbuka, dapat melihat maka melihatlah, tidak apaapa. Keterikatan hati dengan yang dirasakan tubuh adalah dua hal yang berbeda.
Pengikut: Sekarang adakah orang yang mencapai "tiga bunga berkerumun di atas ubunubun?" Adakah orang yang telah memperoleh buah sejati?
Shifu: Sekarang ada banyak orang sudah melampaui "tiga bunga berkerumun di atas
ubun-ubun." Untuk sekarang, yang mencapai kesempurnaan masih belum ada,
semuanya sedang kultivasi dalam buah status, kultivasi dalam buah status yang berbeda
tingkat.
Pengikut: Kami mulai sekarang melalui latihan Gong yang tekun dan kultivasi Xinxing,
dalam masa satu setengah tahun dapatkah mencapai Xiulian Fa di luar duniawi?
Shifu: Tidak ada batasan waktu, berkultivasi atau tidak adalah masalah anda pribadi.
Berkultivasi seberapa tinggi, daya kesabaran seberapa besar, daya tahan seberapa
besar, juga adalah masalah anda pribadi. Anda katakan Guru telah menetapkan batas
waktu untuk kultivasi anda, hati anda dapatkah mencapai aspek itu? Xinxing dapatkah
meningkat naik? Pemahaman terhadap Fa dapatkah mencapai sedemikian tinggi?
Keterikatan hati di tengah manusia biasa dapatkah anda lepaskan? Di hadapan
kepentingan materi dan di antara konflik manusia dapatkah anda melepaskannya?
Semuanya adalah masalah kultivasi pribadi seseorang, tidak ada orang yang
menetapkan untuk anda, tidak ada batasan waktu. Orang lain kultivasi hingga buah
status Arhat, mungkin sangat cepat telah kultivasi ke sana. Sedangkan ada orang
mungkin harus kultivasi seumur hidup, tergantung daya tahan anda sendiri, harus mau
ketat mematut diri sendiri, ini semua adalah masalah pribadi seseorang.
Pengikut: Kami kultivasi hingga telah dapat melindungi diri sendiri, namun kami masih
ingin melanjutkan kultivasi, lantas bagaimana?
Shifu: Barusan saya sudah katakan, Sakyamuni sudah tidak berada di dunia,
pengikutnya masih dapat melanjutkan kultivasi. Andaikata Guru sungguh tidak berada di
dunia lagi, Fashen saya masih ada, saya juga bukannya sungguh-sungguh telah lenyap,
juga bukannya telah "musnah total jiwa dan raga."
Pengikut: Ada sebagian orang demi menghindari bencana lantas latihan, bagaimana
konsekuensi untuk mereka?
Shifu: Siapa pun yang datang latihan dengan membawa hati memohon sesuatu tidak
akan memperoleh buah sejati. Namun, dalam pemahaman manusia terhadap Fa, anda
haruslah memperkenankan orang lain punya sebuah proses pemahaman. Ada banyak
orang latihan adalah demi menyembuhkan penyakit barulah datang, melalui pemahaman
berangsur-angsur baru mengetahui ada benda tingkat tinggi. Kami hari ini menyebarkan
Fa di tingkat tinggi, orang-orang tidak tahu ini adalah hal apa ketika barusan datang ke
kelas ceramah, tiba-tiba mendengar kabarnya mengajar Gong ke tingkat tinggi,
berangsur-angsur melalui ceramah Fa kami, dia pun memahaminya. Anda
memperkenankan dia punya sebuah proses seperti ini, ini sudah pasti. Dia membawa
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hati menyembuhkan penyakit, hati menghindari bencana, tak peduli dia membawa hati
apa pun datang ke sini, dia harus melepaskan sebuah hati itu, barulah dapat mencapai
tujuan Xiulian. Walaupun demi mencapai tujuan menyembuhkan penyakit menyehatkan
tubuh, dia membawa pikiran untuk menghindari bencana juga tidak boleh.
Bencana adalah manusia sendiri yang menyebabkannya, kehidupan demi
kehidupan -- masa demi masa diri sendiri telah berbuat hal-hal yang tidak baik lantas
berutang, harus membayar. Anda lihat dalam proses Xiulian anda mengalami
penderitaan, itu semua adalah kekuatan karma anda sendiri yang menyebabkan
halangan pada anda. Namun itu juga sebuah hal yang bagus, kami memanfaatkan untuk
meningkatkan Xinxing anda, bukankah itu hal yang bagus? Inilah prinsipnya mengapa
bisa berkultivasi menjadi Buddha juga bisa menjadi iblis. Karena eksisnya kekuatan
karma, dalam kesesatan barulah dapat membuat anda Xiulian.
Pengikut: Apakah banyak saya di dimensi lain berada di tingkat dimensi tubuh fisik ini?
Shifu: Bukan, di tempat lain yang tingkatan dimensinya tidak terlihat kita. Dimensi di
tingkat yang sama, selain umat manusia kita yang punya tubuh ini, masih ada satu
dimensi punya tubuh manusia, orang di dimensi-nya itu dibandingkan orang kita di sini
jauh lebih menang. Mereka tidak punya nama dan kepentingan, namun punya Qing,10
jadi dia juga membawa tubuh berwarna. Fisiknya dengan kita selisih tidak banyak,
dibanding kita masih sedikit lebih bagus dilihat. Namun tubuh mereka itu bisa
mengambang, mereka tidak jalan kaki, jadi pada umumnya kakinya tidak terlihat,
melayang ke sana melayang ke sini, ada dimensi seperti ini. Ini adalah dimensi yang
sama tingkat.
Saya akan menjelaskan sekali lagi untuk anda sekalian sehubungan dengan
masalah dimensi. Para ilmuwan kita sekarang ini dalam riset menemukan bahwa
elektron berotasi mengelilingi inti atom, rotasinya dengan bumi kita berotasi mengelilingi
matahari, sama atau tidak? Bukankah itu satu hal yang sama? Kita sekarang tidak ada
mikroskop seperti ini yang dapat melihat ada apa di atas elektron itu, bila anda dapat
melihat, mungkin anda dapat menemukan di atasnya ada kehidupan. Saya telah
katakan, itu semua diselaraskan dengan pemahaman fisika kita sekarang, namun cara
ilmu pengetahuan kita sekarang masih sangat terbatas.
Pengikut: Mengapa banyak praktisi terhadap lingkungan sekeliling, Qi penyakit, Qi
hitam semuanya ekstrem sensitif?
Shifu: Praktisi dari golongan ini semuanya mendekati timbulnya Gong, masih belum
keluar dari tingkat rendah latihan Qi. Pada bentuk tertinggi dari latihan Qi, setelah
memasuki kondisi tubuh putih susu bisa ada manifestasi seperti ini. Namun itu hanya
sebuah proses periode yang sangat singkat, anda tidak usah pedulikan dia, tidak usah
takut, terserah dia. Anda terlalu takut juga semacam keterikatan hati, tidak usah
pedulikan dia, segalanya dipandang sebagai keniscayaan, biarlah berjalan dengan
sendirinya. Setelah melewati tingkat ini, maka anda juga tidak merasakan lagi. Setelah
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timbul Gong, tubuh anda akan diselubungi oleh Gong. Maka Qi hitam -- Qi penyakit
seperti ini tidak bisa lagi memasuki tubuh anda, sehingga tidak merasakan lagi.
Pengikut: Ada beberapa praktisi -- Xinxing tiada hentinya meningkat, namun saat
meditasi tidak bisa bersila ganda, dengan paksa menggunakan benda keras menekan,
menggunakan tali mengikatnya, boleh atau tidak?
Shifu: Di masa lalu ada beberapa biksu saat meditasi, saya tahu adalah menggunakan
batu gilingan, batu penggiling padi, namun baik menggunakan batu gilingan atau batu
penggiling padi, semuanya atas kemauan sendiri, dia meminta bantuan orang untuk
melakukannya. Namun pengikut Tao tidak boleh, aliran Tao membawa pengikut hanya
satu atau dua, dengan hanya satu pengikut yang mendapat pengajaran sejati.
Pengaturannya terhadap pengikut sangatlah ketat, dia sebentar-sebentar hendak
memukul pengikut, dia tidak peduli apakah anda mampu atau tidak menahannya, harus
membuat anda melewatinya. Sehingga dia pada umumnya memakai metode yang keras,
mengikat kaki pengikut, tangan diikat ke belakang, anda sendiri tidak mampu membuka,
bahkan dengan rebah pun -- anda juga tidak mampu membuka, sehingga ada yang sakit
lalu pingsan. Dulu ada metode seperti ini, saat itu Xiulian adalah sangat menderita.
Kami hari ini tidak mensyaratkan seperti ini, karena aliran kami ini langsung
berkultivasi mengarah pada hati manusia, jadi kami menganggap meningkatkan Xinxing
seseorang adalah sangat penting dan krusial. Sedangkan Xiulian fisik dianggap urutan
kedua, anda harus berusaha sebisa mungkin bertahan, memperpanjang waktu meditasi
posisi sila ganda anda. Namun tidak dapat menjadi aturan yang kaku, mengapa? Anda
sekalian tahu di zaman Sakyamuni ada sila, karena saat Sakyamuni masih di dunia tidak
ada kitab suci, tidak mewariskan tulisan apa pun. Setelah Sakyamuni meninggalkan
dunia, orang setelahnya mengingat kembali perkataan Sakyamuni, lalu disusun menjadi
kitab suci. Sakyamuni semasa di dunia telah menetapkan banyak aturan Xiulian,
dianggap sebagai sila, ini diwariskan berupa tulisan. Sedang kita hari ini ada Fa, jadi
tidak ada sila. Berkultivasi atau tidak, dapat berkultivasi atau tidak, memenuhi syarat atau
tidak adalah diukur dengan Fa, jadi kita Xiulian tidak bisa semua dianggap sama untuk
menentukan aturan. Anda sekalian pikirkan, setibanya di masa akhir dharma, ada orang
pada dasarnya sudah tidak benar lagi, tidak berada dalam penyelamatan, tetapi berada
dalam pemusnahan. Selama sesi ceramah, mungkin ada orang seperti ini telah masuk
ke kelas, mungkin ditarik ke sini. Ketika anda memintanya mengerjakan seperti itu,
mungkin bisa patah tulang, jadi kami tidak membuat aturan yang kaku. Menggunakan
metode sukarela, anda dapat bertahan, sebisa mungkin bertahan. Namun saya katakan
pada anda sekalian, yang sungguh ingin berkultivasi, orang yang sungguh merasakan
kekuatan Fa, semuanya dapat berkultivasi, anda berusahalah, tidak ada salahnya
mencoba, tidak akan timbul masalah.
Pengikut: Apakah alam semesta punya batasan?
Shifu: Alam semesta punya batasan, namun jangan membahas benda-benda ini.
Batasan ini terlalu besar, batasan alam semesta yang dimaksud di tingkat Tathagata ini
semuanya adalah batasan alam semesta kecil. Sedangkan alam semesta kecil ini,
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jangankan umat manusia, bahkan Buddha Tathagata melihat juga tak terbatas tak
terhingga, tidak dapat terukur, dia luar biasa-luar biasa mahabesar.
Pengikut: Di “Jendela Literatur dan Seni” tertulis ada seekor ular piton membawa jalan
untuk Guru Li Hongzhi, apakah benar?
Shifu: Ini adalah tulisan fiksi dari sudut seni oleh Jurnal “Jendela Literatur dan Seni”.
Murid tersebut setelah mendengar dua kali ceramah, pemahaman tidak mendalam.
Setelah mendengar ceramah yang pertama, dia mulai menulis, dia sangat terharu, dia
merasa Fa ini terlalu baik, lantas menulis. Dia membawa niat menulis sesuatu selama
mengikuti ceramah kedua kalinya. Anda sekalian tahu, hanya mendengar dengan tenang
barulah dapat memahami. Jadi dia masih belum ada pemahaman yang benar, telah
menulis artikel dalam bentuk seni yang anda sekalian baca. Ada beberapa plot yang
diproses secara artistik, plot ular piton itu tidaklah eksis. Mengatakan Bodhisattva Guan
Yin adalah Guru saya, itu juga sebuah proses artistik yang tidak eksis. Namun motif dia
adalah baik, ingin memublikasikan Fa ini, maksudnya adalah baik, aspek ini harus
dipastikan. Karena pemahamannya terbatas, sehingga telah menulis artikel seperti ini.
Sebagai artikel literatur dan seni, dia pada dasarnya ingin menulis dari sudut seni.
Karena fiksi dapat dibesar-besarkan dengan fleksibel yang sangat besar. Jangan
menganggapnya sebagai materi pembimbing studi kita sudah boleh. Sehubungan
dengan "lima-sila, sepuluh kejahatan sepuluh kebaikan" semuanya adalah benda-benda
dalam agama Buddha primitif. Kami tidak membicarakan ‘sila’, patokan untuk kultivasi
atau tidak telah seluruhnya kami ceramahkan dalam Fa untuk anda sekalian.
Pengikut: Apa perbedaan Xuan Fa Zhi Ji11 dan Xuan Fa Zhi Xu?12
Shifu: Xuan Fa Zhi Ji yang kami maksud adalah sebuah istilah garis besar. Ini adalah
permasalahan pemahaman pada permulaan penyebaran Fa. Bukan Xuan ( 玄 ) ini,
seharusnya adalah Xuan (旋) yang berarti berputar. Fa kami ini pada dasarnya adalah
Fa yang sepenuhnya harmonis, jadi dia adalah berputar, Falun memang berbentuk
penampilan seperti roda. Xuan Fa Zhi Ji, tidak salah, bisa mencapai alam yang sangat
tinggi, mencapai titik ekstrem, inilah maksudnya. Xuan Fa Zhi Xu, ini adalah sebuah
istilah pada proses kultivasi kita, juga mantra dalam Gong kita ini.
Anda sekalian tahu mantra itu, dia dapat berfungsi mengundang Sang Sadar, atau
Sang Sadar dari satu pintu Fa ini, atau Sang Sadar yang berprestasi dalam satu pintu
Fa tersebut datang untuk anda sebagai pelindung Fa, memperkuat anda, dia dapat
menimbulkan manfaat seperti ini. Dalam agama, mantra juga dapat timbul manfaat ini.
Berkaitan perkataan: baca mantra bisa tumbuh Gong, itu sama sekali tidak mungkin, dia
hanya dapat berfungsi seperti ini. Mencapai kehampaan, juga menunjuk pada tingkat
yang sangat tinggi. Alam yang tidak terlihat umat manusia disebut alam hampa, inilah
artinya. Dalam aliran Tao sering muncul istilah ini, sebelum Taiji terbentuk disebut Taixu,
berarti sangat tinggi sangat orisinal.
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Xuán fǎ zhì jí (玄法至極) = Memutar Fa mencapai tingkat ekstrem tinggi.
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Xuán fǎ zhì xū (旋法至虛) = Memutar Fa mencapai kehampaan.

13

Pengikut: Saat meditasi, demi untuk memperpanjang waktu, berulang-ulang baca Kou
Jue, di atas ribuan kali membacanya, bisakah membuat Falun berubah bentuk?
Shifu: Membaca Kou Jue ada manfaatnya, di atas ribuan kali tidak akan membuat Falun
berubah bentuk. Tentu saja, seiring anda terbuka Gong terbuka kesadaran maka anda
akan mengerti, setiba di tingkat sangat tinggi, anda sudah tidak boleh membaca Kou Jue,
kekuatan getaran dari baca anda terlalu besar, bila anda selalu baca, bisa membuat
orang lain tidak nyaman, weng wong wong….
Pengikut: Ada praktisi setelah latihan, mengapa kepalanya seperti terbelah?
Shifu: "Terbelah" berarti benar. Kami membicarakan terbuka pada ubun-ubun, "terbelah"
adalah benar, ada orang saat terbelah plak! Hanya sekejap, tidak terlalu merasakan, ada
orang saat terbuka adalah perlahan, pelan, sangat menderita. Namun masalah haruslah
dilihat dari dua sisi, ada orang yang keterikatan hatinya tidak dilepas, telah mengundang
benda yang tidak bagus tapi tidak rela menyingkirkannya, saat latihan Gong, Fa akan
membersihkannya, maka dia membuat kepala anda sakit, tidak memperkenankan anda
kultivasi Fa ortodoks, juga bisa muncul situasi semacam ini. Intinya adalah melihat anda
dapat atau tidak berkultivasi, dapat atau tidak menggunakan Fa untuk mengukur,
melepaskan benda-benda itu.
Pengikut: Ada orang latihan hingga berkeringat dingin, hampir mendekati kondisi shock,
harus bagaimana?
Shifu: Fenomena semacam ini adalah mungkin, dalam kelas ceramah kami ada orang
seperti ini, di kelas yang mana pun semuanya ada. Mengapa? Karena saat mau
memurnikan tubuh menyingkirkan penyakit, semuanya ada reaksi yang sangat kuat.
Namun di tempat latihan pada umumnya tidak akan sedemikian keras, karena dia
perlahan-lahan menyingkirkan. Bila orang ini cukup lumayan, saya pikir masih normal.
Jika orang ini tidak ketat mematut diri sendiri, dia ngawur, berpenampilan sebentar
latihan Gong ini, sebentar latihan Gong itu, juga tidak stabil, Xinxing tidak tinggi, maka
mungkin adalah sebuah masalah. Boleh menasihati dia istirahat untuk sementara waktu,
tanyalah dia masih pernah latihan Gong apa, atau telah berbuat kesalahan apa, setelah
melewati masa rangsang itu barulah coba latihan lagi, karena orang yang datang latihan
sekarang ini tidak dapat dijamin semuanya adalah orang yang sungguh-sungguh Xiulian.
Pengikut: Bolehkah pijat akupunktur?13
Shifu: Kita tidak mengadakan pijat akupunktur, Xiulian Fa duniawi tidak mengizinkan
menyembuhkan penyakit untuk orang lain, tidak ada benda ini, orang yang sejati
berkultivasi tidak ada penyakit, Fashen saya telah menyingkirkan semuanya, yang
pantas dikerjakan -- semuanya telah dikerjakan, tidak ada pijat akupunktur apa pun.
Kekuatan karma praktisi Xiulian dapatkah tersingkirkan dengan pijatan? Anda memijat
orang lain bisa membawa Gong, kami juga tidak menganjurkan. Untuk seorang dokter
tidak jadi masalah, karena itu adalah profesi anda di antara manusia biasa.

13

Akupunktur -- Tusuk jarum; pengobatan dengan cara tusuk jarum (pengobatan tradisional Tiongkok).
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Pengikut: Fu Yishi14 manusia mendampingi manusia seumur hidup, dia dapat berfungsi
sebagai apa?
Shifu: Fu Yishi seseorang terutama mengontrol seseorang tidak berbuat hal buruk ketika
dalam kondisi tanpa sengaja. Tetapi dia tidak bisa mengawasi saat Zhu Yishi seseorang
sangat kuat.
Pengikut: Saya meditasi kadang-kadang bisa bersila dalam waktu sangat lama, ada
kalanya hanya dapat duduk 10 menit, apakah sebabnya?
Shifu: Itu normal, menyilangkan kaki juga melenyapkan karma, ‘menyengsarakan
mentalnya, melelahkan otot tulangnya’, kita bagaimana ‘melelahkan otot tulangnya’?
Yaitu memperpanjang beberapa waktu saat latihan, menyengsarakan saat
menyilangkan kaki. Yang terutama adalah termanifestasi pada dua aspek ini.
‘melelahkan otot tulangnya’ itu sendiri adalah proses melenyapkan karma dan
meningkat. Menyilangkan kaki bukankah melenyapkan karma? Tetapi karma ini bukan
berarti sebentar saja semuanya telah didorong pada kaki. Dia adalah segumpalsegumpal, datang satu potong, sakitnya bukan main, setelah terlenyapkan, lalu rileks.
Menyilangkan kaki acapkali sakit beberapa saat, rileks beberapa saat, sakit kembali,
semuanya seperti ini. Anda melenyapkan sepotong karma ini, sekali ini waktu
menyilangkan kaki akan lama. Saat karma naik, anda barusan mengangkat kaki mungkin
sudah sangat sakit. Tapi saat anda bisa menahan, lamanya waktu bersila adalah sama,
tadinya mampu bersila berapa lama, masih tetap mampu bersila berapa lama, hanya
saja sangat menderita.
Pengikut: Minum arak dapatkah mengakibatkan jiwa yang berhasil dilatih oleh praktisi
Gong meninggalkan tubuh?
Shifu: Ya. Merokok juga bisa berakibat seperti ini. Sekali benda itu mengasap, dia
langsung tidak mau tinggal di tubuh anda, akan menjadi apa pun sudah tidak ada lagi,
orang lain melihat tidak ada Gong pada tubuh anda lagi. Kami telah katakan, bila ingin
sungguh-sungguh Xiulian, sedikit keterikatan hati ini saja tidak mampu dilepas? Tidak
boleh menganggap Xiulian seperti urusan sepele, ini adalah sebuah persoalan yang
sangat serius. Kami tidak mengatakan bahwa umat manusia bertemu masalah besar
apa, demi menyelamatkan nyawa lantas kultivasi, kami tidak membicarakan benda ini,
juga tidak menggunakan ini sebagai semacam motivasi untuk mendorong Xiulian anda.
Kami mengatakan, Xiulian sejati bukankah untuk menyelesaikan masalah pribadi anda
untuk selama-lamanya?
Komunitas agama Buddha mengatakan enam jalur reinkarnasi, mengatakan
manusia dalam masyarakat manusia biasa, anda merasa waktunya sangat panjang,
namun dilihat dalam ruang yang waktunya lebih lama, waktu umat manusia berlalu
dengan luar biasa cepat. Dua orang di sana berbincang-bincang, sekejap melihat anda
telah dilahirkan; kemudian berkata dua patah kata dan palingkan kepala melihat anda
sudah meninggal. Mengapa manusia tidak menggunakan waktu untuk Xiulian
mempertahankan tubuh manusia di saat masih punya tubuh manusia? Agama Buddha
14

Fu Yishi -- Kesadaran Sekunder.
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mengatakan, sekali masuk enam jalur reinkarnasi, mungkin reinkarnasi menjadi sesuatu
yang tak terpikirkan olehnya. Reinkarnasi menjadi hewan, perlu ratusan tahun -- ribuan
tahun barulah dapat kembali memperoleh satu kali tubuh manusia. Kalau reinkarnasi
menjadi batu, bila batu itu tidak membusuk, anda masih tidak bisa keluar, puluhan ribu
tahun pun tidak keluar. Hewan tidak diperkenankan kultivasi, namun dia sendiri
dilengkapi syarat bawaan lahir, ini disebabkan oleh lingkungan alam, namun tidak
mengizinkan dia timbul Gong tinggi, setelah timbul Gong tinggi, dia adalah iblis. Karena
dia tidak dilengkapi sifat dasar manusia, jadi dia harus dibasmi, hewan setelah
berkultivasi tinggi maka harus dibasmi, petir juga menyambarnya. Mengapa ia ingin
merasuk pada tubuh manusia? Dia ingin memperoleh sebuah tubuh manusia, setelah
memperoleh tubuh manusia lantas boleh Xiulian terang-terangan. Dulu adalah seperti
ini, bila dia sudah ada tubuh manusia maka mengizinkan dia kultivasi, sekarang ada
tubuh manusia juga tidak boleh. Anda ingin kultivasi, ingin memperoleh Fa, maka anda
harus mengalami cuci otak hingga datang ke tempat manusia biasa untuk memperoleh,
sekarang ini sudah menjadi aturan baku. Datang ke manusia biasa dengan sadar dan
mengerti juga tidak diizinkan, setelah dicuci otak, kultivasi dalam kesadaran. apa pun
semuanya tahu, siapa yang tidak pergi kultivasi? Buddha masih ingin meningkatkan
tingkat, datang di antara manusia biasa untuk menderita, juga harus dicuci otak. Dengan
jernih dan sadar, apa pun semuanya terlihat, apa pun semuanya tahu, siapa yang tidak
mau kultivasi? Maka tidak eksis lagi masalah menaikkan tingkat. Ini maksudnya adalah
memberi tahu anda sekalian bahwa Xiulian adalah hal yang serius, keterikatan apa pun
semuanya bisa memengaruhi Xiulian.
Pengikut: Ketika beberapa wanita tua sudah menopause, tidak menstruasi lagi,
dapatkah berkultivasi?
Shifu: Wanita tua yang telah menopause, tidak datang menstruasi, mungkin dalam
Xiulian bisa menjadi lamban. Ada beberapa wanita tua sungguh-sungguh perlu mengejar,
ada beberapa orang dari mereka tidak jadi bila tidak mengejar. Sekali berkata harus
mengejar, lantas usaha keras berlatih gerakan, haruslah mengerti kultivasi Xinxing
adalah yang terpenting. Di aspek ini hanya satu-satu yang lambat datang, namun
mengikuti jalur normal seharusnya semua datang.
Pengikut: Mengapa praktisi merasa sakit di beberapa bagian tertentu, kepala sakit,
daerah perut sakit….
Shifu: Segala reaksi yang timbul dalam latihan Gong adalah normal. Melenyapkan
karma tidak ada yang tidak sakit, menyingkirkan penyakit masih harus menderita. Ada
beberapa praktisi akan timbul Gong, Gong ini ada pada tubuh anda, masih tak terbatas
pada puluhan ribu macam kemampuan Gong. Setiap Gong semuanya adalah
sekelompok substansi energi tinggi yang sangat besar energinya, densitasnya sangat
tinggi, kekuatannya sangat dahsyat, dalam tubuh sekali dia bergerak anda bisa
menderita. Dan lagi, bermacam bentuk Gong yang berbeda, bentuk kemampuan Gong
yang berbeda, bentuk benda kemampuan gaib yang berbeda, bisa termanifestasikan
dalam tubuh anda, sekali dia bergerak anda pasti merasa menderita. Lantas anda
mengatakan dia adalah penyakit, anda mengatakan bagaimana anda ini berkultivasi?
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Anda sungguh-sungguh berkultivasi mengikuti Fa, anda bisa menemukan segalanya
adalah normal.
Dulu ada seseorang yang tubuhnya ada Futi. Ada master qigong memberi tahu dia:
pada tubuhnya ada Futi ular piton. Jadi dia selalu merasa ada Futi ular piton. Saya beri
tahu kepadanya bahwa: "Anda sekarang sudah tidak punya lagi," dia masih tidak
percaya, dia masih mengira dalam tubuhnya bergerak ke sana ke sini. Baik, anda
menganggap adalah Futi, saat ular piton masih ada langsung muncul kembali dalam
tubuhnya. Sampai kapan sebuah hati dia ini tidak disingkirkan, ia tidak akan berhenti,
adalah demi menyingkirkan sebuah hati anda itu. Bila mengubahnya menjadi semacam
benda keterikatan hati, itu tidak mudah disingkirkan, perlu waktu yang sangat lama untuk
orang itu barulah bisa menyingkirkannya.
Pengikut: Bagaimana menghadapi kemampuan Gong, umpamanya: haruskah kita
melihat atau tidak bila sesuatu atau cahaya terlihat melalui Tianmu?
Shifu: Boleh lihat jika anda mampu melihat, saat latihan dengan diam tenang
mengamati, ini bukan keterikatan.
Pengikut: Ada beberapa praktisi telah terbuka Tianmu dan terlihat beberapa imaji,
pembimbing tidak ada kemampuan Gong tidak dapat melihat.
Shifu: Dapat melihat atau tidak dapat melihat adalah sesuai dengan kondisi Jianwu
orang yang berbeda di tingkat Xiulian yang berbeda. Bahkan bila mencapai Jianwu juga
belum tentu bahwa Gong anda sangat tinggi, lantas dibuka sangat tinggi untuk anda,
Gong dia sangat rendah maka dibuka dengan sangat rendah, adalah tidak sama. Karena
tinggi rendahnya tingkat Tianmu tidak bisa menentukan tinggi rendahnya tingkat Gong
seseorang. Berdasarkan faktor tubuh sendiri, syarat, penyebab dari banyak aspek
menentukan apakah anda dapat melihat dengan jernih atau tidak, dapat melihat atau
tidak, ini ditentukan oleh sebab dari banyak aspek. Ia tidak dapat menunjukkan Xiulian
seseorang apakah baik atau buruk, harus memerhatikan aspek ini. Mengatakan saya
telah terbuka Tianmu, Gong saya dibanding Gong orang lain lebih tinggi, ini pemahaman
yang salah.
Di Changchun kita ini bukankah telah muncul orang seperti ini? Tianmu dia telah
terbuka, merasa paling hebat dibandingkan siapa pun. Mengatakan di tubuh orang ini
ada Futi, orang itu ada sesuatu, semuanya adalah muncul dari pikirannya sendiri. Di
tempat latihan kita membuat kekacauan, akhirnya dia terhadap siapa pun juga tidak nurut
lagi, dia berkata dibanding saya masih lebih tinggi. Jadi kita jangan mengukur kultivasi
siapa pun telah mencapai tingkat seberapa tinggi dengan terbukanya Tianmu. Pada
keadaan normal adalah mengikuti dengan saling koordinasi saling berhasil. Kami punya
keistimewaan yang baik, masih tidak memperkenankan dia melihat, hanya Xiulian hingga
sangat tinggi barulah memperkenankan dia melihat, jadi jangan mengukur baik buruk
dengan ini.
Untuk selanjutnya, baik anda dapat melihat saya, atau tidak dapat melihat saya,
persis seperti yang barusan diajukan seseorang: Guru tidak ada lagi maka kami harus
bagaimana? Ketika Sakyamuni masih di dunia juga ada orang bertanya: Guru, anda
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sudah tidak ada, lalu menganggap siapa sebagai guru? Sakyamuni berkata: anggaplah
sila sebagai guru. Kita menganggap Fa sebagai guru. Haruslah menggunakan tinggi
rendahnya Xinxing sebagai patokan untuk mengukur baik buruknya Xiulian, tidak boleh
menggunakan besar kecilnya kemampuan Gong sebagai patokan. Bila tidak bukankah
itu sudah mengejar kemampuan Gong? Kemampuan Gong adalah benda yang ikut serta
keluar dalam proses Xiulian anda. Kemampuan Gong yang diperoleh saat Xiulian dalam
Fa duniawi semuanya adalah naluri bawaan manusia, seiring pikiran manusia yang
makin rumit, secara berangsur-angsur mengalami degenerasi.
Seiring anda Xiulian, dia dengan sendirinya akan muncul ke luar. Anda kembali ke
jati diri yang asli, saat kembali pulang, barulah dapat muncul kembali naluri bawaan
manusia. Dia dapat melihat lebih jelas lagi juga tidak dapat melihat tingkat yang terlihat
saya. Dia dapat melihat lebih jelas masih terpaut sangat jauh dengan prinsip sejati alam
semesta yang paling tinggi, dia hanya dapat melihat manifestasi dari satu tingkat itu,
jangan menganggapnya sebagai prinsip sejati. Manusia dalam proses Xiulian,
menggunakan salah satu tingkat tertentu sebagai patokan untuk mengukur adalah tidak
benar. Sebutan “tidak ada Fa yang definitif”, adalah seperti ini prinsipnya, jangan
menganggap manifestasi dari salah satu tingkat tertentu sebagai prinsip sejati. “Tidak
ada Fa yang definitif”, yaitu Fa pada salah satu tingkat tertentu hanya berfungsi pada
salah satu tingkat tersebut. Jadi dia dapat melihat benda dari salah satu tingkat tertentu,
situasi dari tingkat itu, kalau telah melihat dengan sangat jelas maka timbul perasaan
puas diri, itu adalah benda dari tingkat sangat rendah, harus menaruh perhatian pada
aspek ini.
Pengikut: Anak kecil Xiulian apakah harus sanggup melakukan lima set gerakan?
Shifu: Anak kecil bisa banyak latihan maka banyaklah latihan, dapat sedikit latihan maka
sedikitlah latihan. Tujuan utama Xiulian adalah meningkatkan Xinxing seseorang, jadi
terhadap anak kecil lebih banyak ceritakan beberapa benda yang berkaitan dengan
aspek Xinxing, akan ada manfaat buat dia. Waktu saya masih sangat kecil, sama sekali
tidak sanggup melatih benda dari bentuk eksternal, yang diutamakan adalah kultivasi
Xinxing. Sekarang ada beberapa anak kecil, anda jangan menganggapnya sebagai anak
kecil pada umumnya. Ada beberapa anak kecil sangat hebat, karena saat permulaan
memutuskan kami mengerjakan hal-hal ini, ada orang dari tingkat sangat tinggi ikut
datang. Saat saya datang, di setiap tingkat semuanya ada orang ikut datang, mereka
dapat meramalkan hal yang akan saya kerjakan. Khususnya setelah tiba periode
sekarang ini, yang datang ke alam semesta kecil dan galaksi kita ini luar biasa banyak.
Karena mereka tidak dapat meramalnya saat sedikit lebih awal, hanya di masa sewaktu
saya akan ke luar gunung, mereka baru tahu, terlihat akan timbul sesuatu hal, lalu tidak
sedikit yang ikut turun. Datang untuk apa? Datang memperoleh Fa. Dia tahu Fa dahulu
sudah mengalami kerusakan, mulai awal digembleng. Anda jangan memandang mereka
seperti orang pada umumnya, mereka semuanya luar biasa, namun juga bukan anak
setiap orang semuanya seperti ini, ada sebagian anak yang luar biasa.
Pengikut: Bagaimana mengetahui diri sendiri telah latihan hingga tingkat mana?
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Shifu: Praktisi kami ada yang sudah mencapai kondisi Jianwu, ada praktisi bisa
berangsur-angsur mencapai kondisi Jianwu. Baik yang telah mencapai maupun yang
tidak, atau yang melihat dengan jelas atau tidak, di tempat latihan setelah selesai latihan,
saat tukar pengalaman boleh dibicarakan pada semua orang, tidak apa-apa. Anda
ceritakan tanpa mengandung hati pamer, akan ada manfaatnya terhadap keseluruhan
Xiulian kita. Ada orang mengatakan bila benda yang terlihat Tianmu tidak boleh
dikatakan, sekali dikatakan maka Tianmu akan tertutup, ini pada latihan Gong di masa
lalu sudah menjadi sebuah hal yang umum dimengerti orang, bukan karena dia telah
katakan lalu Tianmu sudah tidak ada. Anda sekalian pikirkan, siapa yang memerhatikan
masalah De saat latihan selama popularitas qigong pada saat itu? Sangat jarang ada
yang sungguh-sungguh Xiulian, dia tidak tahu harus mengutamakan De, terlihat hal apa
pun dia ceritakan, membawa keterikatan individunya sendiri, membawa mentalitas
pamernya sendiri, Tianmu tentu saja jadi tertutup.
Masih ada orang yang, baik itu pantas dikatakan atau tidak pantas dikatakan,
semua dia ungkapkan, jadi Tianmu-nya harus ditutup, penyebabnya adalah ini. Jika demi
meningkatkan pemahaman terhadap Fa, saling diskusi, saya katakan masalah apa pun
tidak ada, ini haruslah dibedakan dengan jernih. Bila Tianmu dia telah tertutup, telah
terluka, adalah karena dia telah mengatakan perkataan yang tidak pantas dikatakan
kepada manusia biasa atau membawa mentalitas pamer. Mentalitas pamer praktisi itu
apakah bukan manifestasi dari keterikatan? Maka harus ditutup. Pada awalnya ketika
ada beberapa orang saat Tianmu-nya ditutup juga memberinya satu kesempatan, di saat
dia dapat melihat jelas maupun tidak jelas, ada kalanya terlihat, ada kalanya tidak terlihat,
adalah sedang memperingatkan dia, namun orang-orang itu tidak menyadari, terakhir
tertutup seluruhnya. Ada orang yang langsung terluka, terluka dengan sangat parah.
Pengikut: Memperoleh buah sejati dengan kesempurnaan, adalah tingkat apa?
Shifu: Pertanyaan ini sudah saya jelaskan. Memperoleh buah sejati, ketika mencapai
buah status Arhat maka telah memperoleh buah sejati. Kesempurnaan itu adalah akhir
dari Xiulian, biasanya yang dimaksud adalah memperoleh buah sejati juga telah terbuka
Gong, adalah kedua-duanya bersamaan Xiulian hingga berakhir disebut kesempurnaan.
Pengikut: Selanjutnya bagaimana Xiulian? Dengan manusia biasa ada perbedaan apa?
Shifu: Masih harus sama seperti manusia biasa menjalani penderitaan di antara
manusia biasa. Ketika anda sudah memperoleh buah status Arhat, bahkan anak kecil
biasa di antara manusia juga bisa memaki anda, karena anda masih sedang Xiulian di
antara manusia biasa, masih harus melanjutkan menyingkirkan hati anda. Ada beberapa
orang, orang dengan dasar bawaan besar itu, hatinya sudah disingkirkan dengan
lumayan, namun masih harus diulang lagi untuk dia. Xiulian secara umum, Xiulian secara
normal, satu proses sudah sempurna, ada beberapa orang akan memberikan sebuah
ulangan, memberikan anda babak kedua. Anda mau kultivasi ke tingkat tinggi, akan ada
babak ketiga, semuanya kultivasi melewatinya, balik sekali lagi untuk anda kultivasikan.
Kultivasi menuju tingkat lebih tinggi, maka bisa muncul persoalan ini, jadi anda masih
harus kultivasi di antara manusia biasa. Andaikata anda kultivasi mencapai buah status
Arhat, tidak ada orang yang membuat kerunyaman buat anda, dalam manusia biasa
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siapa pun juga tidak membuat kerunyaman buat anda, bagaimana anda dapat kultivasi
bila lepas dari lingkungan ini! Bila yang membuat kerunyaman untuk anda itu bukan
manusia biasa, di antara manusia biasa telah muncul beberapa Buddha, Bodhisattva,
Arhat, membuat kerunyaman bagi anda untuk menyingkirkan keterikatan hati anda,
bagaimana itu mungkin? Adalah Shifu yang menyebabkan beberapa hal ini untuk anda,
mengatur hal-hal ini, mengatur segala kesengsaraan, juga semuanya memperalat
manusia biasa untuk mengerjakan, manusia biasa datang mengganggu anda, meningkat
di antara lingkungan manusia biasa.
Pengikut: Ada beberapa praktisi setelah mengikuti kelas ceramah, masih pergi
mengikuti latihan Gong yang lain, namun masih ingin terus Xiulian Falun Dafa, harus
bagaimana?
Shifu: Orang semacam ini acapkali kualitas kesadarannya agak rendah, namun kami
membicarakan Xiulian menuruti takdir pertemuan. Orang lain ingin memperoleh, jadi dia
telah belajar Falun Dafa, tidak ada orang memaksanya datang belajar; dia merasa Falun
Dafa tidak bagus lagi, lantas dia tidak belajar. Kemudian dia kembali merasa Falun Dafa
bagus, dia kembali lagi belajar, kalau begitu anda dapat belajar maka datanglah belajar.
Dapat atau tidak berkultivasi dengan baik adalah persoalan pribadi dia. Berkaitan dengan
dapat atau tidak memasuki lingkaran Falun Dafa kami ini dan menjadi pengikut yang
sejati berkultivasi, maka kami harus serius mengatakan kepada dia: anda kultivasi dalam
aliran kami ini, harus Xiulian berspesialisasi tunggal, sepenuh hati Xiulian Falun Dafa,
bila tidak, apa pun juga tidak akan anda dapatkan, anda di sini tidak berspesialisasi
tunggal dan sembarangan latihan juga tidak ada gunanya. Kita boleh dengan niat baik
mengatakan kepada dia, jangan berkata: "anda tidak boleh latihan di tempat kami ini."
Kita juga tidak ada hak apa pun, tidak ada modal untuk memerintah orang, hanya dapat
menasihati orang, dengan belas kasih menasihati, dengan Shan menasihati.
Pengikut: Bagaimana situasi kelas ceramah di tempat lain dan Falun Dafa di seluruh
negeri?
Shifu: Sekarang ini, kelas ceramah Falun Dafa untuk sementara semuanya ditunda dulu.
Dihentikan dulu karena saya sekarang ada banyak hal perlu diurus, hal-hal di segala
aspek semuanya perlu diurus. Sehubungan untuk selanjutnya harus bagaimana,
sekarang masih belum ada rencana. Setelah selesai diurus, barulah diputuskan sesuai
dengan kondisi yang telah diberesi. Mengenai situasi perkembangan Falun Dafa, saya
bisa beri tahu anda sekalian: sekarang ini, Falun Dafa kami berkembang dari orang ke
orang, jumlah praktisi yang belajar Falun Dafa sudah cukup kelihatan, saya katakan
sekitar beberapa ratus ribu orang. Karena ketika saya pergi ke setiap kota mengadakan
kelas ceramah, selalu ada penduduk dari kota atau kabupaten setempat datang, hampir
setiap kabupaten tak ada yang ketinggalan. Dengan begini, sekali mereka kembali,
mereka terus menyebarkan ke sana kemari, dengan begini terus menyebar, sehingga
sangat cepat sudah berkembang, jumlah orang sudah sangat banyak. Di Propinsi Hubei
ada sebuah kota, pada awalnya hanya ada dua orang yang belajar, sekarang sudah
berkembang hingga di atas ribuan orang, kasus seperti ini sangat banyak. Ada yang
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latihan di tempat latihan, ada yang latihan bukan di tempat latihan, hitungan spesifik
sangat sulit diperincikan.
Pengikut: Orang yang pernah menderita penyakit jiwa atau epilepsi, bolehkah latihan?
Shifu: Saya nasihati anda sekalian, jangan menarik orang seperti ini datang ke tempat
latihan kita ataupun kelas ceramah kita, bila anda menangani dengan kurang baik berarti
sama dengan datang merusak Fa kami. Bila dia dalam kelas ceramah atau di tempat
latihan kita kambuh penyakitnya, orang lain semuanya bisa mengatakan karena latihan
Falun Dafa, bukankah anda telah merusak Fa kami? Karena kami ada sebuah prasyarat:
tidak diperkenankan mengobati penyakit untuk orang lain. Namun kami punya satu
syarat, orang yang sungguh-sungguh Xiulian, penyakit kecilnya, saat itu dapat
diselesaikan untuknya. Orang yang berpenyakit besar, orang yang tubuhnya membawa
terlalu banyak benda buruk, hanya ketika dia mengubah cara berpikirnya, barulah boleh
dikerjakan, dia ingin Xiulian barulah boleh menyingkirkan karmanya. Tentu saja, ada
sebagian orang masih belum ada niat Xiulian, juga telah dikerjakan untuknya, sekali
membaca buku maka telah dikerjakan untuknya. Mengapa? Karena dasar bawaan dia
sangat bagus, dia memang pantas memperoleh, ini tidak bisa dilihat sama rata. Di rumah
ada orang sakit seperti ini, merasa Dafa baik, terus membiarkan dia belajar, anda boleh
memintanya belajar di rumah. Kami berkata terlebih dahulu, saya juga tidak dapat
sesukanya menyelesaikan beberapa persoalan manusia biasa ini. Dia dapat atau tidak
berkultivasi, harus lihat dirinya sendiri: dia tidak bisa kultivasi, anda juga jangan
menyuruhnya kultivasi. Sekali timbul masalah bisa merusak Dafa, bagaimana saya dapat
menyelesaikan masalah manusia biasa ini? Jika saya tidak menangani untuknya, dia
pergi ke mana-mana membuat hasutan, mengatakan "mendapat sakit mental karena
latihan Falun Dafa, Guru tidak mengobati," dia masih akan memfitnah saya.
Bagaimanapun juga kami sudah katakan terlebih dahulu, baik di kelas latihan tidak
menerimanya, maupun di tempat latihan juga tidak memperkenankan dia datang. Orang
yang sakit epilepsi pada umumnya tidak masalah. Dalam kelas ceramah, kami tidak
tegas menyebutkan bahwa pasien epilepsi tidak boleh ikut kelas ceramah. Namun
umumnya, staf kami tidak menginginkan dia ikut masuk, karena mudah kambuh sebelum
dia mengubah pikirannya. Saat kambuh mudah menyebabkan pengaruh buat kami.
Pasien epilepsi tidak sama dengan orang sakit mental, karena dia bersifat tunggal, hanya
ada sebuah benda di dalam otaknya, benda tidak baik itu diambil ke luar selanjutnya
sudah tidak apa-apa lagi, umumnya adalah seperti ini.
Pengikut: Bagaimana memahami peningkatan secara keseluruhan?
Shifu: Peningkatan secara keseluruhan yaitu meningkat naik dengan utuh. Kita dalam
proses Xiulian, seluruh jiwa yang ada dalam tubuh anda dengan jiwa yang anda Xiulian
semuanya meningkat naik bersama-sama dengan anda. Kita menyebutnya
menyelaraskan keseluruhan, menyelaraskan tubuh keseluruhan untuk anda sekalian
dan untuk praktisi. Meningkatkan keseluruhan utamanya berarti Xinxing anda telah naik,
Gong anda juga harus ikut naik, persis seperti yang barusan saya katakan. Ada orang
menanyakan, mengapa tidak datang menstruasi? Sekali Xinxing anda naik, Gong juga
akan ikut naik. Menyelaraskan tubuh orang yang kekuatan karmanya terlalu besar, ada
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beberapa bagian tidak dapat ikut naik, mungkin dia juga harus ketinggalan, syarat utama
dari peningkatan keseluruhan haruslah mengutamakan peningkatan Xinxing.
Mengatakan saya hanya ingin mengubah tubuh, saya hanya ingin menghindari bencana,
itu jelas tidak boleh, karena ingin mengubah anda melalui Xiulian, haruslah mulai dari
kultivasi Xinxing. Tanpa Gong yang mematokkan tinggi rendahnya tingkatan, yaitu tinggi
rendahnya Xinxing anda, semua itu sama saja membicarakan siasat perang di atas
kertas saja.
Pengikut: Beberapa murid ada menanyakan: bagaimana menangani gangguan iblis
pada Dafa?
Shifu: Saya katakan pada anda sekalian, kita memublikasikan Fa ortodoks bila tidak ada
orang datang menentang, itu barulah hal aneh! Anda sekalian pikirkan, bila saya hari ini
tidak mengerjakan hal-hal ini, saya paling nyaman. Hanya karena saya telah
mengerjakan hal-hal ini untuk anda sekalian, kerunyaman yang saya temui dengan
kerunyaman yang anda temui, semuanya adalah menghambat Fa ini, tidak
memperkenankan orang memperoleh Fa. Manusia setelah tiba di taraf ini, ingin
memperoleh Fa, iblis pastilah tidak mengizinkan, dia mau mengganggu anda. Dia
berpikir: "Anda utang pada saya, saya harus mencari anda untuk menagihnya, anda
telah memperoleh Fa, bagaimana dengan utang pada saya? Dia masih membenci anda!
Setiap faktor aspek semuanya menimbulkan semacam efek menghambat. Bicara lebih
jelas lagi, semuanya juga manusia sendiri yang menyebabkannya, manusia semuanya
punya kekuatan karma. Dahulu, Yesus berkata: "Manusia! Anda punya dosa." Dia
mengatakan manusia punya dosa, mengatakan karma sebagai dosa, sebenarnya adalah
seperti ini. Adalah karena manusia sendiri telah berbuat hal tidak baik sehingga
menyebabkan kekuatan karma, itu bukankah dosa? Dia bisa menimbulkan bermacammacam efek menghambat. Anda telah memperoleh Fa ortodoks, tentu saja akan
mengganggu anda, inilah sebabnya, jadi kita bertemu hal-hal ini semuanya adalah
menguji Xinxing kita. Ada orang bisa mengatakan, belajar Falun Dafa bagaimanabagaimana tidak baik, ataupun sesuatu lainnya, tetapi itu untuk melihat dapatkah anda
punya tekad yang teguh, dapatkah memahami Fa ini dari hakikinya. Bila anda masih
tidak memahami Fa ini dari hakikinya, bagaimana anda dapat berkultivasi? Sebelum
anda terbuka kesadaran, semuanya selalu eksis sebuah konsep seperti ini: dapat atau
tidak teguh pada Fa, di pintu mana pun semuanya seperti ini. Di benda paling esensial - anda masih tidak dapat teguh, lantas anda masih kultivasi apa? Jadi dia punya aspek
ujian dan gangguan seperti ini.
Anda lihat sewaktu saya memulai kelas ceramah, pastilah ada banyak kelas qigong
lain akan mulai pada waktu bersamaan. Bila saya tidak mengadakan kelas ceramah di
sana maka tidak ada begitu banyak hal, sekali saya ingin mengadakan kelas ceramah,
tiba-tiba dalam sekejap telah datang sangat banyak qigong sesat mengadakan kelas.
Mengapa? Yaitu ketika anda ingin mengerjakan hal ini, dengan saling koordinasi saling
berhasil pasti ada beberapa iblis mengikuti, juga memang diatur seperti ini. Untuk melihat
orang ini masuk ke pintu mana, memperoleh Fa ortodoks atau Fa sesat; anda ingin
masuk ke pintu mana, tergantung anda. Bukankah dikatakan, kultivasi manusia
sangatlah sulit, memang haruslah seperti ini, sangat sulit juga adalah seharusnya begini,
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karena segalanya disebabkan oleh kita sendiri. Namun kesulitan ini, dari tengahnya juga
memanifestasikan faktor dari berbagai aspek: Xinxing dan kesadaran seseorang, dapat
atau tidak meningkat naik dan lain-lain, dia juga adalah prinsip saling koordinasi saling
berhasil, secara dialektis memandang beberapa hal ini, jadi bisa ada kekacauan seperti
ini.
Persis seperti di Changchun kita ini ada seseorang, dia berkata: "Saya adalah
Buddha, anda jangan mengikuti orang lain belajar lagi, saya adalah bagaimanabagaimana," berbagai aspek mengacau, bahkan mencemarkan reputasi saya pribadi
semuanya bisa ada, jadi tergantung anda mendengarnya atau tidak, anda percaya atau
tidak, anda bisa bagaimana. Dia bisa memakai berbagai cara untuk datang merusak,
untuk mengguncangkan sebuah hati anda itu, melihat anda dapat mantap atau tidak.
Ada orang mengatakan: "Saya membulatkan hati dengan tekad untuk berkultivasi
Fa Ortodoks, saya tidak percaya seperangkat punya anda itu." Sebenarnya, banyak
praktisi kita sudah merasakan kekuatan dari Fa, lagi pula perubahan tubuhnya sendiri
juga sangat besar, juga mengerti prinsip yang saya ceramahkan ini. Dia masih tidak
mantap, itu bukankah sudah masalah kualitas kesadaran, kualitas kesadarannya sudah
sangat rendah, adalah prinsip seperti ini. Jadi beberapa kekacauan ini, saya katakan
adalah wajar. Xiulian memang seperti ombak mendulang pasir, pasir diayak ke luar, yang
tersisa barulah emas. Bisa tersisa berapa banyak emas, itu tergantung bagaimana anda
sendiri berkultivasi.
Pengikut: Sehubungan dengan materi promosi Falun Dafa, haruskah lebih banyak
dicetak, agar dipromosikan di tempat latihan?
Shifu: Publikasi Falun Dafa kita, seluruh metode penyebaran Fa, semuanya tidak sama
dengan metode penyebaran Gong sekarang ini. Anda sekalian mungkin telah melihat,
kami tidak membesar-besarkan sesuatu, juga tidak mengeluarkan sesuatu hal apa pun
untuk dipamerkan, tidak ada hal apa pun yang seperti ini. Master qigong lain ingin
menyembuhkan seorang pasien, dia terus berpropaganda sehebat-hebatnya,
propaganda hingga tidak ada orang mau mendengar lagi baru berhenti. Kita tidak ada
hal seperti ini, praktisi kita ada di atas ribuan bahkan puluhan ribu orang, mereka
semuanya sudah tidak ada penyakit, kami juga tidak pernah mengatakan apa pun, juga
tidak mengungkit hal-hal ini. Tentu saja, anda sekalian mungkin membaca beberapa
informasi di kertas pada saat permulaan, mengapa? Karena pada saat permulaan, kami
muncul dengan bentuk seperti qigong biasanya, bila langsung mengajar sebegitu tinggi,
orang-orang tidak akan bisa menerimanya. Jadi kami juga melewati sebuah proses
langkah awal yang berangsur-angsur seperti ini agar orang-orang dapat memahami.
Anda sekalian tahu, saat kita permulaan mengadakan kelas ceramah di Changchun, apa
yang saya ceramahkan juga sangat tinggi, namun masih selalu menyebut istilah qigong
di mulut. Kita hari ini, karena telah mengajar Gong menuju ke tingkat tinggi, maka sudah
tidak membicarakan hal-hal ini lagi, ini juga sebuah proses berangsur-angsur agar orang
dapat memahami.
Pengikut: Di kota otomotif yang punya ratusan ribu lebih divisi pegawai, bagaimana bila
perkembangannya tidak baik?
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Shifu: Falun Dafa kita ini, pada awalnya di kota otomotif berkembang lumayan baik.
Anda sekalian mungkin tahu iblis-iblis itu, mereka mengacau dengan sangat hebat, itu
juga adalah iblis. Namun kita telah mengatakan, beberapa hal ini semuanya saling
koordinasi saling berhasil, ada berapa banyak orang dapat berkultivasi, ada berapa
orang tidak dapat berkultivasi, maka itu tergantung diri orang tersebut. Bila tidak ada
gangguan, apakah itu mungkin? Bila tidak ada orang mengganggu, bukankah kultivasi
anda terlalu mudah?! Jalan besar sedemikian mulus, berkultivasi terus ke atas, kesulitan
apa pun tidak ada, ini mana bisa disebut Xiulian, bukankah begitu? Ada kesengsaraan
barulah dapat melihat bisa atau tidak seseorang berkultivasi, barulah dapat
menyingkirkan berbagai macam keterikatan manusia. Namun iblis ini memang sangat
besar, dia telah menimbulkan efek semacam perusakan yang mahabesar,
menghancurkan sebagian besar orang, efek yang timbul telah melampaui fungsi iblis
umumnya. Hal-hal ini di tingkat tinggi juga mengetahuinya, kehidupan tingkat tinggi juga
mengetahui. Bagaimana mengatasi? Karena ada beberapa hal harus saya anggukkan
kepala, saya suka meninggalkan satu kesempatan pada orang. Namun sepertinya
kesempatan ini sudah tidak boleh diberikan, di masa depan orang yang belajar Dafa di
kota otomotif juga pasti bisa bertambah banyak.
Pengikut: Ada beberapa praktisi siap-siap mengikuti kelas ceramah, namun selalu tidak
dapat ikut serta, praktisi pagi-sore di tempat latihan harus bagaimana?
Shifu: Ada praktisi siap-siap mengikuti kelas ceramah, kelas saya ini bila terus diadakan,
diadakan 10 tahun lagi masih selalu ada orang yang siap-siap ikut serta. Kita punya
sebegitu banyak praktisi lama, masih ada buku saya, kaset dan video tape, semuanya
dapat berfungsi sebagai penyebaran dan penyelamatan pada manusia. Sebenarnya
anda sekalian sudah berfungsi sebagai pasukan induk, terutama dalam periode ini, anda
sudah pasti seorang kekuatan utama. Tidak perlu pengajaran langsung dari saya juga
dapat memperoleh, bukankah demikian? Bila begitu, saya pikir kita sekalian kerjakan
lebih banyak pekerjaan pada aspek ini, bantu-bantu orang lain, apalagi ketika mereka
datang belajar ke tempat latihan, saya katakan para pembimbing harus lebih
bertanggung jawab. Tanggung jawab anda tidaklah kecil, jangan menganggap ia sebagai
sesuatu yang hanya untuk mengumpulkan masyarakat sedemikian sederhana, haruslah
sebisa mungkin menyerap Fa, banyak belajar Fa, menguasai lebih banyak benda.
Masih ada sedikit yang ingin secara khusus saya kemukakan, asalkan yang muncul
masalah runyam, timbul penyimpangan atau orang yang mengalami kekacauan mental
semacam ini di tempat latihan kita, semuanya adalah telah latihan Gong yang lain, tidak
melepas pengejaran lainnya, ini sudah pasti, mutlak tidak akan salah sedikit pun. Asalkan
orang seperti ini 100% sudah latihan benda lain, atau di rumahnya telah memuja benda
lain, tidak melepasnya, ini salah satu. Masih ada satu yaitu Falun telah berubah bentuk,
juga karena sudah dicampur dengan latihan metode Gong yang lain, atau dalam niat
pikirannya telah tercampur. Kedua kondisi ini, saya bisa katakan pada anda sekalian,
dijamin adalah situasi semacam ini yang menyebabkan, hanya bila ada dua kondisi ini,
Fashen saya biasanya tidak mengurusi. Karena dia latihan Gong yang lain, dia latihan
dengan mencampurkan, dia bukan orang dari Falun Dafa kita, Fashen saya tidak
mengurusinya, Fa juga tidak diberikan kepadanya. Iblis yang kacau-balau itu melihat dia
24

telah latihan Falun Dafa, tentu saja ingin mengganggunya, mencelakainya, dia
mengalami kekacauan mental, masih bisa merusak Falun Dafa, bisa muncul persoalan
ini. Ada orang satu tekad berkultivasi Falun Dafa, tapi dalam niat pikirannya atau dalam
gerakan selalu memikirkan ingin diri sendiri merasakan sesuatu, menambah sedikit
benda lain. Dulu latihan Gong yang lain ada sedikit perasaan, sekarang ini sudah latihan
Falun Dafa, tidak ada perasaan semacam itu. Dia masih ingin merasakan, itu bukankah
sudah mengejar keterikatan? Sekali dia menambahkan benda semula ke dalam, Falun
akan berubah bentuk, Fa bisa timbul persoalan, dijamin bisa seperti ini.
Pengikut: Makna sesungguhnya dari kehidupan manusia apakah demi memperoleh
kehidupan yang lebih baik?
Shifu: Ada orang masih punya pemikiran seperti ini, mengatakan saya kultivasi menjadi
Buddha untuk apa? Ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Buddha sangatlah
kurang, mengatakan apa gunanya berkultivasi Buddha? Anda jangan tertawa, dia benarbenar tidak tahu. Mengapa berkultivasi Buddha? Pertama adalah boleh selamanya
mempertahankan tubuh manusia; kedua adalah boleh selamanya tidak menderita,
selamanya indah menyenangkan. Satu kehidupan manusia sangatlah pendek,
mempertahankan tubuh manusia adalah satu aspek; aspek lainnya adalah tidak
menderita, tempat di mana jiwa anda diciptakan adalah dalam dimensi alam semesta
yang sangat tinggi. Datang dari dimensi alam semesta, sifat dasarnya adalah baik hati.
Hanya karena diri sendiri berubah menjadi tidak baik lagi, selangkah demi selangkah
jatuh hingga di sini, menunggu untuk dimusnahkan, ia adalah sebuah proses seperti ini.
Bila mengatakan untuk apa harus kembali? Tempat anda benar-benar diciptakan adalah
di dalam dimensi tingkat tinggi, itu barulah tempat yang paling indah bagus, tempat yang
seharusnya anda tinggal.
Menggunakan perkataan Sang Sadar adalah persis seperti manusia semuanya
telah jatuh ke dalam lumpur, semuanya di sini bergelimang air lumpur. Namun saat
manusia datang semuanya seperti ini, masih merasa lumayan baik. Manusia semuanya
merasa sangat baik, dalam lumpur bergelimang ke sana kemari, dia masih merasa
nyaman, sangat baik. Kita umpamakan sebuah contoh, namun bukan memaki manusia,
katakanlah babi itu, tidur di dalam kandang babi itu, air seni bercampur kotoran dalam
lumpur, bila merasakan di alam dunianya, dia merasakan sangat baik. Manusia dalam
alam tersebut, sekali dia meningkat naik dan memalingkan kepala melihat kembali, sama
sekali tidak tahan melihatnya lagi, seperti itulah prinsipnya. Ada yang mengatakan
“manusia dalam masyarakat manusia adalah bergelimang lumpur,” di mana-mana
semuanya sangat kotor, inilah maksudnya. Dalam lingkungan yang tidak bersih ini, dia
masih merasa diri sendiri dibandingkan orang lain sedikit lebih bersih maka sudah lebih
baik, sebenarnya tidak lebih hanyalah membersihkan tubuh yang penuh cemaran
dengan menggunakan air lumpur, saya katakan juga tidak akan bersih seberapa banyak.
Pengikut: Makna hidup manusia apakah adalah sukses Xiulian, menjadi Buddha?
Shifu: Bukan menjadi Buddha, tetapi kembali ke jati diri yang asli. Sukses Xiulian,
kembali pulang, inilah makna sesungguhnya, dalam pandangan kehidupan tinggi adalah
seperti ini. Namun anda tiba di antara manusia biasa dan bertanya pada guru sekolah
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anda yang ada dalam manusia biasa, dia tidak akan mungkin memberi tahu anda seperti
ini. Karena manusia memandang terlalu berat pada hal-hal dalam manusia biasa, karena
dia tidak mampu melihat keadaan sebenarnya dari alam semesta itu. Umat manusia
sekarang adalah terlalu absolut diisi padat ilmu pengetahuan yang diajarkan dari Barat
ini, sehingga malahan membuat orang makin lama makin materialistik. Menggunakan
teori yang ada sekarang ini untuk mengukur segalanya, umat manusia dalam manusia
biasa ini makin lama makin parah terperosok.
Pengikut: Dalam mimpi keliling mencari toilet, dengan susah payah ketemu satu tempat,
setelah terbangun telah keluar?
Shifu: Umpamakan sebuah contoh untuk anda. Gunung Wudang adalah Zhenwu juga
disebut Xuanwu, adalah tempat Xiulian kaisar besar Xuanwu yang dimaksud aliran Tao.
Dalam gunung Wudang terlihat sebuah kisah Xiulian Xuanwu, menceritakan proses
Xiuliannya, di sana ada satu bagian menulis tentang dia. Dia telah Xiulian sangat lama,
sekitar 40 tahun lebih, dia sudah Xiulian hingga tingkat yang sangat tinggi. Suatu hari
dalam mimpi, dalam dunia ilusi, iblis datang mengganggunya, berubah menjadi wanita
cantik, tanpa sehelai benang pun. Akhirnya pada saat dia bergairah tidak terkendali, dia
telah tergerak Qing. Setelah kejadian itu dia sangat marah, dia sangat menyesal, dia
berpikir: "Xiulian saya ini masih bisa ada harapan? Telah kultivasi begitu banyak tahun
tanpa satu hal pun yang berhasil, masih tidak mampu mengendalikan hati sendiri, dalam
hati berpikir sudah tidak bisa lagi, sekali marah lantas meninggalkan gunung. Ketika dia
turun gunung hingga separuh jalan, terlihat seorang wanita tua sedang mengasah jarum
di sana, menggunakan batangan besi mengasah supaya menjadi jarum. Mungkin orang
kuno di zaman itu semuanya menggunakan metode ini mengasah jarum.
Ei, dia bertanya pada wanita tua ini: "Mengapa anda mengasah jarum
menggunakan batangan besi yang begitu kasar?" Wanita tua memberi tahu dia: "Setelah
waktu yang lama niscaya bisa mengasah menjadi jarum." Hati Zhenwu tergerak. Wanita
tua ini saat mengasah jarum juga terus menuang air ke dalam mangkok, air ini sudah
tertuang penuh, dia masih terus menuangnya. Lantas dia berkata pada wanita tua: "Air
sudah tumpah ke luar." Wanita tua berkata: "Setelah penuh otomatis bisa tumpah ke
luar." Sebenarnya dia sedang memberi isyarat, maksudnya memberi tahu Zhenwu:
"Seseorang dalam proses Xiulian, anda jangan memandangnya terlampau berat. Sekali
tidak berhasil, lain kali akan bisa berhasil." Justru karena tubuh manusia semuanya ada
naluri, telah penuh pasti tumpah ke luar. Dia sedang memberi isyarat kepadanya tentang
makna ini. Dalam masalah ini telah membicarakan sebuah kisah, juga kurang komplit,
sepertinya masih kurang pas. Namun saya beri tahu anda sekalian, kasus ini juga
mungkin seperti cerita ini. Seperti yang barusan menulis pertanyaan -- mungkin adalah
berupa kasus seperti ini.
Pengikut: Setiap kali saat gerakan memancang atau meditasi, sekali memasuki kondisi
latihan, segera tidak ingin latihan lagi, setelah berhenti lantas menyesal?
Shifu: Itu adalah gangguan sifat keiblisan dari pikiran orang itu sendiri, hati manusia
biasa dapat menciptakan iblis (gangguan dari karma pikiran). Mengapa? Karena dalam
hati anda, substansi-substansi yang tidak baik itu yang tercipta dalam pikiran atau niat
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pikiran anda di masa lalu, semuanya dalam niat pikiran berefek menentang. Anda
kultivasi dengan baik maka substansi buruk semacam ini akan dimusnahkan, maka ia
tidak terima, dia tidak memperkenankan anda latihan. Mengapa latihan anda goyah?
Dalam niat pikiran memikirkan: "Tidak latihan lagi, begitu menderita." Saya beri tahu
anda, niat pikiran itu ada sebabnya, tidak ada gangguan iblis dari luar juga ada gangguan
iblis dari diri sendiri. Karena substansi-substansi yang tidak baik itu menimbulkan efek,
segala substansi di dimensi lain semuanya adalah makhluk berakal.
Bukankah saya pernah mengatakan perkataan ini, bila anda kultivasi dengan baik,
dia akan tersingkir, menyingkirkannya barulah anda dapat Xiulian dengan baik, barulah
anda dapat menyingkirkan niat pikiran buruk itu. Ada orang meditasi tidak mampu hening,
niat pikiran muncul tiada henti, adalah karena anda punya keberadaan substansisubstansi itu. Dia juga hidup, tumbuh dari pikiran anda pada masa lalu, jadi dia
menimbulkan efek mengacau. Anda kultivasi dengan baik, lantas ia termusnahkan,
makin dimusnahkan hingga makin sedikit, terakhir seluruhnya disingkirkan, oleh karena
itu dapatkah dia menyetujuinya? Anda Xiulian, dia terus mengacau.
Ada yang dalam pikirannya masih bisa memaki Shifu, memaki Dafa kita. Namun
satu hal harus dibedakan dengan jernih, itu bukan Zhu Yishi anda sendiri yang mau
memaki, melainkan disebabkan karma pikiran -- substansi buruk semacam ini yang
terefleksi dalam pikiran anda. Sekali muncul persoalan ini harus segera menolaknya! Zhu
Yishi harus kuat, "tidak memperkenan kultivasi juga saya harus kultivasi,"
menyingkirkannya. Dengan begini, Fashen saya melihat pikiran anda yang sangat teguh,
pasti bisa membantu anda melenyapkan sebagian besar, maka anda bisa punya
pengalaman seperti ini.
Pengikut: Tingkat latihan Gong sudah ditakdirkan, namun Dafa tiada batas, masih boleh
kultivasi menjadi maha Buddha tingkat tinggi, dapatkah saya bersumpah lagi untuk
kembali berkultivasi, umpamanya setelah mencapai Arhat dari tingkatan yang telah
ditakdirkan?
Shifu: Seseorang setelah kultivasi hingga buah status Arhat, pada mulanya ditakdirkan
sempurna pada buah status Arhat, lalu mengatakan "tidak bisa, saya masih ingin
kultivasi lebih tinggi." Bila anda sungguh punya kemampuan itu, anda kembali
bersumpah, masih dapat melanjutkan kultivasi lebih tinggi. Dulu ada yang seperti ini,
namun tidak banyak ditemui. Mengapa tidak banyak ditemui? Karena acapkali saat
mengatur Xiulian seseorang, tingkat yang diatur tersebut sudah disesuaikan dengan
kondisi tubuhnya sendiri, berapa banyak semua substansi diputuskan oleh kemampuan
menahan dirinya sendiri, umumnya selisih tidak seberapa banyak. Namun juga ada
sedikit orang yang ekstrem bagus, dia punya beberapa benda yang tersembunyi, tidak
terlihat pada tingkat tertentu. Ada orang menemukan, setelah Xiulian hingga satu tingkat
tertentu, Shifu itu sekali melihat -- sudah tidak bisa mengurusi lagi, secara otomatis dia
mengundurkan diri, lalu ada Shifu lain datang menggantikan, juga ada situasi seperti ini.
Membawa menuju tingkat lebih tinggi, juga tidak perlu diri sendiri yang mengucapkan,
dia terus membawa anda menuju tingkat tinggi.
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Pengikut: Suatu hari dalam mimpi bertemu Master Li, Master berkata, "Kondisi anda
ada sedikit khusus," maksudnya seperti mengatakan, beberapa bagian dari saya
mungkin tidak bagus, kemudian Master Li menyelaraskan tubuh untuk saya, saya
merasa perut kecil, telapak kaki xua ….
Shifu: Ini sangat sederhana, ini bukan maksudnya anda tidak dapat kultivasi, adalah
dalam proses Xiulian anda ada sebab lainnya, biasanya Fashen bisa menyelesaikannya.
Kondisi semacam ini bukan mimpi, tetapi sungguh-sungguh realitas, semuanya bisa
dikontak, karena pada siang hari, daya Ding anda tidak cukup, anda dalam kondisi Ding
tidak dapat melihat, jadi tidak apa-apa melihat saat bermimpi. Bertemu saya dalam mimpi
adalah hal yang normal.
Pengikut: Demi Xiulian lebih baik, bolehkah dalam hati memanjatkan Zhen-Shan- Ren
dalam kehidupan sehari-hari?
Shifu: Dalam kehidupan sehari-hari memanjatkan Zhen-Shan-Ren dalam hati, ini tidak
buruk, ini tidak apa-apa, namun saat latihan, jangan menggerakkan niat pikiran.
Pengikut: “Harian Sore Changchun” memberitakan, tahun ini di musim panas ada
Master Tibet xxx berkhotbah, ada 200 lebih Buddha hidup besar kecil yang ikut serta,
bagaimana memandang hal ini?
Shifu: Biksu dan Lama juga adalah manusia, mereka suka mengerjakan apa -- maka
dikerjakan. Hal yang mereka kerjakan bukanlah apa yang Buddha kerjakan, juga
bukanlah Buddha yang menyuruh kerjakan, manusia biasa sangat berat memandang
hal-hal ini. Orang Xiulian sepantasnya mengetahui dengan jernih, mengkhotbahkan
ajaran juga sama, tidak lebih hanya semacam kegiatan agama Buddha. Berbicara lebih
lanjut, di periode akhir dharma tidak ada apa pun yang bisa dibicarakan lagi. Di samping
itu berbicara satu persoalan, anda sekalian tahu, baik biksu maupun Lama, adalah tidak
boleh mencampuri politik negara dan hukum-hukumnya, tidak mencampuri urusan dalam
manusia biasa. Itu yang mengadakan pawai, menggerakkan kemerdekaan, anda
sekalian pikirkan, sebagai seorang Xiulian apakah untuk mengerjakan ini? Bukankah ini
adalah keterikatan hati dalam manusia biasa? Telah memandang terlampau berat pada
hal manusia biasa? Mengenai hal-hal ini, bukankah merupakan keterikatan hati yang
harus disingkirkan orang Xiulian? Saya katakan Falun Dafa kita ini adalah tanah suci,
praktisi kita dituntut punya Xinxing yang sangat tinggi, maka saya berani mengatakan
demikian. Kami menuntut praktisi untuk menekankan Xiulian Xinxing, saya katakan baik
tokoh pahlawan maupun tokoh teladan, bagaimanapun dia masih seorang tokoh
pahlawan atau tokoh teladan dalam manusia biasa, kami menuntut anda keseluruhan
sebagai seorang yang supernormal, keseluruhan melepas kepentingan materi pribadi,
seluruhnya demi orang lain. Sang Maha Sadar itu adalah demi apa? Dia seluruhnya
adalah demi orang lain. Maka itu, tuntutan saya terhadap praktisi juga sangat tinggi,
praktisi juga dapat meningkat sangat cepat.
Kita umpamakan sebuah contoh, perkataan yang barusan saya katakan tidak
berlebihan. Di setiap tempat di seluruh negeri, tak peduli bidang apa anda mengadakan
konferensi besar apa pun, benda yang telah hilang -- anda sangat susah
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menemukannya, tentu saja masih ada beberapa orang baik, tapi dia termasuk individual.
Benda yang hilang dalam kelas ceramah Falun Dafa kita -- semuanya dapat ditemukan
kembali, setiap kelas seluruhnya seperti ini. Kelas ceramah dengan beberapa ribu orang,
dalam setiap kelas menemukan arloji, kalung emas, cincin, uang, mulai dari yang banyak
hingga sedikit, berapa banyak uang pun ada, di atas ribuan Yuan juga ada, bila ketemu
langsung menyerahkannya ke sini. Saya di sana mengumumkan, pemiliknya datang
menerima. Beberapa murid juga mengatakan, kasus semacam ini pada ‘belajar dari Lei
Feng’, pernah terlihat, sekarang entah sudah berapa tahun tidak ditemukan lagi. Setelah
berakhirnya kelas ceramah, praktisi seluruhnya dapat dengan sendirinya mematut
Xinxing, bertanggung jawab demi orang lain -- demi masyarakat, dengan ketat mematut
diri sendiri, saya katakan kita ini adalah tanah suci, apakah masih tidak benar?
Pengikut: Ada praktisi telah membuka beberapa lembar buku yang disebut natural apa
dan Gong apa, dalam buku sedang menyangkal bahwa ada orang membanggakan Gong
tersebut, merendahkan Falun Dafa, praktisi tersebut setelah melihat dua lembar, saat
latihan ada bayangan hewan sedang bergerak dari Gong tersebut, memengaruhi
memasuki kondisi Jing?
Shifu: Kami sudah pernah mengatakan, semua ini tidak boleh dibaca, anda
membacanya untuk apa! Praktisi sejati sudah membakar semua benda palsu dan sesat
ini, sedang anda masih membacanya, bukankah perbedaannya terlalu besar? Anda
membacanya, bukankah membawa hati memohon? Janganlah membaca benda yang
tidak keruan. Metode Gong yang sejati, orang tidak memublikasikan, juga tidak
mengurusi hal-hal itu, master qigong yang memopulerkan qigong, mereka semuanya
telah menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang, hari ini loncat ke luar satu Gong apa,
besok loncat ke luar satu Gong apa, qigong-qigong itu, pada dasarnya semua adalah
palsu. Di luar adalah mengacau dan merusak penyebaran Fa ortodoks.
Master qigong yang mengerti semuanya tidak menyebarkan lagi, anda
menyebarkan lagi, bukankah anda sudah mengacau Fa? Hal yang seharusnya
dikerjakan telah dilaksanakan, sudah menegakkan satu prestasi besar, anda kerjakan
lagi berarti mengacau. Jadi master qigong palsu yang pada dasarnya demi uang, demi
nama, demi kepentingan, semuanya adalah iblis, dia sendiri tidak tahu dirinya adalah
iblis. Namun kami dalam kelas ceramah tidak berbicara yang absolut, terutama khawatir
ada orang yang tidak bisa menerimanya, sebenarnya pada dasarnya semua adalah iblis
yang sedang mengganggu.
Pengikut: Praktisi saat latihan meditasi, selalu ada pikiran sesat yang muncul?
Shifu: Benar, ini juga seperti yang barusan saya katakan, karena eksis substansi dari
segala jenis pikiran yang tercipta oleh perbuatan buruk diri sendiri di masa lalu, beberapa
benda tersebut menimbulkan efek. Anda duduk di sana saat latihan mungkin pikiran yang
tidak baik tersebut, ingin memaki orang, masih berpikir hal buruk, memaksa anda terus
berpikir, adalah karena substansi buruk yang tercipta dalam pikiran di masa lalu masih
menimbulkan efek, bahkan masih bisa memaki Shifu. Anda tidak perlu khawatir, anda
sebisa mungkin menekannya, menolaknya, maka dia bisa dilenyapkan, harus menolak
pikiran tidak baik semacam ini. Seketika muncul juga tidak perlu khawatir, itu bukan anda
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yang mau memaki Shifu, melainkan kekuatan karma pikiran dalam otak anda terus
merefleksi.
Pengikut: Di saat praktisi memasuki keheningan dalam berlatih Gong, selalu ada praktisi
berkata kepada orang lain: Gong xxx adalah Gong Futi cerpelai kuning, praktisi tersebut
pada malam hari bermimpi, ada orang mengajarinya membakar dupa?
Shifu: Perkataan ini kelak tidak pantas dikatakan terlalu langsung kepada orang yang
berlatih Gong lain yang kacau-balau. Kita ada beberapa praktisi punya teman yang
sangat akrab, temannya latihan Gong semacam Futi itu, anda boleh mengatakan
kepadanya, tidak ada masalah, paling baik melalui sisi samping. Bila anda pergi bertemu
sangat banyak yang tidak kenal, dan lagi, orang yang Xiulian Gong Futi, lalu anda
berkata Gong tersebut bagaimana tidak baik, tentu saja dia akan menyerang anda,
bersama-sama menyerang anda, bahkan mengucapkan perkataan yang tidak enak
didengar, kita harus menghindari masalah-masalah ini. Kita menasihati dengan Shan,
dia dapat memahami maka akan memahami, namun kita sebisa mungkin menghindari
masalah ini. Orang-orang tersebut yang sungguh-sungguh telah masuk pintu dari Gong
semacam itu, berada di dalamnya masih tidak rela keluar, dia sudah masuk pintu serong
jalan sesat, sifat hakikinya telah tersesat, paling tidak adalah kualitas kesadarannya tidak
baik. Orang-orang tersebut bisa berubah kembali -- tentu saja bagus, tidak berubah
kembali, tidak akan bisa bila anda menasihati dengan paksa. Pokoknya, perhatikan
strategi dan metode, perhatikan hal-hal ini sudahlah boleh. Benda iblis tidak akan bisa
melukai anda.
Pengikut: Ada beberapa orang mencetak ulang kalender, sesuai modalnya menjual
kepada praktisi, satu sen pun tidak untung, bolehkah?
Shifu: Pemikiran saya tentang hal-hal ini, bahwa praktisi kita ini sangat baik, telah
berbuat hal ini untuk yang lain, pada prinsipnya juga tidak melanggar apa pun. Namun
di dalamnya ada sebuah masalah pertukaran uang, walaupun sesuai modal juga telah
menyentuh uang. Saya rasa sebisa mungkin menghindari hal-hal ini, jangan menyentuh
uang. Karena anda telah menyentuh uang, bila dikelola tidak baik, setelah masa lama,
dalam hati bisa kehilangan keseimbangan mental. Selalu mengerjakan hal-hal ini bisa
muncul pemikiran: "Saya juga tidak ambil untung, biaya perjalanan saya haruskah
dihitung ke dalamnya," mengatakan "di sini saya ada sedikit rugi, haruskah sepantasnya
menambahkan ke dalamnya," dia dapat mendorong segala macam hati manusia.
Berangsur-angsur tidak mampu mengontrol benda ini, jadi harap perhatikan hal-hal ini.
Anda sekalian tahu mengapa kita tidak mengizinkan anda menyentuh uang?
Sakyamuni pada 2.500 tahun lalu demi tidak mengizinkan orang-orang menyentuh uang
dan materi, membimbing orang-orang masuk ke pedalaman hutan terpencil untuk Xiulian.
Hanya ada satu mangkok sedekah, terhadap mangkok sedekah ini dia masih
mengatakan satu Fa, "Mangkok sedekah pun tidak boleh terikat." Benda-benda ini bila
ditangani tidak baik juga bisa dengan serius mengganggu orang, memengaruhi orang
Xiulian, jadi harap perhatikan hal-hal ini. Anda katakan pada masa Yesus bukankah juga
membimbing orang-orang tiba di sana maka makan di sana, tidak menyentuh uang kan?
Saya hanya berbicara tentang persoalan ini, memberikan sebuah contoh ini. Anda
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mungkin tidak memahami sedemikan mendalam. Saya harus melangkah dengan lurus.
Saya juga tidak boleh mengajar anda berbuat seperti ini. Setelah lewat banyak tahun,
orang-orang akan berkata, "Di zaman Li Hongzhi ada orang telah mengerjakan seperti
ini, kalau begini Fa ini masihkah dapat disebarkan? Sudah tamat dari dulu, lewat masa
yang tidak lama sudah tamat. Ada orang ingin punya foto, ingin, anda sendiri bawa pergi
foto, anda sendiri bawa pergi cuci-cetak, namun kita sebisa mungkin menahannya pada
lingkup antarpraktisi. Di masa mendatang benda-benda ini, kita mungkin akan
memublikasikan terbuka dalam masyarakat, karena bahkan kalender saya telah dengan
formal diregistrasi dengan nomor serial publikasi. Di masa mendatang kami akan
serentak mengurusi hal-hal ini, harap jangan ambil keputusan sendiri, bila ditangani tidak
baik masih bisa merusak Dafa.
Bagaimana menjual, sesuai modal pun tidak boleh. Harap jangan timbul segala hati
semacam ini, tak ada gunanya. Diri sendiri Xiulian meningkat naik, bantu orang lain, tidak
harus menggunakan bentuk semacam ini. Mintalah orang-orang tahu Fa, dengan orangorang membicarakan sedikit Fa dibanding apa pun lebih menang. Peningkatan pada
Xinxing manusia jauh lebih menang dibandingkan benda bentuk eksternal. Materi-materi
ini akan dikelola terpusat oleh Riset Perhimpunan Falun Gong. Pusat Umum, Pusat
Cabang dan Pusat Bimbingan semuanya tidak diperkenankan menyentuh uang. Segala
yang dikerjakan oleh Riset Perhimpunan Falun Gong kami melalui persetujuan saya
barulah mereka kerjakan. Menggunakan berbagai macam alasan pribadi untuk
mengelola, itu semuanya tidak boleh, adalah melanggar hak cipta, perundang-undangan
masyarakat juga tidak memperkenankan.
Pengikut: Ada orang berpikir baik-baik Xiulian Xinxing, namun dalam kehidupan seharihari tidak ada yang menyentuh hati nuraninya, juga tidak pernah bermimpi, khawatir Guru
sudah tidak mengurusinya?
Shifu: Bukan begini. Karena setiap orang, benda bawaan dirinya dan kondisi dari
orangnya sendiri semua tidaklah sama, benda bawaannya mungkin yang rumit, tentu
saja saya masih dapat memberikan sebuah contoh kepada anda sekalian. Bukanlah
menunjuk pada orang tertentu, ada sebagian orang yang kedatangan tingkatnya lebih
tinggi, dia tidak perlu menderita, dia datang berasimilasi dengan Fa ini, selesai
berasimilasi dia terhitung sudah selesai tugas. Memang ada satu bagian, orang seperti
ini sangat sedikit jumlahnya, namun belum tentu situasi seperti yang anda sebutkan ini,
inilah maksud yang saya katakan. Ada banyak orang mungkin eksis karena berbagai
faktor, namun, tak peduli anda menderita atau tidak, berasimilasi dengan Fa ini, belajar
Fa ini adalah yang terpenting.
Pengikut: Bagaimanakah seharusnya ketika tidak sedikit praktisi mimpi bertemu Shifu
mengajar Gong yang bukan termasuk lima set metode Gong?
Shifu: Bukan gerakan dari lima set metode Gong, maka itu adalah iblis datang mengajar
anda, itu semuanya palsu, pasti bukan saya yang datang mengajar anda. Yang hari ini
saya ajarkan untuk anda sekalian hanya lima set metode Gong ini, ini cukup untuk
mengubah tubuh anda dan berhasil melatih segala golongan gaib dan benda yang
berbentuk. Karena Gong yang sungguh-sungguh menentukan tinggi rendahnya tingkat
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anda, bukan keluar melalui latihan, ia sudah cukup untuk dipakai. Dalam mimpi latihan
Gong, jangan dilatih lagi bila telah menyadari dalam otak. Latihan seperti ini adalah
karena Xinxing masih tidak terlalu mantap, bila mantap, sekali menggerakkan niat pikiran,
langsung bisa sadar.
Pengikut: Bagaimanakah seharusnya sekali ada orang belum kultivasi mencapai
kesempurnaan sudah meninggal dunia?
Shifu: Belum sempurna dalam kultivasi, tidak mencapai kesempurnaan, dia berada di
buah status mana, sudah memperoleh buah status, dia juga berarti sudah berhasil
kultivasi. Namun jika Fa duniawi saja belum keluar, itu yang celaka. Tetapi belum keluar
dari Fa Duniawi, dalam Triloka di dimensi yang berbeda tingkat, berada di tempat yang
dia boleh pergi, dia kultivasi hingga satu tingkat mana maka berada di satu tingkat
tersebut, juga ada manfaatnya. Bila dia berkata: "Itu tidak bagus, saya belum selesai
kultivasi, saya bersumpah melanjutkan kultivasi pada kehidupan berikutnya." Bila begitu
bisa menyebabkan pada kehidupan berikutnya benar-benar masih dapat masuk ke
dalam kondisi Xiulian tersebut, masih bisa melanjutkan Xiulian. Namun ada satu hal, jika
tidak mampu mengontrol adalah sangat berbahaya, berkultivasi lagi dengan tidak baik,
masih tetap terus jatuh, lebih buruk dibanding dengan semula. Bila selesai kultivasi, itu
lebih menang dibanding yang semula, eksis sebuah hubungan seperti ini.
Pengikut: Saat dalam proses Xiulian Xinxing selalu takut diri sendiri berbuat salah,
selalu menggunakan Fa untuk mengukurnya, masih ada masalah, tidak tahu apakah
benar?
Shifu: Setiap mengerjakan sesuatu masalah selalu sangat khawatir, saya pikir juga tidak
perlu sedemikian terikat. Hubungan ini sangat sulit ditata, berpikir terlalu banyak adalah
keterikatan; berpikir terlalu sedikit, sepertinya kita takut berbuat salah sesuatu persoalan.
Saya pikir juga jangan sampai membuat pikiran menjadi begitu tegang, jadi saat kita
mengerjakan sesuatu masalah, untuk masalah umum sekali dikerjakan seharusnya
sudah tahu baik buruknya. Lagi pula anda juga tidak seharusnya punya masalah
sedemikian banyak, lepaskan satu masalah ini lalu datang masalah itu. Saya pikir
masalah dalam manusia biasa tak perlu dipikirpun sudah tahu dia adalah hal baik atau
buruk. Ada beberapa masalah yang tiba-tiba muncul, kita harus memikirkan, ini hal baik
atau hal buruk? Saya katakan itu adalah hati sudah terlalu terikat jika setiap saat selalu
berpikir demikian, setiap berbuat sesuatu masalah selalu berpikir demikian, bahkan
masalah sepele juga berpikir. Xiulian penuh martabat, taruh perhatian pada hal besar.
Tentu saja di sisi ini dalam proses Xiulian, "saya belum menyadari persoalan ini, telah
berbuat salah -- tidak mengontrol dengan baik," saya pikir itu artinya anda masih belum
Xiulian hingga di sana. Ada beberapa hal yang anda masih belum menyadarinya, anda
jangan terlalu terikat, sampai tiba saatnya untuk menyingkirkan hati ini, dia otomatis bisa
terefleksi.
Pengikut: Benarkah kultivasi jiwa dan raga dengan Yuan Ying menyatu?
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Shifu: Adalah anda kultivasi jiwa dan raga, perubahan Benti dan Yuan Ying yang
berhasil dari Xiulian setelah sampai waktunya, semua bergabung ke Yuanshen anda,
bergabung menjadi satu tubuh.
Pengikut: Apakah makan daging menimbulkan kekuatan karma?
Shifu: Makan daging itu sendiri tidak punya kekuatan karma, juga tidak eksis konsep
membunuh kehidupan. Makan daging itu sendiri bukan keterikatan hati, makan daging
dapat menumbuhkan keterikatan hati manusia pada aroma daging.
Pengikut: De di tubuh setiap orang ada batasnya, kultivasi Gong tinggi adalah
ditakdirkan, setelah terbuka Gong terbuka kesadaran masih bolehkah mengumpulkan
De untuk meningkat tinggi?
Shifu: De ada batasnya, setelah terbuka Gong terbuka kesadaran mutlak tidak dapat
meningkat tinggi lagi. Karena setelah terbuka Gong, orang ini apa pun semuanya sudah
terlihat, apa pun semuanya dapat dikontak, apa pun semuanya sudah mengerti, maka
sudah tidak eksis kualitas kesadaran. Dengan jelas dan mengerti pergi menderita dapat
kultivasi hingga tingkat tinggi, siapa yang tidak mau, bahkan Buddha tersebut masih ingin
melanjutkan kultivasi, dia mengapa kultivasi dengan sangat lambat, yaitu karena dia
sudah hampir tidak ada cara untuk menderita. Hanya ketika dia membuat sebuah
konstribusi khusus, barulah dia meningkat sedemikian sedikit, di sisi ini ada satu tingkat
hubungan seperti ini. Mengatakan jika De tidak cukup, De tidak cukup masih ada
kekuatan karma, setelah menderita, kekuatan karma masih bisa bertransformasi,
bertransformasi menjadi De. Seandainya benar-benar masih dapat melanjutkan kultivasi,
anda mengatakan saya masih dapat berkultivasi, masih ingin berkultivasi, karma sanak
famili dan teman karib diambil alih, anda telah menghapusnya, bahkan berubah menjadi
De. Secara pokok ini adalah amat sulit, karena ia saling mengisi dan saling melengkapi
dengan Xinxing seseorang dan kapasitas batinnya, maka sesampainya tahap tersebut
sudah terisi penuh, sudah tidak dapat diisi masuk lagi, ada perwujudan seperti ini. Orang
yang menanggung lagi penderitaan mungkin dikarenakan kapasitasnya tidak mencukupi
akan jatuh ke bawah, sia-sia berkultivasi.
Pengikut: Sakyamuni sudah terbuka Gong, mengapa menyebarkan Fa selama 49 tahun
baru mencapai Tathagata?
Shifu: Seseorang yang datang dari tingkat sangat-sangat tinggi, melampaui Tathagata
berlipat-lipat, dia ingin kultivasi, mungkin setelah terbuka Gong, tidak perlu hingga 49
tahun, menjalani sebagian dari prosesnya atau proses yang lebih pendek sudah dapat
mencapai alam yang sangat tinggi. Ini ada hubungan dengan dasar bawaannya, juga
ada hubungan langsung dengan tingkat keberadaannya, ada hubungan sangat besar
dengan tingkat keberadaannya pada kehidupan lampau, setiap orang semuanya tidak
dapat disama-ratakan.
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Pengikut: Setelah 49 tahun, Sakyamuni mencapai tingkat Tathagata, siapa yang
mengevolusikan Gong untuknya? Dia termasuk Dunwu15 atau Jianwu?16
Shifu: Dia termasuk Dunwu, dia datang untuk menyelamatkan manusia, bukan datang
untuk Xiulian. Siapa yang mengevolusikan Gong untuknya, siapa pun juga tidak
mengevolusikan Gong untuknya. Siapa saja yang turun mengerjakan hal-hal ini, sebelum
turun, haruslah bersama-sama merundingkan hal ini dengan sangat banyak Sang Maha
Sadar, dia memerhatikan sendiri dan menentukan sebelumnya apa yang akan dia
kerjakan kemudian. Setelah ditetapkan, maka dijalankan sesuai rencana, tiba hingga
saat mana terbuka Gong, tiba hingga saat mana sempurna, tiba hingga saat mana
selesai tugas, ini semua sudah ditetapkan. Dia juga bukan terbuka Gong terbuka
kesadaran seperti yang kita maksud. Anda mungkin masih tidak terlalu memahami, yaitu
seketika ingatannya terbuka, dia teringat kembali benda yang dia sendiri Xiulian
sebelumnya, dia membawanya ke luar untuk disebarkan ke manusia. Saya katakan Fa
yang Sakyamuni sebarkan pada saat itu, Fa dalam agama, Fa dalam agama Buddha
tidak tinggi, di sini bukan mengatakan Sakyamuni tidak tinggi. Karena Sakyamuni juga
tidak menyebarkan seluruh benda miliknya ke luar, penyebaran ditujukan kepada orang
pada masa 2.500 tahun yang lalu, yang barusan lepas dari rahim masyarakat primitif
semacam ini, itu bukan keseluruhan Fa-nya.
Pengikut: Apakah hanya ada dalam meditasi barulah mengevolusi Gong? Ataukah
bersamaan saat Xinxing meningkat?
Shifu: Dalam meditasi, dalam latihan Gong, dalam penderitaan, dalam mengalami
kesukaran, semuanya sedang mengevolusi Gong, Gong yang menentukan tinggi
rendahnya tingkat juga sedang tumbuh selama proses peningkatan Xinxing.
Pengikut: Ada orang mengatakan Bodhisattva Guan Yin telah menjadi Buddha?
Shifu: Jangan mendengar orang lain sembarang bicara lalu percaya. Saya katakan pada
anda sekalian, masyarakat umat manusia setiba pada masa akhir dharma, para Sang
Sadar semuanya melepaskan tangan tidak mengurusi lagi, juga tidak diperkenankan
mereka mengurusi. Tidak hanya lepas tangan tidak mengurusi masyarakat umat
manusia lagi, bahkan lingkungan mereka juga sudah sangat berbahaya dalam masa
akhir bencana kalpa, sudah tidak mampu menjaga diri mereka sendiri lagi. Karena inilah,
juga sudah timbul masalah pada sejenis tingkat di mana mereka berada. Saya sejak awal
telah mengatakan perkataan ini pada anda sekalian, saya katakan sekarang tidak ada
orang yang mengurusi lagi, saya bukan mengatakan hal yang kedengarannya
mengerikan. Saya beri tahu anda sekalian, hal-hal ini adalah kebenaran yang
sesungguhnya. Baik anda menyembah Buddha, baik anda menyembah berbagai imaji
dalam agama, di atas apa pun juga tidak ada. Satu dua mungkin eksis sebuah bayangan
di sana, tetapi dia selain dapat berbicara, dia tidak dapat berbuat apa pun juga. Ini telah
sampai pada akhir bencana kalpa, setibanya masa ini adalah demikian.

15
16

Dunwu -- Sadar dengan tiba-tiba.
Jianwu -- Sadar secara berangsur-angsur.
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Bodhisattva Guan Yin yang sekarang dikenali orang-orang adalah Bodhisattva
Guan Yin yang disembah orang-orang beberapa tahun lalu. Gong dia sebenarnya
dibanding Buddha Tathagata, dibanding Buddha Amitabha masih sedikit lebih tinggi,
karena Maha Bodhisattva itu sendiri adalah Buddha. Namun dia masih belum mencapai
alam Tathagata, tetapi dia punya Gong individu yang juga dapat melampaui Tathagata.
Karena yang dia kultivasikan adalah Bodhisattva, dia mengerjakan hal-hal dia, di bagian
ini ada sangat banyak prinsip yang tinggi mendalam, tidak dapat dibicarakan lagi, karena
hal-hal ini tidak sepantasnya diketahui umat manusia. Tidak seperti yang kita pikirkan,
ini juga tidak seperti semacam hubungan atasan-bawahan di antara manusia biasa, ini
ada dua hal yang berbeda.
Pengikut: Ada orang mengatakan Arhat dan Bodhisattva dari dunia Falun ada beberapa
yang bahkan lebih tinggi daripada Buddha dari dunia lain, memang beginikah?
Shifu: Ini boleh dikatakan begini. Ada beberapa dunia Buddha lebih tinggi dibanding
beberapa dunia Buddha, ini benar, karena tingkat juga menentukan segala posisi dunia
Buddha. Buddha dari tingkat Tathagata, bila juga membimbing beberapa orang yang
telah mencapai buah status Buddha, orang-orang ini juga berbeda tinggi rendah.
Keseluruhan dunia Falun juga eksis fenomena semacam ini. Perkataan bahwa Arhat dan
Bodhisattva dari dunia Falun lebih tinggi dibanding Buddha dari dunia lain, tingkat dunia
Falun luar biasa tinggi. Fa yang hari ini kami publikasikan sangatlah besar, tidak terbatas
disebarkan hanya di dalam dunia Falun. Yang saya perkenankan agar orang-orang
sepantasnya tahu adalah dunia Falun, namun yang melebihi benda dari dunia Falun
maka tidak dapat meminta orang mengetahui, karena tidak diizinkan manusia tahu. Saya
katakan banyak orang sudah merasakan, Fa ini adalah sebuah benda yang sedemikian
besar, sebegitu banyak Sang Maha Sadar datang berasimilasi dengan Fa ini, dia bukan
Fa pada umumnya, dia membimbing manusia kultivasi hingga sangat tinggi, aspek ini
sudah pasti. Bukan mengatakan setiap orang Xiulian semuanya terbatas pada dunia
Falun, ini juga sudah pasti. Sakyamuni dan Amitabha juga tidak mengatakan siapa pun
yang Xiulian dalam alirannya maka semua naik pergi ke tempatnya, atau naik pergi ke
tempat lain. Jika sudah melampaui jangkauannya, maka mungkin naik pergi ke tempat
lain.
Pengikut: Adakah kriteria untuk taraf ketinggian Gong saat mencapai Arhat? Buah awal
Arhat apakah ditentukan oleh Xinxing dan taraf ketinggian Gong?
Shifu: Tingkat Arhat adalah kriteria yang tak akan berubah yang ditetapkan Buddha dari
dunia yang berbeda.
Tinggi rendahnya Xinxing praktisi dengan keseluruhan bentuk evolusi Gong-nya
adalah sama, seluruhnya harus mencapai hingga taraf ini. Seluruhnya digantikan dengan
materi energi tinggi, ia adalah saling berkoordinasi saling berhasil, hal-hal ini sudah saya
tekankan dengan sangat tegas, hal-hal ini seharusnya sudah dapat dipahami para
pembimbing. Xiulian Fa di luar duniawi bukankah sudah Xiulian tubuh Buddha? Xiulian
Fa di luar duniawi, anda sudah punya tubuh Buddha, tubuh Buddha adalah tubuh yang
telah diganti secara keseluruhan dengan materi energi tinggi. Melangkah ke Fa di luar
duniawi memasuki tubuh putih murni bukankah sudah tubuh transparan yang
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keseluruhan tubuh digantikan materi energi tinggi? Berkultivasi lebih lanjut lagi maka itu
sudah tubuh Buddha, bukankah juga berarti sudah memasuki buah awal Arhat? Adalah
seperti ini.
Pengikut: Makhluk hidup yang muncul dari tubuh, seperti naga dan lain-lain apakah
berada dalam enam jalur reinkarnasi?
Shifu: Dalam enam jalur reinkarnasi juga ada beberapa organisme, di luar dari enam
jalur reinkarnasi juga eksis hewan. Dalam tingkat yang lebih tinggi juga ada, umumnya
ia di atas bukan melalui kultivasi, ia adalah tercipta secara alamiah dalam lingkungan
tersebut. Naga dan lain-lain, makhluk hidup yang tercipta dari tubuh orang yang Xiulian
pada tingkat tinggi tentu saja adalah kepunyaan anda, juga akan mengikuti
kesempurnaan anda lalu pergi ke tingkat tinggi.
Pengikut: Makhluk hidup yang muncul dari tubuh adakah yang ditakdirkan kultivasi jalan
tertentu? Orang berkultivasi Tao bila spesialisasi tunggal, bolehkah berkultivasi Buddha?
Shifu: Ini tidak ada aturan kaku, mengatakan anda adalah yang berkultivasi Buddha
akhirnya anda menjadi berkultivasi Tao, ini juga tidak apa-apa, hanya saja Shifu di pintu
tersebut pada awalnya tidak akan memperkenankan anda. Bila sampai sudah tidak bisa
lagi, maka dia juga sudah tidak mengurusi anda lagi. Mengatakan anda telah bertekad
hati harus berkultivasi tidak bisa tidak, maka dia juga tidak mengurusi lagi. Bila menginjak
dua perahu pergi berkultivasi, itu tidak boleh, shifu di sisi tersebut juga tidak akan
mengurusi anda, ini adalah persoalan Xinxing, ini adalah persoalan merusak dua pintu
Fa.
Pengikut: Adakah yang ditakdirkan kultivasi Tao sesat?
Shifu: Ada. Ada yang khusus muncul dalam masa akhir dharma untuk merusak Fa,
memperalat berbagai bentuk semuanya ada. Pada permukaan, bisa secara terangterangan datang menyerang Falun Dafa, terang-terangan menyerang saya, praktisi kita
semuanya dapat membedakan. Iblis semacam ini ia tidak menakutkan, qigong palsu juga
tidak menakutkan, praktisi kita dapat membedakan. Anda sekalian sekarang ini paling
sedikit semuanya dapat dengan tenang, merenungkan apakah ia asli atau palsu, setelah
mengerti, maka tidak seperti dulu dengan membabi buta pergi belajar.
Yang paling tidak mudah dibedakan adalah iblis semacam ini, daya merusaknya
sangat besar. Ia juga datang belajar Falun Dafa, juga mengatakan Falun Dafa baik,
masih berbicara lebih semangat daripada orang lain, perasaan juga lebih kuat dibanding
orang lain, masih sudah terlihat beberapa citra apa. Lalu dalam sekejap ia sudah
meninggal, atau ia sekejap melangkah menuju jalan yang berlawanan, datang merusak
Falun Dafa. Orang semacam ini paling tidak mudah dibedakan, tidak mudah
membedakan -- daya merusaknya paling besar. Bentuk perusakannya diatur dengan
seperti ini, menakdirkan dia harus berbuat seperti ini, bagaimana besarnya kerunyaman,
dia terus berbuat seperti itu untuk anda. Barusan saya membicarakan iblis dengan daya
merusak yang besar adalah ditujukan pada kategori ini.
Pengikut: Dapatkah Bodhisattva Ksitigarbha kultivasi menjadi Buddha?
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Shifu: Maha Bodhisattva sudah boleh dianggap sebagai Buddha. Maha Bodhisattva,
maksud anda Raja Ksitigarbha? Orang-orang juga memanggil Bodhisattva Ksitigarbha
sebagai Buddha, beginilah artinya, namun dia mengerjakan bentuk pekerjaannya sendiri.
Pengikut: Yuanshen Manusia bagaimana datangnya?
Shifu: Ini saya sudah membicarakannya, kehidupan primitif tercipta oleh efek
pergerakan berbagai substansi mahabesar dalam alam semesta.
Pengikut: Ada orang membicarakan kabar burung?
Shifu: Jangan dengarkan kabar burung orang-orang, terutama yang ada pengaruh
terhadap Fa saya, yang merusak citra Fa kita, anda sekalian semua jangan
menyebarkan. Sampai di tempat anda langsung menutupinya, setiap orang berbuat
seperti ini, ia jadi tidak ada pasaran lagi.
Pengikut: Mengomentari jasa atau kesalahan seseorang, apakah menimbulkan karma?
Shifu: Baik dan buruk, berjasa atau kesalahan dalam manusia biasa, saya pikir sebagai
seorang praktisi Gong sepantasnya memandang hambar sedikit. Hal dalam manusia
biasa jangan anda sedemikian antusias mengomentari. Anda tertarik terikat pada hal-hal
ini, ataukah anda ingin Xiulian? Dalam manusia biasa juga hanya hal-hal sedikit ini. Saya
bukankah sudah mengatakan, hal-hal dalam manusia biasa tidak lebih hanyalah hal-hal
itu saja, berbicara ke sana kemari, itu bukankah semuanya manusia biasa sedang
membicarakan manusia biasa?
Pengikut: Setelah manusia Kaiwu 17 sudah tidak dapat untuk terus berkultivasi naik,
namun Sakyamuni Kaiwu di bawah pohon Bodhi mengapa masih dapat terus berkultivasi?
Shifu: Manusia setelah sempurna adalah tidak ada cara untuk terus berkultivasi naik,
Kaiwu berarti sudah mencapai kesempurnaan. Pada saat itu Sakyamuni termasuk satu
kondisi setengah Kaiwu, tetapi beberapa bagian ingatannya sudah terbuka, namun
masih ada sangat-sangat banyak yang tidak dibuka, masih ada banyak yang dia tidak
tahu, barulah dia dapat terus berkultivasi. Dia apa pun sudah tahu, maka dia sudah tidak
mudah terus berkultivasi. Dia menggunakan waktu selama 49 tahun untuk menyebarkan
Fa, adalah Xiulian mencapai tingkatan Tathagata, juga dikarenakan kondisi setengah
Kaiwu-nya mencapai sangat tinggi barulah menyebabkan ini. Setengah Kaiwu kita tidak
bisa mencapai sedemikian tinggi, karena Sakyamuni datang untuk menyelamatkan
manusia, namun segelintir orang, saya masih menegaskan bahwa segelintir orang
mungkin bisa sangat tinggi, karena kondisi setiap orang tidaklah sama.
Pengikut: Setelah manusia meninggal, hubungan kerabat sudah tidak eksis lagi,
Yuanshen18 menempuh jalan masing-masing, mengapa De dan kekuatan karma leluhur
dapat terus menurun pada keturunannya?

17
18

Kaiwu -- Terbuka kesadaran.
Yuanshen -- Jiwa prima.
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Shifu: Benar, justru demikianlah sebuah prinsip dari alam semesta ini, ia juga sebuah
prinsip yang mengikat manusia. Anda menciptakan karma, setelah anda meninggal,
keturunan anda berikutnya harus membayar karma. Jadi harus berikan berkah pada
keturunan berikutnya, dia ingin memperoleh berapa banyak--berapa banyak uang, diri
sendiri tahu hanya bisa memakai sedikit saja, mewariskan pada keturunan berikutnya
untuk menikmati berkah. Dia memandang hal-hal duniawi terlalu berat, memandang
keturunan berikutnya terlalu berat, bahkan ketenaran pada masa hayatnya semua dilihat
dengan sangat berat, nama yang sudah tiada juga dipandang dengan sangat berat,
dikarenakan faktor ini, maka dia bisa mengumpulkan karma, terus mengumpulkan karma
kepada keturunan berikut.
Pengikut: Kabarnya satu orang menjadi Buddha, sembilan generasi naik langit?
Shifu: Kita ada orang yang telah berbuat kebaikan besar, atau berkultivasi dengan baik,
orang tua mungkin semuanya ikut diselamatkan ke atas. Namun terselamatkan hingga
ke tingkat mana, itu tergantung kondisi semulanya dari diri orang tua dia, masih ada
kondisi Xiulian kita terhadap mereka semua ada pengaruh. ‘Leluhur menabung De tentu
dapat balasan berkah’. Manusia mengatakan satu orang latihan Gong, leluhur menabung
De; mengatakan anda telah kultivasi menjadi Buddha, orang tua anda telah
mengumpulkan De besar. Namun yang keluar dari Triloka sangat sedikit, dia hanya telah
mengumpulkan De, telah berbuat hal baik. Ada seorang putra seperti anda ini, ada
seorang putri seperti anda ini, dia juga terhitung telah menabung De, karena eksis satu
faktor akibat seperti ini. Namun mengatakan orang tua juga mau menjadi Buddha
karenanya, itu mustahil. Itu perlu kultivasi, dia hanya menjadi seorang manusia langit di
tingkat yang berbeda menikmati berkah. Tidak ada apa itu ‘sembilan generasi naik langit’,
ini ngawur.
Pengikut: Suatu malam dalam tidur bermimpi melihat ayah ibu Xiulian, serempak telah
merobek kertas-kertas yang disembah di rumah, terbakar dengan sendirinya,
dikarenakan orang rumah tidak mau mendengar nasihat, saya ingin mencari Shifu. Lalu,
terlihat Shifu berjalan kemari telah menjelaskan situasi, ayah ibu sambil membakar
secarik kertas, kertas tersebut juga sudah terbakar, kemudian melihat orang tersebut
sudah bukan Shifu lagi, berpakaian penjagal, berdiri di depan pasar menjual daging,
tangannya membawa pengeras suara, saya pun ikut menangis.
Shifu: Ini sudah pasti adalah iblis, ini sedang memberi isyarat memaki orang. Papan
nama iblis ini telah dibakar dan telah dibunuh, maksudnya itu adalah si penjagal
membunuh orang, adalah bermaksud ini. Karena ia juga punya sedikit kemampuan, jadi
ia dapat mengevolusi benda-benda ini, membingungkan manusia. Mengapa hari ini iblisiblis tersebut harus dibersihkan dengan begitu bersih? Anda sekalian pikirkan, seperti
contoh apel yang saya umpamakan, masyarakat umat manusia setiba di tahap ini, masih
tidak hanya umat manusia, materi dan hewan-hewan itu, semuanya membawa karma
bereinkarnasi, mereka semua punya karma dan lagi sangat besar. Anda jangan melihat
ia tahu Xiulian dan lain-lain, hal-hal umat manusia mutlak tidak boleh dikacau dan
dikuasai oleh hewan-hewan seperti ini, mereka telah menimbulkan efek seperti ini, ini
sudah melanggar prinsip langit. Setan yang murtad sepantasnya dibasmi, ini juga
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keniscayaan periode akhir dharma dan akhir bencana kalpa. Ia Xiulian keluar sedikit
Gong tinggi sudah harus dibasmi. Sekarang ini benar-benar telah kacau-balau.
Saya pernah mengatakan, yang dianggap sebagai prinsip oleh manusia, setiba di
tingkat tinggi melihat itu semua adalah salah. Para Sang Maha Sadar yang di tingkatan
tinggi sekali melihat, segala iblis, setan, hantu dalam masyarakat umat manusia semua
telah muncul ke luar, siapa ingin mengambil benda pada tubuh manusia lantas
mengambilnya, ingin mengatur manusia lantas mengaturnya. Ia masih merasa telah
berbuat hal baik, mengobati penyakit untuk orang-orang, mengobati penyakit apa? Ia
mengobati penyakit bukankah berarti sudah meletakkan semua benda-benda ia itu ke
tubuh manusia? Bisa dikatakan itu sudah berbuat hal jahat.
Pengikut: Berkaitan hewan-hewan zaman purba yang kami temukan di masa lalu
tersebut?
Shifu: Mengatakan hewan hari ini berasal dari evolusi, saya katakan sama sekali bukan.
Karena perubahan dari lempeng kontinental, evolusi pada periode yang berbeda,
telah mengganti spesies hewan. Jika lempeng kontinental kita hari ini tenggelam,
lempeng kontinental yang baru muncul dari Samudra Pasifik, Samudra Hindia dan
Samudra Atlantik, bisa ada spesies baru yang eksis, tumbuh spesies baru. Kalau begitu
ia tenggelam lagi, masih bisa tumbuh spesies baru. Lempeng bumi ini jika mulai awal
lagi diganti dengan lempeng bumi itu, lewat beberapa tahun lagi, lalu menggantikan
kembali lempeng bumi tersebut, maka ia juga bukan spesies yang semula lagi, ia masih
bisa tumbuh spesies yang lebih baru. Jadi asalnya seperti ini, orang-orang lantas
mengatakan adalah berasal dari evolusi, sama sekali bukan persoalan seperti itu. Bila
begitu mengapa anda tidak menemukan benda di antara masa peralihan setelah proses
evolusi? Semua terlihat bentuk keberadaan dua spesies yang berbeda, sementara tidak
eksis bentuk di tengah masa peralihan.
Pengikut: Orang Xiulian setelah menjadi Buddha, tubuh mana yang menjadi Buddha?
Apakah tubuh sejati? Atau yang Shifu berikan?
Shifu: Di masa lalu, orang yang Xiulian aliran Tanah Suci, dia tidak mengutamakan
Xiulian tubuh, hanya membicarakan berkultivasi Xinxing, khususnya pintu Fa tersebut
tidak bermeditasi untuk kultivasi sejati. Kalau begitu tubuh Buddha-nya adalah dievolusi
oleh Buddha yang menjemputnya. Ketika datang menjemputnya langsung memberikan
kepada dia satu tubuh Buddha. Sedangkan yang sungguh-sungguh berkultivasi sejati
dengan bermeditasi, dia sendiri bisa mengultivasikan ke luar Yuan Ying. 19 Selain itu
dalam beberapa metode Xiulian yang istimewa pada keluarga Tao dan keluarga Buddha,
bisa mengubah tubuh sendiri hingga mencapai kultivasi jiwa dan raga, juga dapat
berhasil kultivasi muncul benda-benda lainnya, segalanya dikuasai oleh Zhu Yuanshen
sendiri.
Pengikut: Apakah Yuanshen adalah substansi energi tinggi?

19

Yuan Ying -- Bayi prima.

39

Shifu: Tidak bisa dipahami seperti ini. Yuanshen anda tersusun dari substansi paling
mikroskopis dan paling kecil, substansi paling orisinal. Sifat anda, karakter anda sudah
ditakdirkan dalam substansi orisinal, jadi, bahkan lewat beberapa tahun, berbagai
generasi kehidupan sangat sulit diubah, namun sifat dasarnya adalah Shan.20
Pengikut: Kristus adalah datang menyelamatkan orang-orang yang berasal dari
surganya tersebut?
Shifu: Perkataan ini juga tidak salah, karena ras orang Eropa, ras orang yang paling
orisinal semuanya berasal dari ruang spesifik mereka tersebut, dia di sana ada situasi
khusus punyanya di sana.
Pengikut: Saat saya belum mempelajari Falun Dafa, dalam mimpi bertemu Anda, ini hal
yang bagaimana?
Shifu: Saat sebelum belajar Dafa, orang yang melihat saya sangat banyak. Ada
beberapa tahun, beberapa puluh tahun sebelumnya ada orang sudah mengenali saya,
juga ada yang dalam mimpi melihat saya, ini juga sangat banyak. Masih ada yang diberi
tahu oleh peramal banyak tahun sebelumnya, dan lain-lain, ini adalah refleksi dari ruang
waktu yang berbeda.
Pengikut: Anak saya mengatakan pernah bertemu Anda, juga mengenali Anda?
Shifu: Dasar bawaan anak ini juga luar biasa, anak tersebut tidak berkata salah. Ada
beberapa anak punya latar belakang besar. Kedatangan dia adalah demi memperoleh
Fa.
Pengikut: De, Gong dengan Zhen-Shan-Ren apakah substansi yang sama jenis?
Shifu: Zhen-Shan-Ren tidak dapat dipahami menggunakan substansi pada umumnya,
tidak dapat sebagai satu konsep. Namun benda apa pun semua tersusun dari substansi,
tetapi ia bukan sebuah konsep seperti ini. Ia persis seperti Yuanshen manusia kita ini,
anda mengatakan ia dengan tubuh manusia kita adalah tersusun substansi apa, persis
seperti persoalan yang barusan saya sebutkan itu, ia tidak tepat. Tapi segala substansi
semua adalah materi, yang benar-benar eksis adalah karakteristik semacam ini, juga
adalah manifestasi Fa. Sedang De dan Gong adalah manifestasi bentuk substansi.
Tetapi semua bukan substansi yang sejenis, juga semua adalah berasimilasi dengan
karakter alam semesta Zhen-Shan-Ren.
Pengikut: Bawang merah, jahe, bawang putih bolehkah dimakan?
Shifu: Kita hari ini Xiulian di antara manusia biasa tidak mengajukan masalah ini secara
konkret, namun bagi kita yang khusus Xiulian, biksu masa mendatang harus berpantang
pada benda ini. Benar-benar ingin dengan anda sekalian bersama-sama duduk meditasi
berkultivasi sejati, juga tidak boleh makan. Dulu dikarenakan ia mengganggu orang
Xiulian, sehingga barulah timbul persoalan ini. Bawang merah, jahe, bawang putih dapat
merangsang saraf manusia, bila sering makan -- banyak makan akan ketagihan. Tidak
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makan akan terpikir, bisa membangkitkan keterikatan hati, benda ini dipandang hambar
saja. Berkaitan dengan yang sudah dimasak, itu tidak masalah, ia tidak ada bau, boleh
buat bawang goreng. Kita melihat dari segi realitas, karena pada masa itu Sakyamuni
tidak memperkenankan makan, adalah karena mengganggu orang Xiulian, bau yang
dikeluarkan sangat menyengat orang, tidak bisa memasuki kondisi hening. Pada saat itu
sepuluh, delapan biksu duduk menjadi satu lingkaran, meditasi memasuki hening, bila
bau ini keluar, mereka siapa pun juga tidak mampu memasuki hening. Karena meditasi
berkultivasi sejati dipandang sebagai hal yang sangat penting, sehingga memandang
benda-benda yang terlarang ini dengan sangat serius.
Pengikut: De, Gong dan Zhen-Shan-Ren adalah substansi yang sama jenis?
Shifu: De adalah sejenis substansi putih, adalah sejenis substansi yang spesial.
Kekuatan karma juga sejenis substansi yang spesial. Gong itu adalah sejenis substansi
yang telah disublimasi dari De, masih bercampur dengan bentuk substansi alam semesta
lainnya. Zhen-Shan-Ren adalah Fa, adalah semacam karakteristik, tidak dapat
menggunakan konsep materi umumnya untuk memahami, adalah supersubstansi.
Pengikut: Bagaimana memahami ‘Tubuh tak terusakkan’?
Shifu: Keluar dari Fa duniawi maka adalah tubuh tak terusakkan. Tubuh Buddha dapat
rusak? Ia tersusun dari substansi paling kaya paling baik dalam alam semesta. Alam
semesta tidak rusak diapun tidak rusak.
Pengikut: Orang yang Xiulian Falun Dafa, pada akhirnya apakah semua pergi ke dunia
Falun?
Shifu: Jika demikian dunia Falun saya bahkan tidak dapat menampungnya! Hanya
mereka yang benar-benar mencapai kesempurnaan memperoleh buah sejati barulah
dapat pergi. Jika dikatakan dengan berkultivasi Falun Dafa maka akan pergi ke dunia
Falun, sekarang manusia jumlahnya ada berapa ratus juta! Di kemudian hari yang belajar
Dafa semakin banyak, manusia generasi demi generasi masih akan berkembang biak
untuk berkultivasi, jika semuanya pergi ke dunia Falun tentu tidak dapat ditampung.
Mereka yang kultivasinya tidak mencapai kesempurnaan akan pergi ke ruang dimensi
tingkat tinggi, itu juga adalah sesuatu yang indah. Di antara praktisi kita ada sebagian
besar datang dari tingkat tinggi yang berbeda, setelah memperoleh Fa akan kembali ke
dunia mereka sendiri yang semula.
Pengikut: Cucu perempuan saya yang berumur 5 tahun telah ikut dua kali ceramah,
dalam mimpi sering bangun latihan Gong, orang dewasa berbicara dengannya juga tidak
direspon, apakah normal? Dia masih sering bertemu Guru mengajari mengenal tulisan,
mengajari melukis, bertemu guru dalam ruang angkasa dan di atas awan berwarna?
Shifu: Yang dilatih adalah Falun Dafa berarti normal. Seorang anak dengan dasar
bawaan bagus, harap jangan menyuruh anak belajar Gong yang tidak keruan, jangan
menghancurkan anak tersebut. Anak semacam ini semua datang untuk memperoleh Fa,
harap jangan menyuruh anak berbuat hal yang tidak baik. seluruh negeri ada sejumlah
besar anak seperti ini.
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Pengikut: Apa kriteria untuk merekrut praktisi baru?
Shifu: Tidak ada, bisa latihan boleh latihan, tentu saja harus menunjukkan dua jenis
penyakit yang tidak boleh kultivasi, ini adalah anjuran saya: Orang yang sakit parah
kekuatan karmanya terlalu besar, juga tidak mampu Xiulian; orang berpenyakit mental
kekuatan karma pikirannya terlalu besar, Zhu Yuanshen tidak jernih tidak mampu Xiulian.
Pengikut: Xiulian di antara manusia biasa tidak mengubah komposisi molekul dalam
tubuh, kalau begitu ketika kita keluar dari Fa duniawi apakah telah mengubah komposisi
molekul dalam tubuh?
Shifu: Dalam Xiulian, anda tidak berubah, setelah keluar dari Fa duniawi, bagaimana
anda masih bisa berubah? Dalam Fa duniawi sudah mulai setahap demi setahap
mengubah, meningkat naik, setelah melangkah ke luar Fa duniawi, pada dasarnya
seluruh bagian sudah selesai diubah.
Pengikut: Televisi menayangkan "kisah Boddhidarma", tidak memperkenankan praktisi
menonton apakah benar?
Shifu: Ini tidak masalah, praktisi bisa menganggapnya sebagai sebuah cerita, tidak akan
ikut belajar. Orang-orang sekarang ini, anda tidak mengajari Fa, dia pasti tidak akan
belajar, walau biksu agama Buddha hari ini duduk di sini, bagaimanapun menasihati dia
juga tidak akan belajar. Ini tidak masalah, karena kita saat kelas ceramah sudah
menegaskan, pintu Fa aliran Zen sudah tidak eksis lagi, masih tidak terbatas sekarang
ini tidak eksis, saat generasi keenam masa Huineng sudah lenyap. Pada beberapa ratus
tahun ia sudah lenyap, yang tertinggal hanya sejarah. Anda lihat biksu dalam aliran Zen
sekarang ini sedang membaca apa? Kitab suci Amitabha yang mana pun dia keluarkan
untuk dibaca, dia sudah tidak punya benda aliran Zen. Fa aliran Zen di dunia sudah
lenyap, sebenarnya masa akhir dharma, Fa apa pun semua sudah lenyap, tidak hanya
Fa aliran Zen.
Pengikut: Ada orang belum pernah mengikuti kelas ceramah tapi sudah ikut latihan,
telah membeli buku dan lencana Falun, tapi kemudian tidak latihan lagi, buku dan
lencana haruskah ditarik kembali?
Shifu: Dia telah beli maka biarlah sudah, tidak mampu diubah lagi, karena dia sudah
menghabiskan uang. Kita juga tidak punya manajemen administrasi apa pun. Pada
permulaan, saya tidak menyarankan memublikasi benda-benda ini, dikarenakan
permintaan praktisi dan pengikut sekarang telah dipublikasi, hanya bisa seperti ini.
Pengikut: Saat gerakan "memeluk roda di atas kepala,"21 kepala rasanya sangat
berat, tak bisa diangkat, bagaimana dengan hal ini?
Shifu: Ini tak usah dipedulikan, kepala berat belum tentu hal buruk. Pilar Gong yang
dikultivasikan ke luar juga punya bobot, juga ada perasaan. Bila sisi atas telah muncul
bola sinar besar juga akan menekan anda, bila sisi atas duduk satu Buddha akan lebih
menekan anda. Jangan peduli di atas ada benda apa pun, latihan Gong itu memang
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seperti ini, semua adalah hal baik. Ubun-ubun manusia bisa timbul banyak macam
benda, latihan Qi masih bisa timbul sebuah pilar Qi besar.
Pengikut: Dalam mimpi sering saat mengalami ujian, respon yang timbul lebih baik
dibanding saat sadar, apakah adalah Fu Yuanshen?
Shifu: Itu tentu saja sangat lumayan, bukan Fu Yuanshen. Fu Yuanshen mengerjakan
sesuatu tidak memperkenankan anda lihat, anda masih tidak tahu, itu adalah diri anda
sendiri.
Pengikut: Ketika Xiulian hingga di atas tingkat tubuh putih murni, apakah badan sudah
tidak ada reaksi sejuk, hangat, mati rasa, mengembung, dan lain-lain?
Shifu: Juga masih ada. Karena itu adalah manifestasi benda yang berbeda di tingkat
yang berbeda pada tubuh anda, kondisi menderita sepertinya ada penyakit semacam itu
biasanya makin lama makin sedikit, namun juga bukannya mengatakan apa pun semua
tidak ada. Saya katakan pada kalian, Taishang Laojun punya satu perkataan seperti ini;
dalam buku aliran Tao juga ada satu perkataan seperti ini: ‘Tak peduli kultivasi seberapa
tinggi, mengapa begitu menderita?’ Hanya dikarenakan berada di antara manusia biasa.
Pengikut: Falun Dafa dan agama apakah bertentangan?
Shifu: Dalam sejarah, kita tidak melangkah masuk agama. Sekarang ini kita sebagian
besar Xiulian di antara manusia biasa, maka dia bukan agama. Tujuan agama: yang satu
adalah untuk Xiulian; yang satunya adalah untuk menyelamatkan -- mengubah manusia,
menyuruh manusia berbuat hal baik, agar Tao De 22 selamanya bertahan di dunia
manusia. Ini adalah dua hal yang ia kerjakan. Kita Xiulian di antara manusia biasa juga
dapat menimbulkan efek seperti ini, tapi kita tidak ada bentuk agama semacam ini. Di
masa depan akan ada pengikut yang khusus Xiulian Falun Dafa, tapi sekarang kita masih
belum sampai hingga tahap ini. Bagaimana menghadapi persoalan ini? Sekarang biksu
sudah ada yang telah Xiulian Dafa, tak peduli bagaimanapun, Fa kita ini terhadap
masyarakat ada faedahnya, terhadap manusia ada faedahnya. Kita tidak terlibat politik
masyarakat, tidak melanggar peraturan pemerintah, kita tidak berbuat hal-hal ini. Untuk
negara, untuk masyarakat manusia biasa, untuk hal apa pun semuanya tidak ada efek
jelek, hanya dapat berefek baik.
Pengikut: Saat saya meditasi sering merasa terus tergelincir seperti dalam lift, diri
sendiri berubah sangat kecil, tidak tahu mengapa?
Shifu: Ini juga normal. Karena Yuanshen memang sangat kecil, juga bisa berubah
sangat besar. Jadi saat orang latihan Gong, tubuh bisa mengembang ke arah luar.
Sehingga ada orang merasa ‘berdiri di bumi menopang langit’; ada orang merasa
berubah sangat kecil, semuanya normal. Namun ada sedikit hal, orang Xiulian sekali
telah berbuat hal yang tidak terlalu bagus juga bisa ada perasaan terus tergelincir, itu
adalah tingkat sedang jatuh, kapasitas tubuh juga telah mengecil.
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Pengikut: Beberapa bulan barusan ini, saya dalam mimpi selalu dengan beberapa
kerabat sekeliling bersama-sama sibuk dalam lumpur.
Shifu: Ini adalah manusia di antara manusia biasa, yang lainnya melihat umat manusia
memang bergelimang lumpur.
Pengikut: Xiulian Falun Dafa memperoleh buah sejati apakah harus membawa Benti?
Shifu: Syarat kesempurnaan pintu Fa kita ini adalah membawa Benti. Tidak mampu
membawa Benti, tubuh ini tidak mencapai bentuk semacam ini, itu mungkin tidak jadi.
Mengapa? Karena kita semua dapat mencapainya, sungguh-sungguh Xiulian, rata-rata
semua bisa mencapai, asal anda telah memasuki buah status Xiulian di luar Fa duniawi,
tubuh anda sudah jadi, berapa banyak orang telah mencapai tahap ini, dirinya sendiri
tidak tahu. Karena ada sebagian tubuh terkunci terikat oleh sesuatu sehingga tidak
merasakan. Seiring anda Xiulian bisa makin lama makin jelas. Tapi ada satu hal yang
perlu diperjelas, ada orang mungkin punya banyak aspek yang membatasi untuk tidak
dapat mencapai kesempurnaan, hanya dapat menjadi manusia langit (dewa) di tingkat
yang berbeda, jadi perubahan pada tubuh sangat kecil. Sebenarnya ini dalam
pandangan orang umum juga sudah tinggi tak terbayangkan, berkah besar yang indah
tak mudah didapatkan. Qigong umum dengan Gong Futi dan Fa sesat sama sekali tidak
mampu mencapai tingkat ini.

Kertas pertanyaan sudah selesai dijawab. Pertanyaan yang hari ini saya jawab,
saya pikir terutama ditujukan pada peningkatan para pembimbing dan tulang punggung
inti kita. Tentu saja, ada beberapa praktisi kita yang sebenarnya tidak pernah mengikuti
kelas ceramah atau hanya mengikuti sekali, yang tidak harus datang juga telah datang.
Bukan mengatakan anda tidak pantas mendengar Fa ini, juga bukan mengatakan anda
tidak dapat kultivasi, ini maksudnya anda masih tidak mampu menerima benda-benda
ini, ia menyangkut persoalan yang sangat besar. Tidak mengizinkan anda masuk -- anda
mungkin bisa ada beberapa pemikiran, Xinxing masih tidak tinggi, mungkin bisa
memperbincangkan sesukanya; kalau datang juga khawatir anda tidak bisa
menerimanya, timbul curiga hingga menghancurkan masa depan anda. Tak peduli
bagaimanapun, setelah mendengar lalu tidak percaya maka anggap ia sebagai cerita
saja, harap jangan timbul emosi menentang.
Fa yang dijelaskan ini terutama untuk para pembimbing dan tulang punggung kita,
di masa depan pada saat mengembangkan pekerjaan anda ada efek baiknya. Ada
beberapa masalah yang bersifat umum, ketika praktisi mengajukan dan tidak mampu
dijawab, paling tidak kita dapat tahu beberapa hal. Sebenarnya saya sudah katakan,
tidak mengadakan konferensi para pembimbing ini juga sanggup dikerjakan.
Umpamanya, saat saya ingin pergi setelah selesai berceramah pada kelas ceramah di
Jinan, sangat banyak Sang Sadar semua mengatakan kepada saya: "Dalam kelas ini
sudah seluruhnya diceramahkan." Artinya adalah yang seharusnya manusia biasa tahu
semua telah diceramahkan. Saya katakan bila menuruti Fa ini pergi belajar, asalkan mau
mencerna sampai tuntas -- tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Fa yang
saya jelaskan ini, masih tidak hanya hal-hal dalam satu pintu saya ini, makanya
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mengatakan Ia adalah sebuah benda yang sangat besar. Tentu saja hal yang kita hari
ini kerjakan dengan penyebaran Gong di masa lalu, hal yang dikerjakan tidaklah sama.
Orang-orang mengatakan penyelamatan makhluk hidup secara universal, bahkan
Sakyamuni menganggap hewan termasuk di dalamnya. Sakyamuni mengatakan
penyelamatan makhluk hidup secara universal, dia bisa menyelamatkan makhluk hidup,
dia berbelas kasih terhadap segala kehidupan. Mengapa kita hari ini tidak mengerjakan
seperti ini? Kita menyelamatkan orang masih harus selektif? Yang masuk kelas kita
masih harus dipilih persyaratannya? Karena segala hal ini tidaklah sama dengan yang
awal, ada orang yang sudah jahat hingga tak tertolong, maka harus dibersihkan. Ada
orang yang harus ditinggalkan, ada orang mungkin dapat Xiulian ke atas, maka timbul
persoalan seperti ini.
Baiklah, saya pikir kita bagaimana menghadapi konferensi ini? Yang pantas
dibicarakan dengan yang tidak pantas dibicarakan dan untuk selanjutnya apa yang
pantas diperbuat? Kita sekalian semuanya tahu bagaimana sepantasnya berbuat, saya
juga tidak terlalu menekankan masalah ini. Hanya satu patah kata: pada dasarnya
bertanggung jawab pada Fa kita ini, bertanggung jawab pada diri anda pribadi, maka
anda sudah tahu bagaimana seharusnya dikerjakan, hanya berbicara sebanyak ini.
…Setelah lewat diskusi kita, mungkin selangkah lebih mendalam memahami Dafa,
juga telah menyatukan pemahaman kita, di masa depan ketika menjawab pertanyaan
praktisi ada beberapa hal saya kira sudah jauh lebih gampang, ini salah satu aspek. Ada
lagi saya masih belum mengatakan dengan beberapa pembimbing kita beberapa hal ini,
yaitu kita dapat atau tidak di kampung halaman saya sebagai panutan, mengorganisasi,
kita tidak dapat hanya latihan bersama, tetapi dapat atau tidak kita mencari waktu yang
khusus untuk belajar Fa bersama. Per bab, per bagian, anda sekalian baca-baca dan
diskusikan. Waktu belajar diatur seperti saat latihan bersama-sama lalu ditetapkan. Saya
kira dengan begini lebih bermanfaat, ada tujuan. Dengan begini untuk kita di masa depan,
bila bertemu masalah realistis maka ada Fa sebagai pegangan. Kita sebagai pembuka,
pusat bimbingan di tempat-tempat seluruh negeri dapat berfungsi sebagai pembimbing
yang sangat bagus. Lalu setiap tempat di seluruh negeri bisa mencontoh, dengan begini
terhadap peningkatan pemahaman kita luar biasa ada manfaatnya, mengajukan sebuah
saran seperti ini.
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Saran-Saran pada Konferensi Para Pembimbing Falun Dafa di
Beijing
Li Hongzhi
17 Desember 1994
Saya berbicara sambil berdiri agar anda dapat melihatnya lebih jelas.
Sudah lama tidak bertemu dengan anda sekalian. Karena ada beberapa hal yang
berhubungan dengan perihal penyebaran Gong yang perlu ditangani, semuanya belum
diketahui oleh manusia biasa, tidak mudah dapat dimengerti oleh manusia biasa, maka
pengadaan kelas ceramah lantas berhenti. Pada masa periode ini, saya sibuk
menyelesaikan masalah ini, sekarang ini masalah tersebut pada dasarnya sudah dalam
tahap akhir penyelesaian. Semestinya setelah berakhir dan setelah menyelesaikan
masalah tersebut, saya barulah keluar lagi mengatur masalah berikutnya bagaimana
menyebarkan Gong. Namun, kelas ceramah di Guangzhou yang diadakan sekarang ini,
karena saat itu diputuskan dengan tergesa-gesa, dan juga sudah dipublikasikan di surat
kabar, serta telah diiklankan dan juga telah menerima biaya belajar, oleh sebab itu saya
terpaksa keluar dari pertengahan jalan, jadi mengambil kesempatan sebelum menggelar
kelas ceramah Guangzhou, mampir dulu ke Beijing melakukan sedikit pekerjaan
persiapan. Oleh sebab itu saya menggunakan kesempatan ini untuk berjumpa dengan
anda sekalian. Saya senang sekali bertemu anda sekalian.
Dulu saya pernah mengucapkan perkataan begini: saya katakan patokan moral
manusia sekarang sudah sangat rendah, sangat sulit menemukan sebidang tanah murni
di berbagai usaha dan berbagai profesi. Tapi begitu masuk ke sini, saya segera melihat
medan kita ini sangat damai dan tenang, saya berani mengatakan sebidang tanah dari
Falun Dafa kita ini adalah tanah murni. (Tepuk tangan) Pada saat yang bersamaan, saya
juga melihat hasil yang diperoleh melalui kultivasi kita adalah sangat menggembirakan,
anda semua memiliki keinginan untuk meningkatkan diri menuju kebaikan, sangat
menggembirakan, oleh sebab itu suasana di sini adalah sama dengan kondisi hati kita,
juga dapat dikatakan, kita tidak sia-sia belajar Dafa, semuanya telah memperoleh hasil
tertentu, saya juga tidak sia-sia menyebarkan Dafa ini, ini adalah sesuatu yang
sepantasnya membuat saya merasa lega dan senang. Ketika pertama kali saya ke
Beijing untuk memberikan ceramah dan menyebarkan Gong, kelas pertama orangnya
hanya sebanyak ini. Namun, setelah kita melewati satu periode tertentu, sampai
sekarang hanya 2 tahun, sebenarnya secara formal saya menyebarkan Fa hanya 1 tahun,
saat mula-mula metode penyebarannya adalah dengan bentuk qigong yang sangat
rendah. Hari ini yaitu di tempat Beijing ini, jumlah pembimbing sudah mencapai sekian
banyak, itu menunjukkan Dafa kita telah lebih banyak dikenal oleh orang-orang baik,
dapat meningkatkan diri dalam Fa, Xiulian diri sendiri, ini adalah sesuatu yang sangat
menggembirakan. Sekarang ini sulit sekali secara konkret menghitung jumlah orang
yang berkultivasi Dafa. Dari mulut ke mulut, tidak terhitung. Pada beberapa tempat, satu
kabupaten atau satu kota, saat mula-mula hanya ada satu atau dua orang praktisi,
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kemudian jumlahnya berkembang sampai seribu orang lebih. Banyak sekali tempattempat yang mempunyai situasi begini, berkembang sangat cepat.
Mengapa dapat demikian? Sebab saya sudah katakan bahwa Falun Dafa kita
adalah kultivasi Xinxing manusia, menghendaki agar orang meningkatkan patokan
moralnya. Juga telah dikemukakan penyebab hakiki sesungguhnya mengapa kita Xiulian
tidak berhasil tumbuh Gong, masalah tersebut telah disinggung, jadi kita telah
membicarakan persoalan pada pokoknya. Dulu saya mengatakan, ada praktisi yang
memberi tahu saya dalam pengalaman belajarnya, bahwa setelah Fa guru disebarkan,
sangat bermanfaat bagi pembentukan kebudayaan spiritual dalam masyarakat kita.
Tentu saja, saya sudah katakan ini bukanlah merupakan tujuan utamanya, saya justru
ingin meninggalkan Fa ini untuk manusia dan menyebarkannya agar lebih banyak orang
lagi yang dapat memperoleh keuntungan, dapat benar-benar meningkatkan diri. Dengan
menggunakan perkataan dalam aliran Buddha, yaitu agar benar-benar dapat
membubung ke atas dan memperoleh kesempurnaan. Namun, dia niscaya dapat
membawakan hasil seperti begini, mengakibatkan patokan moral manusia meningkat.
Sebab syarat dari metode Gong kita, saya katakan kita sudah menunjuk hingga titik
hakikatnya, meminta orang mengutamakan Xiulian Xinxing. Mengapa begitu banyak
orang, termasuk juga biksu-biksu dan pendeta Tao yang berspesialisasi dalam kultivasi,
dia sudah tidak tahu bagaimana untuk meningkatkan diri lagi, dia hanya memerhatikan
hal-hal yang formal, malahan tidak memerhatikan hal-hal yang esensial.
Bila Xinxing seseorang tidak membubung, saya katakan, sama sekali tidak mungkin
dapat meningkat, sebab karakteristik alam semesta yang tidak mengizinkannya
membubung ke atas bila Xinxing-nya masih rendah. Jika seseorang dapat mencapai
tingkatan tertentu, yaitu mereka telah mencapai kemajuan dalam berbagai tingkat, saya
katakan walaupun orang ini tidak mencapai kesempurnaan, dia juga sangat bermanfaat
bagi masyarakat dan dia tidak akan sengaja melakukan kejahatan, dia tahu konsekuensi
apa yang akan diterimanya jika dia melakukan kejahatan. Dengan cara ini dia akan
meningkat secara berpadanan bagi kemajuan dari pembentukan kebudayaan spiritual
dalam masyarakat dan juga patokan moral dari manusia, hal ini adalah pasti.
Penyebaran Gong kita juga berdasarkan tanggung jawab terhadap manusia, tanggung
jawab terhadap masyarakat, jadi kita telah melakukan sampai titik tersebut, pengaruh
yang dihasilkan di antara masyarakat, di antara manusia adalah sangat baik. Kita juga
terus secara ketat mengikuti kriteria Fa untuk segala perbuatan, metode Gong kita ini
tidak mengalami penyimpangan, terus mempertahankan kondisi kultivasi yang murni dan
bersih.
Menurut situasi kita ini, saya pikir Gong ini akan menyebar secara luas pada masa
yang akan datang. Dalam waktu dekat ini, mungkin tahun depan, penyebaran Gong ini
di luar negeri mungkin lebih banyak, dengan demikian bukan saja pengaruhnya di negara
kita, tapi pengaruhnya di luar negeri juga sangat besar. Orang yang kembali dari luar
negeri mengatakan kepada saya: ketika mereka makan di sebuah restoran di Amerika
Serikat, dia melihat pengenalan Falun Gong tergantung di sana, dia sangat terkejut
kemudian bertanya pada mereka tentang masalah tersebut. Ini situasi yang kita tidak
tahu dan juga belum menguasai kondisinya, mungkin saja perkembangannya akan
47

sangat cepat. Penyebab pokok hanya karena kita meletakkan penekanan peningkatan
Xinxing manusia, baik terhadap masyarakat, orang-orang dari berbagai kalangan, orangorang yang memiliki mentalitas yang berbeda, mereka semuanya dapat menerima Falun
Dafa. Inilah yang baru saja saya katakan, hanya berbincang secara singkat saja, yaitu
keadaan dari perkembangan Falun Dafa kita saat ini.
Karena ini adalah konferensi untuk para pembimbing, saya berbicara masalah dari
aspek ini. Dari perkembangan Falun Dafa di berbagai tempat, semuanya memiliki
keunggulan yang tidak sama, juga telah menyimpulkan pengalaman yang tidak sedikit,
terhadap belajar Dafa, juga banyak sekali pengalaman dalam Xiulian. Karena masa
sekarang ini saya berada di rumah, terus berada di Changchun, jadi dapat mengetahui
lebih banyak situasi di Changchun. Misalnya sekarang ini di Changchun sedang
membangkitkan tren belajar Fa. tren belajar Fa itu seperti apa? Sekarang di tempat lain,
menganggap latihan gerakan adalah sangat penting. Tentu saja itu sangat penting,
metode kultivasi ganda watak dan raga, tentu saja adalah keharusan dan tidak boleh
tidak ada. Namun di Changchun, mereka meletakkan Fa di posisi lebih penting untuk
terus belajar. Oleh sebab itu mereka mempertahankan setiap hari setelah selesai
melakukan latihan, duduk di sana mulai membaca buku, mulai belajar Fa. Setelah selesai
belajar, mereka diskusi bersama, mereka mendiskusikannya satu paragraf demi paragraf.
Belakangan, mereka berkembang lagi menjadi menghafal buku, mereka merasa ini
sesuatu yang begitu baik (tentu saja, ini perkataan yang diucapkan praktisi, bukan
diucapkan oleh saya). Dahulu, banyak kitab yang pembicaraannya tidak begitu jelas,
semuanya juga sangat kabur, juga sudah dihafalkan oleh orang-orang. Tentu saja,
mereka masih menyinggung masalah lain. Saya hanya memberi tahu tentang
pengertiannya, mereka katakan: benda yang begitu baik, mengapa kita tidak
menghafalnya? Setiap saat meminta kita menjadi manusia yang baik di antara manusia
biasa, dapat meningkat, apakah tidak lebih baik bila anda menghafalnya? Setiap saat
juga dapat perbandingan. Dengan begini, lantas membangkitkan satu tren menghafal
buku.
Di Changchun sekarang bisa ada lebih dari 10.000 orang yang menghafal buku,
bagaimana situasi belajar Fa sekarang ini? Yaitu duduk di sana mulai belajar, tidak
pegang buku, dia hafal mulai dari depan, kemudian berhenti dilanjutkan dengan yang
lain, sedikit juga tidak salah, satu huruf juga tidak salah dan terus menghafalnya.
Kemudian anda menghafal satu paragraf, dia menghafal satu paragraf, seperti beginilah
terus-menerus menghafalkan. Belakangan berkembang menjadi menyalin buku. Diulang
bila ada satu tulisan yang salah salin, lantas keseluruhannya diulang, mulai menyalin
dari awal lagi. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar dapat mengerti dan mengenal Fa lebih
mendalam, dan ini sangat baik bagi peningkatan para pengikut. Karena dalam pikirannya
mereka mempunyai kesan yang begitu mendalam, hingga dia dapat menuntut dirinya
berdasarkan kriteria praktisi Gong ketika dia berbuat apa pun. Efeknya sangatlah
berbeda.
Saya juga tidak meminta pengikut saya untuk berbuat demikian pada masa lalu.
Baru saja saya katakan, di berbagai tempat telah menyimpulkan beberapa pengalaman
yang mana semuanya adalah baik. Saya juga memberi tahu pada Pusat Bimbingan di
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Changchun, saya katakan bahwa pengalaman kalian mesti dikembangkan ke seluruh
negeri. Para pengikut belajar Fa dengan cara ini, meningkat sangat cepat, tingkatnya
juga meningkat sangat cepat, ini adalah pasti. Saya akan berbincang-bincang lebih
mendalam lagi, karena kita sedang latihan Gong dan yang hadir semuanya adalah
pembimbing, boleh berbicara lebih mendalam, tidak ada masalah. Setiap tulisan dalam
buku saya adalah Falun jika dilihat dari tingkat yang rendah; dan adalah Fashen bila
dilihat dari tingkat yang lebih dalam, demikian juga setiap komponen dari tulisan adalah
suatu individu, di mana tidak akan sama setelah diucapkan oleh mulut anda. Banyak
orang telah berhasil Xiulian mendapat Gong yang hebat, tulisan yang dibacakan
semuanya mempunyai citra, apa yang keluar dari mulutnya semua adalah Falun. Dengan
perkataan lain, buku ini bukanlah buku biasa. Tentu saja, tidak akan terjadi keadaan
begini bila tingkatnya belum cukup tinggi. Yang bisa membuat anda membaca buku dan
mempelajari Fa, itu sendiri adalah peningkatan, karena kita menekankan pada kultivasi
Xinxing, mengenalnya secara rasional, itu sendiri juga adalah meningkat.
Sistem Gong kita adalah kultivasi ganda pada watak dan raga, tujuan utama
gerakan itu sendiri adalah untuk mengubah Benti, yaitu mengubah tubuh fisik kita dan
transformasi dari substansi tubuh di berbagai ruang, terutama adalah demi ini. Masih ada
beberapa ilmu gaib. Ingin benar-benar meningkat, saya katakan, adalah dengan cara
meningkat dalam Fa. Jika Xinxing kita tidak dapat meningkat, lantas di atas Fa tidak
dapat meningkat, semuanya adalah bertempur di atas kertas. Mengapa dikatakan
demikian? Karena anda tidak memiliki tingkat, Xinxing tidak naik, Gong yang
menentukan tinggi rendahnya tingkatan ini lantas tidak ada. Tidak berkultivasi Xinxing
tidak akan memperoleh Gong, bagaimana anda ingin Benti anda berubah tanpa energi
ini untuk memperkuatnya? Yaitu kurang benda yang paling krusial. Tanpa energi
semacam ini untuk memperkuat, apa pun tidak mampu anda ubah, oleh sebab itu belajar
Fa adalah sangat penting. Saya berpikir, sebagai orang Xiulian mesti membacanya lebih
banyak, dijamin terhadap anda semuanya dapat meningkat dengan sangat cepat.
(Interupsi dari orang lain: mereka katakan anda terlalu lelah, mohon Guru duduk
memberikan ceramah, memberikan ceramah lebih banyak). Anda menghendaki agar
saya memberi ceramah lebih banyak. (Tepuk tangan)
Tadi berbicara terutama tentang situasi berkembangnya Falun Dafa kita. Istilah
“Falun Gong” adalah nama yang disebut pada periode awal ketika kita sedang
menyebarkan Gong di Beijing. Sudah saya katakan, qigong adalah semacam istilah yang
diciptakan oleh manusia zaman sekarang, sebenarnya qigong adalah Xiulian. Yang
menyebar secara populer pada manusia biasa tidak lebih dari bentuk-bentuk qigong
pada tingkat rendah. Apa yang disebarkan adalah hanya untuk mengubah tubuh
manusia agar siap untuk latihan Gong, hanya benda pada periode awal saja, sebenarnya
ia adalah Xiulian. Sistem Gong kita adalah disebarkan langsung di tingkat tinggi. Karena
dalam sekian tahun, kepopuleran qigong, telah menanamkan fondasi pengertian dasar
terhadap qigong untuk manusia, maka tidak perlu membicarakan hal-hal itu lagi. Begitu
mulai, kita langsung membicarakan masalah Xiulian pada tingkat tinggi, oleh sebab itu
pada masa depan kita jangan menyebutnya lagi qigong apa atau qigong.
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Tentu saja, saat Falun Gong kita belum dikenal, anda bisa saja menyebutnya
demikian. Namun saya pikir, sebenarnya kita adalah Falun Xiulian Fa, Falun Xiulian, atau
disebut Falun Xiulian Dafa. Di sini berbicara tentang satu masalah, masalah tentang
istilah. Saya juga telah menghubungkannya dengan masalah lain, yaitu banyak sekali
praktisi kita yang secara diam-diam telah berbuat hal-hal yang baik. Mereka telah
melakukan perbuatan yang baik dalam masyarakat, pada lingkungan lainnya, dalam
pekerjaan, tanpa meninggalkan nama atau dibayar. Contoh-contoh ini sangat banyak,
masalah ini saya juga tahu, anda tidak mengatakannya saya juga tahu, kita tidak
meninggalkan nama adalah suatu perbuatan yang baik. Namun kita coba berpikir
sejenak, Gong Fa kita telah disebarkan ke luar, sekarang ini sudah terbentuk fenomena
yang membuat hati masyarakat berorientasi ke kebaikan dan peningkatan patokan moral.
Jika kondisi ini tercapai, saya pikir pengaruh Falun Dafa kita juga mempunyai efek
tertentu. Oleh sebab itu saya berpendapat, jika anda ditanya orang lain setelah berbuat
satu kebaikan: “Siapa nama anda?” Anda tidak jawab apa-apa, tidak meninggalkan nama
atau dibayar, yang kita kehendaki adalah Gong dan De, saya pikir anda juga jangan tidak
bersuara tapi katakanlah: “Saya Xiulian Falun Gong, atau saya praktisi Falun Dafa.
Dengan begini pengaruhnya di masyarakat akan lebih baik dan juga terhadap
penyebaran Dafa kita lebih baik. Apakah tidak lebih baik jika orang-orang datang
membutuhkan Fa ortodoks? Saya pikir perbuatan ini lebih baik. Karena pengaruh kita ini,
ada banyak sekali pengikut kita di seluruh negeri dan pengaruhnya menjadi besar.
Sekarang ini, jika ada seseorang berbuat kebaikan dalam masyarakat, orang-orang akan
merasa aneh. Tentu saja masih ada beberapa orang, bisa juga merasakan bagaimana
dapat dalam keadaan ini ada “Lei Feng” yang muncul, wah, orang ini sangat baik! Tidak
ada salahnya kita menjelaskan kepada mereka.
Masih ada beberapa masalah pada periode waktu ini. Misalnya, ada beberapa
praktisi yang selalu tidak dapat mengerti persoalan-persoalan dalam proses Xiulian.
Mengapa dapat demikian? Apa maksudnya? Adalah pertanyaan seperti ini, jika anda
tidak percaya, termasuk juga para pembimbing yang hadir di sini, dan bila saya
memberikan kesempatan kepada anda untuk mengajukan pertanyaan, anda juga tetap
mengajukan pertanyaan yang telah ditanya oleh praktisi-praktisi pada beberapa kelas
ceramah. Mengapa dapat demikian? Seperti apa yang baru saya katakan, anda masih
belum mengerti secara mendalam tentang Fa, sebab saya memberikan ceramah dengan
mengombinasikan hal-hal yang ada dalam berbagai tingkat. Ada orang setelah sekali
membaca buku, dia merasa sangat bagus. Lalu dibaca ulang, dapat pemahaman baru,
diulang lagi masih bisa dapat pemahaman baru, sepertinya arti tulisannya telah berubah.
Kita banyak orang semua ada perasaan begini. Dikarenakan isi buku itu saya
kombinasikan dengan hal-hal yang ada dalam berbagai tingkat. Mengikuti peningkatan
anda, anda akan mempunyai pengertian yang berbeda tentang Fa, inilah Fa. Saya pikir,
jika anda benar-benar dapat belajar Fa dengan serius dan mantap, bandingkan diri anda
dengan Fa, anda akan siap menyelesaikan masalah apa pun yang anda hadapi, sudah
pasti demikian, semua masalah yang ada dalam Xiulian dapat diselesaikan.
Saya masih ingat, kelas ceramah di Jinan adalah satu ceramah yang paling lengkap,
banyak sekali masalah telah dibicarakan, hanya sedikit saja yang sangat khusus yang
50

belum secara detail dibicarakan, namun pengertiannya semua telah disinggung. Percaya
atau tidak, jika kita benar-benar belajar Fa secara mendalam, masalah apa pun dapat
diselesaikan. Sebenarnya, kita mempunyai banyak sekali pertanyaan, ada beberapa
orang yang mengatakan betapa deritanya saya di bagian ini atau bagian itu, banyak
sekali orang yang tidak berpikir, adalah sangat buruk jika anda tidak menderita, berarti
saya tidak mengurusi anda. Kemudian masih juga ada perkataan itu, karena anda
hendak Xiulian, itu tidaklah mudah. Kita boleh katakan, semua orang mempunyai karma,
bagaimana dapat tidak membayarnya? Mengatakan pada anda ini sekejap sudah
dilenyapkan semuanya, agar anda menjadi Buddha, karena anda dianggap sangat
spesial? Yang saya maksud adalah ini. Bukankah siapa saja hanya melalui Xiulian
barulah dapat meningkat? Proses Xiulian tersebut adalah melenyapkan karma, adalah
menderita. Jika anda tidak menderita, karma tersebut tidak dapat dilenyapkan, oleh
sebab itu bukan merupakan hal yang buruk bila tubuh anda menderita, masalah runyam
yang anda temui dalam kehidupan, itu juga belum tentu hal yang buruk, anda telah
menahan penderitaan mungkin anda tidak menyadarinya.
Saya berikan sebuah contoh, dahulu dalam agama Buddha mengajarkan, Xiulian
mesti mengalami banyak penderitaan. Karena anda tidak tahu, mengalami sedikit
penderitaan berarti apa? Sebab sudah ada Shifu yang mengurusi anda, sudah
menyingkirkan sangat banyak demi anda. Masa ke masa, generasi demi generasi, siapa
yang tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak baik? Saya katakan, manusia hari ini, yang
sudah berkembang sampai taraf ini, sangatlah sulit untuk menemukan satu orang yang
tidak pernah membunuh makhluk hidup atau berhutang karma yang sangat besar. Jika
kita kembali ke sejarah, bencana apa yang telah orang lain derita ketika anda berbuat
sesuatu yang jahat? Bila begitu hari ini anda menderita sedikit saja sudah tidak sanggup,
tentu saja maksudnya adalah begini. Banyak sekali orang yang tidak dapat melihatnya,
dan di sini berbicara tentang Xiulian, yaitu berbicara tentang masalah kualitas kesadaran.
Anda tidak dapat melihat, tentu saja tidak dapat melihat, bila anda dapat melihatnya,
anda tidak akan melakukan sesuatu yang jahat, tidak eksis persoalan Xiulian lagi. Jadi
manusia sudah jatuh sampai taraf ini, sengaja membuat anda tidak melihatnya, jatuh
dalam kesesatan untuk Xiulian.
Sampai di sini, saya sambil berbicara satu hal lagi. Banyak di antara kita yang
sudah terbuka Tianmu, terbuka Tianmu pada tingkat yang berbeda. Namun tidak ada
yang mencapai tingkat yang tinggi sekali, apa yang terlihat bukanlah paling pokok dari
benda tersebut, tidak dapat juga melihat hubungan Yinyuan Guanxi. Oleh sebab itu bisa
mendatangkan suatu masalah, yaitu dia mungkin akan berbicara sesukanya. Begitu dia
berbicara sesukanya, akan mendatangkan konsekuensi yang serius. Orang tersebut
berkata, bagaimana saya sudah mencapai tingkat ini dan bagaimana dapat demikian?
Sebenarnya, apa yang dia lihat bukan yang benar. Misalnya, ada beberapa orang yang
sudah terbuka Tianmu mengatakan: anda mempunyai Futi, dia mempunyai Futi,
semuanya ada Futi. Saya sudah mengatakan jauh sebelumnya: saya katakan praktisi
Falun Dafa, praktisi kita yang sungguh-sungguh Xiulian, tidak mempunyai Futi,
semuanya sudah disingkirkan oleh saya. Bila begitu mengapa sebagian orang melihat
citra binatang? Melihat beberapa citra yang begini, beberapa citra yang begitu?
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Sebenarnya saya katakan pada anda, banyak di antara kita yang tidak dapat
mengidentifikasi bentuk keberadaan dari Zhu Yuanshen, Fu Yuanshen atau Futi,
sebenarnya yang dia lihat hanyalah kehidupan masa lalu dari Fu Yuanshen atau
kehidupan masa lalu dari Zhu Yuanshen, hanyalah kondisi ini. Begitu anda sembarangan
mengatakannya, apakah tidak akan timbul ketakutan psikologi pada orang lain? Anda
katakan siapa-siapa ada Futi, tapi dia sama sekali bukan Futi.
Dulu, dalam agama Buddha mengatakan enam jalur reinkarnasi, dan masih ada
perkataan begini dalam agama Buddha: sangat sedikit sekali manusia lahir kembali
menjadi manusia, lebih banyak hewan yang lahir kembali menjadi manusia. Tentu saja,
apakah kondisi ini benar, itu dikatakan dalam agama Buddha, saya hanya mengambil
contoh ini saja untuk menjelaskan artinya. Tentu saja anda semuanya jangan pesimis.
Masa ke masa, generasi demi generasi, siapa yang tahu tadinya dia adalah apa? Hari
ini adalah konferensi para pembimbing, yang tidak pernah mengikuti ceramah, bila anda
tidak percaya, boleh juga anda anggap mendengar cerita. Menurut cerita dahulu,
dikatakan ketika orang datang dari sana semuanya ingin menjadi hewan, hewan tidak
mempunyai hubungan sosial yang rumit, hidupnya sangat bebas. Ingin menjadi hewan
juga tidak mudah, dibandingkan jadi manusia masih lebih mudah, manusia harus
mengalami penderitaan, itulah maksudnya. Namun, karena manusia menderita, manusia
baru dapat Xiulian, dan yang lain tidak boleh Xiulian, atau bila Xiulian menuju ke atas
juga adalah metode iblis, mereka tidak diizinkan meningkat tinggi. Oleh karena itu sejak
sekarang kita yang sudah terbuka Tianmu, harus sangat memerhatikan masalah ini,
jangan berkata sembarangan, anda belum dapat melihatnya secara tepat. Lagi pula, bila
anda dapat merasakan suatu masalah, datang dari manakah sinyal yang anda rasakan
itu? Mungkin saja iblis yang mengirimkannya untuk anda, oleh sebab itu janganlah
sampai terikat pada masalah ini.
Para pengikut kita jangan menganggap orang yang sudah terbuka Tianmu adalah
tinggi atau tingkatnya sudah tinggi. Sebab menentukan hal-hal ini tidak dapat ditentukan
oleh bagaimana tingkat Tianmu, tidak dibuka menurut tingkat Xiulian seseorang.
Mungkin saja Tianmu anda belum buka, dibandingkan dengan dia, anda masih jauh lebih
tinggi, ini sangat umum, fenomena ini bukan hanya beberapa. Kita menentukan Xiulian
seseorang baik atau buruk, hanya dapat melihat Xinxing orang tersebut tinggi atau
rendah, dan taraf pengertiannya terhadap Fa. Ada orang yang bertanya: bagaimana kita
harus berbuat jika Guru tidak ada atau Guru sudah selesai menyebarkan Gong dan kita
tidak dapat bertemu? Ada orang yang berkata, kalau begitu sudah tidak dapat
berkultivasi lagi. Tidak ada yang tidak dapat berkultivasi. Anda sekalian coba pikirkan,
apa tujuan saya menyebarkan Fa ini? Ketika Sakyamuni masih hidup di waktu itu, dia
tidak meninggalkan literatur yang tertulis, yang dia tinggalkan hanya diingat kembali oleh
generasi selanjutnya dari ingatan yang tidak bersambung tentang beberapa paragraf
kata-kata Sakyamuni, adalah tidak sistematik, inilah kitab yang pernah anda lihat. Karena
waktu itu, manusia hanya diperbolehkan untuk mengetahui sampai taraf ini. Memang
sengaja dibuat seperti begini, di dalamnya masih tercampur dengan hal-hal yang bukan
diceramahkan oleh Sakyamuni. Hari ini, ceramah Fa kita lebih jelas. Sakyamuni hanya
meninggalkan sila pada waktu itu, Sakyamuni tidak meninggalkan tulisan pada saat dia
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masih hidup. Pada usia senja dari Sakyamuni, dalam proses Xiulian, agar orang-orang
dapat Xiulian, dapat Xiulian menuju ke atas, lantas ditetapkan banyak sila-sila.
Sedangkan kita tidak memiliki hal-hal yang begini pada hari ini. Sebenarnya, hal yang
paling krusial yang ditinggalkan Sakyamuni adalah sila.
Kita tidak perlu melarang apa-apa atau kita buat aturan-aturan agar anda
mengikutinya, mengapa? Karena kita pada hari ini telah meninggalkan Fa. Fa ini telah
memberi tahu anda bagaimana harus berbuat. Oleh sebab itu, dapat saya katakan: biar
saya sudah tidak berada di sini atau anda tidak dapat melihat saya, mesti “menganggap
Fa sebagai Guru”, hanyalah belajar Fa ini, tak peduli anda mencapainya atau tidak,
menjalankan atau tidak, semuanya tergantung dari Fa ini. Bila Li Hongzhi mengatakan
hari ini melihat praktisi mana sudah lumayan dan membuka pintu belakang untuk anda,
memberikan pada anda sedikit Gong agar anda dapat naik ke atas. Coba anda pikirkan,
dalam masalah ini apakah tidak sama saja saya sedang merusak Fa? Oleh sebab itu
anda semua harus melalui Xiulian, harus berkultivasi, berkultivasi secara mantap. Tentu
saja, beberapa orang di antara kita telah membuat kontribusi yang sangat khusus pada
Falun Dafa, itu juga sedang kultivasi, dia mengambil metode Xiulian yang berbeda,
hanya berbeda dalam bentuk Xiulian-nya. Sebenarnya apa yang sudah dikatakan
dengan panjang lebar oleh saya adalah supaya anda secara serius belajar Fa, Xiulian
secara serius.
Kesempatan bagi saya untuk menyebarkan Gong di dalam negeri mungkin sudah
tidak banyak, oleh sebab itu adalah krusial bagaimana anda akan menguasai Fa ini
secara baik. Fa telah ditinggalkan untuk anda semua, sebenarnya tujuan saya adalah
meninggalkan Fa ini untuk anda semua. Bila saya selamanya mengawasi siapa-siapa
kultivasi, saya di depan anda, tapi anda tidak mengikuti kata-kata saya, apa gunanya?
Semua tidak berguna. Saya telah mengatakan, saya katakan Fashen saya dapat
melindungi anda. Sebenarnya saya masih belum membicarakan kondisi yang lebih tinggi,
juga belum membicarakan yang lebih besar. Sebab manusia mempunyai tubuh di ruang
lain, setiap tubuh dari setiap orang, ketika memiliki sejumlah energi, dapat menjadi besar.
Tubuh Xiulian saya yang di sana sudah sangat besar, besarnya hingga taraf apa? Ada
orang yang bertanya pada saya, bagaimana saya dapat latihan Gong jika guru pergi ke
Amerika Serikat? Anda masih bisa melindungi saya? Saya katakan, saya mempunyai
Fashen untuk melindungi anda. Sebenarnya masih mengandung satu lapis pengertian.
Tidak hanya Fashen saya yang dapat melindungi anda, lingkup ruang yang sangat besar,
lingkup ruang alam semesta yang tertentu, juga tidak lari ke luar dari perut saya tersebut,
di mana juga anda pergi, apakah juga bukan masih berada di tempat saya ini? Anda
terus berkultivasi, sebisa mungkin.
Tentu saja masih ada beberapa iblis, mengapa eksis iblis? Saya katakan bahwa
saya barusan menangani beberapa masalah, di antaranya termasuk hal seperti ini. Coba
anda semua pikirkan, di berbagai tempat di negeri ini atau di beberapa tempat latihan
kita terjadi hal-hal begini, merusak Fa kita. Ada orang yang memarahi saya, ada yang
berkata betapa jeleknya Falun Dafa, itu secara serius telah mengganggu Xiulian kita.
Tapi coba anda semua pikirkan, hal ini apakah tidak merupakan hal-hal yang baik?
Seluruh proses Xiulian anda akan eksis satu masalah tentang pengertian hakikat
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terhadap Fa, masalah apakah anda tetap teguh atau tidak, anda akan diuji untuk
keteguhan anda dalam Fa sampai langkah terakhir dari Xiulian anda. Jika masalah pokok
ini tidak diselesaikan, masalah yang lain semuanya sudah tidak perlu dibicarakan, apa
pun juga tidak dapat dibicarakan, apakah ini bukan merupakan suatu masalah? Jika
anda tidak teguh dalam Fa, dapatkah anda berbuat mengikuti Fa? Bila tidak, yang lain
apakah tidak juga sudah goyah? Dia menganggap semuanya adalah palsu, dia dari awal
hingga akhir eksis masalah ini. Jadi pasti ada semacam bentuk iblis yang datang
mengganggu kita. Bagaimana jadinya bila tidak ada iblis semacam ini? Yang lain juga
berkata, jika Falun Dafa anda ini tidak dirusak oleh hal seperti ini, tidak diganggu hal-hal
seperti ini, akan terlalu mudah bagi anda untuk berkultivasi. Bagaimana dapat melihat
orang telah meningkat ke atas? Hanya ada sedikit penderitaan, tubuh menderita, hanya
sedikit kerunyaman saja yang anda alami dalam kehidupan sehari-hari, bukankah anda
telah terlihat sampai tuntas? Bagaimana dengan aspek apakah anda teguh atau tidak
dalam Fa? Harus mendapatkan peningkatan dalam seluruh aspek, hati yang goyah juga
merupakan semacam keterikatan hati dari ketidak-stabilan, juga merupakan keterikatan
hati.
Di sini, saya sambil mengemukakan suatu persoalan, berbicara satu masalah lagi.
Sebab sudah berbicara sampai di sini, saya lihat anda semua ingin saya berbicara lebih
banyak lagi. Dalam kelas ceramah saya, saya telah memberikan ceramah tentang satu
masalah, yaitu masalah tentang karma. Berbuat jahat mendatangkan karma, berbuat
baik dapat mengumpulkan De, mendapatkan De. Pada kelas ceramah saya yang terakhir,
saya juga menyinggung bahwa manusia dapat menciptakan semacam karma pikiran, ini
belum saya bicarakan secara detail pada masa lalu, karena saya hanya berbicara secara
garis besar tentang keberadaan karma. Mengenai karma pikiran belum pernah
dijelaskan secara detail, bila begitu efek buruk apa yang dapat diakibatkan oleh karma
pikiran tersebut? Anda semua adalah pembimbing, anda dapat memberi penjelasan jika
anda menghadapi kasus seperti ini pada masa yang akan datang. Ada beberapa praktisi
baru, begitu latihan lantas memarahi Guru dan ada beberapa praktisi baru begitu latihan
lantas memarahi Falun Dafa, pikirannya tidak teguh.
Mengapa fenomena ini dapat terjadi? Lagi pula kata-kata kotor yang timbul dari
kemarahannya sangat banyak, kata-kata kotor yang tidak pernah terpikirkan saat dalam
keadaan normal juga dapat diucapkan, walaupun tidak diucapkan, ia dapat muncul
dalam pikiran. Banyak orang mempunyai masa proses ini, khususnya masalah ini dapat
terjadi pada permulaan dari latihan. Saat anda benar-benar berkultivasi, banyak yang
mengalami masalah ini, oleh sebab itu ada orang yang lantas berpikir: “Bagaimana saya
dapat memarahi Guru?” Pikiran tersebut lantas dapat muncul, “Fa ini adalah palsu!
Jangan mengikutinya.” Mungkin saja ada pikiran semacam ini, mereka yang mempunyai
pikiran tidak teguh akan jatuh mengikutinya dan tidak mau latihan lagi, tidak percaya lagi.
Kita sudah katakan, perangkat metode Gong Xiulian ini adalah untuk Xiulian Zhu Yishi
seseorang, jika anda tidak dapat mengendalikan diri anda sendiri, siapa pun tidak dapat
menyelamatkan anda. Mengapa kita tekankan orang sakit jiwa tidak diijinkan untuk
mengikuti kelas ceramah? Disebabkan bahwa dia tidak dapat mengendalikan dirinya
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sendiri, tanpa pengendalian diri sendiri lantas siapa yang dapat kita selamatkan?
Bukankah kita menyelamatkan anda sendiri? Oleh sebab itu kita membahas masalah ini.
Ada sebagian orang dapat membedakan. Ada orang yang lantas berpikir:
“Mengapa saya bisa memarahi Guru? Mengapa saya memarahi Fa? Saya harus
mengendalikannya.” Dalam jangka waktu yang lama menjadi tegang, dia sendiri tidak
dapat mengendalikan dirinya, namun Fashen saya tahu semua itu. Ketika melihat anda
begitu teguh, dia akan membantu anda melenyapkan karma tersebut. Sebenarnya
semua adalah karma pikiran yang membuat masalah, anda pernah memarahi orang lain
pada masa lalu, pikiran jahat anda pada masa lalu juga dapat berbalik ke luar. Mengapa
situasi semacam ini muncul? Coba anda pikirkan kembali, kita latihan Gong adalah
melenyapkan karma. Semua benda pada ruang lain adalah hidup, saya jauh hari sudah
berkata demikian, saya telah berbicara dalam kelas ceramah, karma tersebut adalah
hidup. Anda ingin melenyapkan karma, karma tersebut lenyap, ia akan mati, tidak eksis
lagi. Apakah dia setuju? Dapatkah dia setuju jika anda ingin dia mati? Ia sudah hidup,
oleh sebab itu ia tidak akan membiarkan anda berlatih. Tidak membiarkan anda berlatih
karena ia ingin hidup, membuat anda jangan melenyapkannya. Oleh sebab itu ia
merefleksikan kata-kata kotor dalam pikiran anda, membuat anda tidak percaya Falun
Dafa, sehingga memarahi saya, kata apa pun juga dapat dipikirkannya. Ada orang terus
menganggap dia sendiri tidak bisa menjelaskannya, apakah ada siapa yang memberikan
inspirasi kepadanya atau ia sendiri benar-benar tahu, dia tidak bisa membedakannya,
lantas merosot mengikutinya. Habislah orang tersebut, siapa pun tidak dapat
menyelamatkan lagi. Sebenarnya, adalah karma pikiran sedang berfungsi sebagai
penghalang.
Itu terjadi pada suatu periode tertentu, suatu periode yang sangat pendek, asalkan
pikiran anda dapat teguh, pasti dapat melenyapkannya, melenyapkan karma tersebut.
Kelas ceramah pada masa lalu tidak ada penekanan pada masalah ini, barusan ini ada
beberapa orang yang telah melapor pada saya tentang fenomena tersebut. Jangan
khawatir, tak peduli apakah anda memarahi saya atau Falun Dafa, itu bukan anda sendiri
yang marah. Harus membedakannya dengan jelas, jika Zhu Yishi tidak jernih, semuanya
akan habis, siapa pun tidak dapat menyelamatkan. Pada beberapa tempat telah terjadi
fenomena seperti ini, bahkan ada orang yang berpikir, “mengapa saya bersalah pada
guru? Mengapa saya bisa memarahi guru?” Seorang praktisi di Changchun berkata,
“mengapa saya bisa memarahi guru dan Falun Dafa?” Kemudian dia berkata di depan
foto saya: “Guru, saya tidak dapat latihan lagi, karena pikiran saya langsung memarahi
Anda begitu saya latihan, saya tidak dapat berkultivasi dan saya bersalah pada Guru.”
Sekali menyentuh Dafa langsung marah, begitu mengambil buku, dalam pikiran segera
marah, akhirnya dia berkata: “Guru yang begitu baik, Fa yang begitu baik, saya sangat
bersalah.” Tentu saja praktisi kita ini, sama sekali tidak kacau dalam pikirannya. Dia
sangat jernih, dengan menyatakan minta maaf pada Guru, dia menceritakan kejadian
tersebut kepada pembimbing kita di tempat latihan, pembimbing segera melaporkannya
ke pusat bimbingan. Menghadapi situasi semacam ini, semua memberi tahu dia, bahwa
ini adalah pengaruh iblis, karma tersebut sebenarnya juga semacam bentuk dari iblis.
Pada masa dia latihan telah mendatangkan iblis, semua orang mengelilinginya latihan,
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melingkari dia membaca buku, otaknya lantas menjadi jernih. Itu sebenarnya membantu
dia menghilangkan karma.
Tentu saja, buku saya dapat mempunyai fungsi semacam ini. Jika anda tidak
percaya, ketika ada orang yang sakit, tentu saja sebenarnya saya tidak ingin mengatakan
itu adalah penyakit, sebetulnya penyakit itu, kuman itu, virus dan lain-lain,
mikroorganisme tersebut semuanya adalah perwujudan dari karma pada tubuh di dalam
ruang kita. Oleh sebab itu membaca buku saya dapat membunuhnya, saat membaca
buku, apa yang dipancarkan ke luar semua adalah Gong, apa yang dipancarkan ke luar
adalah Fa. Lantas dapat berfungsi melenyapkan karma. Dia merasa otaknya sangat
jernih, sangat baik tapi begitu pulang kambuh lagi. Mengapa kambuh lagi? Sebenarnya
pada periode ini dikarenakan karma pikirannya sangat besar, dia harus menderita lebih
banyak daripada orang lain. Ketika dia mengerti bahwa dia melewati penderitaan, dalam
jangka waktu pendek, Fashen saya akan bantu melenyapkan karmanya, melenyapkan
bagian yang tersisa, dia pun melewati percobaan. Sekarang telah baik, tanpa masalah
lagi. Jika terjadi masalah begini, anda jangan menganggap mentalnya tidak baik atau
Futi, bukan situasi ini.
Saya kemukakan sedikit harapan sebelum berakhir, tidak ingin mengambil waktu
yang lebih banyak dari anda. Sebab ini adalah konferensi para pembimbing, tempat
latihan anda masih ada masalah lain. Saya berharap agar anda dapat membangkitkan
suatu tren belajar Fa, jangan menganggap latihan tiap hari lebih penting dari belajar Fa,
kita mesti mempertahankan berlatih Gong setiap hari, juga harus mempertahankan
belajar Fa setiap hari, hanya benar-benar menguasai Fa baru dapat membimbing anda
Xiulian. Ada orang yang selalu menunggu Guru, ketemu masalah, dia tunggu Guru untuk
menjelaskannya. Sebenarnya dalam Fa, apa saja sudah tercakup di dalamnya, asalkan
anda belajar, apa saja akan terjawab. Tentu saja jika anda tidak percaya Fa, goyah, saya
katakan itu adalah masalah kualitas kesadaran. Masih ada lagi, semua yang hadir adalah
pembimbing, sedang melakukan pekerjaan bimbingan. Tentu saja anda semuanya
adalah sukarela, tidak ada permintaan secara paksa dari kita agar anda harus berbuat
apa atau harus bagaimana berbuat. Tapi kita menghendaki agar pembimbing harus
serius bertanggung jawab, latihan Gong harus berspesialisasi tunggal, ini adalah
keharusan, tidak ada pengecualian, kita tidak perlu administrasi apa pun untuk
membatasi siapa pun, kita juga tidak mempunyai hak tersebut, kultivasi semuanya
tergantung pada diri sendiri. Kita hanya memiliki tugas untuk mengorganisasi yang lain
dan membantu yang lain menyelesaikan masalah.
Saya pikir pengertian pada Fa dari pembimbing harus lebih tinggi dibandingkan
dengan praktisi pada umumnya, oleh sebab itu anda harus lebih banyak belajar Fa. Saya
pikir akan menjadi suatu masalah bila pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para
praktisi tidak dapat dijawab. Tak jadi masalah walaupun pendidikan anda tidak tinggi,
saat mengorganisasi semuanya untuk belajar Fa, saat semuanya baca buku bersama,
saat anda sekalian bertukar pendapat, juga adalah peningkatan terhadap anda. Sewaktu
saya berada di Changchun, mereka mengadakan satu kali konferensi para pembimbing,
saya mengatakan demikian: bentuk Xiulian kita hari ini, mereka yang Xiulian dalam
masyarakat manusia biasa, haruslah sama dengan manusia biasa, tapi kita sebenarnya
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adalah seorang praktisi Gong, berbeda dengan manusia biasa. Bila begitu sebagai
seorang pembimbing, anda sekalian coba pikirkan, saat anda mengorganisasi
sekelompok orang untuk latihan, apa tanggung jawab anda? Jika dalam Xiulian khusus,
anda adalah seorang kepala biara, seorang pembimbing dalam biara. Coba anda
sekalian pikirkan, bila begitu apakah kita tidak harus melakukan pekerjaan tersebut
dengan baik? Sebagai orang Xiulian, anda harus Xiulian dan juga harus membantu yang
lainnya Xiulian, bukan berarti permintaan terhadap anda terlalu tinggi, sebenarnya
adalah demikian. Anda mesti memerhatikan agar dapat berfungsi dengan baik sebagai
pemimpin, mengorganisasi secara baik terhadap praktisi agar Falun Dafa ini dapat
menyebar pesat dengan baik, membawa keberuntungan terhadap manusia. Ini adalah
yang kita bicarakan pada tingkat yang paling rendah. Sebenarnya juga memang begitu.
Masih ada satu situasi lagi yang barusan teringat, tadi adalah beberapa permintaan
yang dikemukakan terhadap kita semua. Masih juga ada beberapa orang yang tidak
terlalu konsentrasi dalam pekerjaannya. Masalah dalam masyarakat sepertinya sudah
tidak mau tahu lagi! Lantas menunggu bencana ini datang, ada orang yang masih
bertanya pada saya, bencana ini kapan dimulai? Di kelas ceramah, saya pernah
berbicara tentang masalah ini, bencana apa yang saya katakan? Coba anda pikirkan,
bencana itu datang menghadapi siapa? Orang baik tidak berada dalam bencana, bila
benar-benar ada bencana, orang baik juga akan tetap tinggal, itu adalah untuk
menyingkirkan orang jahat. Oleh karena anda sebagai orang Xiulian, anda sedang
meningkat, apa gunanya anda memikirkan masalah itu? Bencana alam apa pun, biar
bencana, tidak ada hubungannya dengan anda, bila dikatakan memang ada bencana
alam. Namun, hari ini saya dapat memberi tahu anda secara jelas, bencana alam
tersebut sudah tidak eksis lagi. Dahulu, ada orang yang mengatakan tentang meletusnya
bumi ini, benturan antarplanet, banjir besar, anda semua tahu tentang bencana ini, yang
ditakdirkan dahulu, semuanya telah satu per satu berlalu, bencana alam yang ditakdirkan
pada tingkat yang berbeda telah berlalu, Komet tersebut telah menabrak Yupiter, tapi
tidak menabrak bumi. Banjir tersebut sudah lewat, banjir yang sangat besar terjadi pada
tahun lalu, ini terjadi di seluruh dunia, telah diperkecil sampai keadaan dapat berlalu.
Banyak kejadian-kejadian telah berlalu, berarti sudah tidak eksis lagi bencana yang
begini, satu-satunya yang masih eksis, kita juga tidak ada yang perlu disembunyikan.
Satu-satunya yang masih eksis adalah mungkin akan menyingkirkan sebagian orang di
masa mendatang. Mereka yang benar-benar jahat, mungkin akan disingkirkan dalam
suatu penyakit yang sangat ganas, itu akan terjadi. Maka kita katakan, ada orang yang
selalu berbicara tentang masalah ini, anda jangan menghiraukan masalah tersebut,
bencana alam ini sudah tidak eksis lagi. Bagaimana Xiulian, bagaimana meningkatkan
diri, ini barulah hal yang paling krusial. Saya berbicara sekian banyak, selanjutnya kita
lanjutkan konferensi. (Tepuk tangan meriah)
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Ceramah Fa di Guangzhou untuk Sebagian Kepala Pusat
Bimbingan dari Seluruh Negeri
Li Hongzhi
27 Desember 1994
Pusat Bimbingan kita berturut-turut telah berdiri dengan sendirinya di berbagai
tempat. Banyak orang yang mengikuti kelas ceramah di luar daerah, merasa metode
Gong ini sangat bagus, ingin menyebarkan metode Gong ini kepada orang-orang
setempat, di taman-taman secara inisiatif tanpa disuruh mengajar Gong maupun
menggunakan metode lain menyebarkan Gong, membuat pengaruh Falun Dafa makin
lama makin besar. Anda sekalian telah mengerjakan sangat banyak hal, telah membuat
sangat banyak konstribusi. Pokoknya, satu kata, ingin membuat lebih banyak orang
memperoleh Fa, membuat lebih banyak orang memperoleh peningkatan, membuat lebih
banyak orang memperoleh manfaat, anda sekalian semua sedang berbuat baik. Pusat
bimbingan berturut-turut telah sangat banyak didirikan, di masa depan masih bisa lebih
banyak, maka akan menghadapi persoalan bagaimana mengelolanya, di masa depan
juga merupakan persoalan yang mencolok, sehingga, kita tepat waktu bersama anda
sekalian duduk di sini berbicara dan diskusi.
Pengelolaan pusat bimbingan kita, di masa lalu selalu ada aturan yang jelas. Anda
sekalian tahu, yang datang belajar Falun Dafa, segala administrasi apa pun,
mengharuskan orang lain belajar, memberikan kepada siapa jabatan dan mendapatkan
berapa banyak uang, semuanya tidak kita miliki. Anda semua keseluruhannya secara
sukarela, juga semua ingin belajar Fa ini, ingin membuat lebih banyak orang memperoleh
manfaat. Anda sekalian barulah dengan semangat mengerjakan pekerjaan ini. Juga
dikatakan, tidak ada syarat ekstra apa pun, dan lagi setelah pekerjaan ini dikerjakan
semuanya juga sangat melelahkan, hanya melakukan hal baik demi orang lain,
berkorban demi orang lain, tidak ada balasan. Tentu saja, berbicara mengenai tidak ada
balasan, itu berdiri di taraf manusia biasa mengatakannya, saya katakan menyebarkan
Dafa adalah perihal jasa pahala yang tak terhingga. Kita dulu telah banyak kali
menetapkan, dalam buku juga ada aturan syarat-syarat mendirikan pusat bimbingan.
Pusat bimbingan yang kita dirikan, tidak serupa seperti institusi, juga tidak serupa seperti
perusahaan ataupun unit administrasi dalam masyarakat, kita tidak melakukan seperti
ini, ini adalah keistimewaan kita yang paling mencolok. Mengapa tidak melakukan seperti
ini? Karena ini mudah mendorong orang berpikir melakukan bisnis apa, mudah timbul
hati ini. Selain itu, masih menyangkut beberapa masalah, bila pusat bimbingan kita
sungguh dikelola seperti sebuah institusi, di dalamnya akan terkait sangat banyak
persoalan. Misalnya: sewa rumah perlu uang, pasang telepon perlu uang, air dan listrik
semuanya perlu uang, bila begitu dana ini datangnya dari mana? Anda sekalian semua
mengajar Gong secara sukarela, kita juga tidak memungut iuran apa pun, juga tidak
memungut uang kalian, keseluruhannya adalah ditimbulkan secara sukarela, jadi kita
tidak melakukan seperti ini, Xiulian yang sejati tidak boleh melakukan hal-hal ini. Di tahun
pada saat Sakyamuni menyebarkan Fa, demi tidak memperkenankan orang timbul hati
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ini, dia membawa pengikutnya meninggalkan rumah, pergi ke kuil untuk Xiulian, beliau
melakukan seperti ini. Sedangkan ada beberapa agama lain, misalnya beberapa agama
Barat tidak melakukan seperti ini. Tidak melakukan seperti ini, tapi pada dasarnya juga
menyebutkan tentang persoalan ini, harus memandang nama dan kepentingan dengan
sangat hambar. Juga dikatakan, kita ingin Xiulian yang sejati, ingin meningkat, ingin
berbuat hal-hal baik ini, kita tidak boleh melakukan menjadi sebuah bentuk ekonomi, juga
tidak boleh mengelolanya sama seperti sebuah institusi, anda sekalian harap
memerhatikan masalah ini.
Selain itu, di sini masih ada satu persoalan, bila anda mengelola uang,
menggunakannya untuk memperoleh uang, maka itu secara keseluruhan telah merusak
Fa ini, karena Fa adalah demi menyelamatkan manusia, tidak boleh diperalat untuk
bisnis atau berdagang. Ada lagi, dulu ada banyak master qigong melakukan
penyembuhan penyakit, melakukan konsultasi, untuk memperoleh uang, pada beberapa
aliran Gong lain ada yang berbuat seperti ini. Masih ada yang terang-terangan
mengatakan bahwa tidak ada uang tidak dapat menghidupkan Tao, tetapi sebenarnya
semua adalah argumen yang tidak masuk akal. Sepertinya orang Xiulian di zaman
Tiongkok kuno semua sangat punya uang, sebenarnya mereka tidak punya apa pun.
Tentu saja, kami juga tidak menentang anda mempunyai uang, persoalan ini saya sudah
pernah membicarakannya. Anda dalam pekerjaan, boleh mengerjakan pekerjaan
dengan baik, mendapatkan uang lebih banyak, ini adalah persoalan dalam manusia
biasa. Kita dalam proses Xiulian adalah bagaimana melindungi Fa ini, bagaimana
membuat Fa ini tidak berubah bentuk, tidak menyimpang. Masih tidak hanya anda
sekalian hari ini belajar seperti ini, di masa depan bisa berada dalam sejarah dalam
waktu yang sangat panjang. Anda sekalian sedang belajar Fa ini, mematuhi Fa ini, sejak
awal bila kita tidak melakukan dengan sangat baik, saat awal telah menyimpang, maka
di masa depan akan berubah wajah hingga berbeda dengan wajah asli. Anda sekalian
tahu, di sisi saya ini, pada sisi saya pribadi, sebisa mungkin mengerjakannya dengan
baik, tanpa menimbulkan hal apa pun yang tidak baik atau fenomena yang tidak baik, di
masa depan pusat bimbingan di setiap tempat juga mengerjakan sama seperti ini, anda
mengerjakan hal-hal ini juga mewakili Falun Gong, dari sisi lainnya juga adalah
perwujudan citra Falun Gong. Anda sekalian harap memerhatikan citra diri sendiri,
memerhatikan metode kerja, jangan membuat noda hitam untuk Falun Gong. Bila
mengelola hingga menjadi institusi, mengelola hingga untuk memperoleh uang, saya
katakan ini sudah bukan Fa. Di dalam ini sekali melibatkan persoalan uang, materi,
kepentingan, maka bisa timbul ‘anda memperoleh lebih banyak, saya memperoleh lebih
sedikit, saya bekerja lebih giat seharusnya ada sedikit kompensasi, bagaimana biaya
penggantinya’, dalam masyarakat masih harus mencari anda untuk membagi dana, dan
lain-lain. Saya pikir, bila sungguh dilakukan hingga timbul bentuk ini, maka sudah bukan
Xiulian lagi, maka secara keseluruhan telah jadi sebuah perusahaan, ini mutlak tidak
diperbolehkan.
Kita hari ini memublikasikan Fa ini, alasan mengapa bisa dipublikasikan, adalah
karena kami dapat menanganinya dengan baik, dapat membuatnya tidak berubah
bentuk, tidak menyimpang. Bila saat mulai, kita mengerjakan dengan tidak baik, maka
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orang generasi berikutnya melakukan entah hingga ke taraf apa. Dulu, kondisi saat Li
Hongzhi eksis adalah mengerjakan seperti ini, hari ini juga seperti ini dikerjakan. Saya
eksis, ada beberapa hal bisa diluruskan untuk anda sekalian; bila tidak eksis, mungkin
saja bisa melakukan entah seperti apa. Jadi, mulai awal kami dengan tegas meminta
dikerjakan seperti ini, tidak membentuk badan. Pengelolaan aliran Gong kita, adalah
pusat bimbingan tidak menyimpan uang, seluruhnya membimbing dengan sukarela. Kita
juga tidak membentuk perserikatan atau perkumpulan, semua dengan sukarela
melakukan hal-hal baik demi masyarakat, demi lebih banyak orang.
Orang ingin Xiulian maka kita membimbingnya, kita pribadi juga praktisi Xiulian,
seperti inilah prinsipnya. Jadi, berdirinya pusat bimbingan, anda sekalian juga tidak
seharusnya berpikir ingin rumah apa, telepon, yang ini atau yang itu, tidak melakukan
seperti begini. Ada beberapa pusat bimbingan kita menggunakan fasilitas yang telah ada,
ataupun di rumah, ataupun menggunakan kantor sendiri, semua bisa dijalankan dengan
sangat baik. Ada fasilitas apa, bagaimana kita mengerjakannya, ini tidak masalah,
kuncinya adalah pemahaman terhadap Fa atau pengenalan pada Fa, dapat atau tidak
mempertahankan Xiulian terus, inilah yang terpenting. Bagaimana meningkatkan diri
sendiri ini barulah yang utama, hal-hal lainnya semua adalah yang kedua. Tentu saja,
demi melancarkan pekerjaan, ada orang menyuplai fasilitas yang leluasa untuk kita, saya
katakan ini tidak masalah. Misalnya, di antara praktisi kita, ada orang mungkin seorang
pemimpin dari badan lembaga atau perusahaan, atau unit-unit lain, punya fasilitas
leluasa, dapat menyediakan tempat untuk kita, agar kita duduk bersama mengadakan
konferensi, saya katakan ini tidak masalah, ia juga tidak menyangkut masalah uang.
Karena setiap bidang setiap profesi semua ada praktisi kita, bisa menyelesaikan masalah
ini, lagi pula mereka juga inisiatif mengerjakan, menjalankan sedikit bakti pada Falun
Gong, membuat sedikit konstribusi, merasa sangat gembira. Di berbagai tempat semua
telah muncul hal-hal seperti ini, menyediakan tempat untuk Falun Gong, menyuplai
fasilitas yang leluasa, mereka dengan aktif mengerjakan hal seperti ini.
Masih ada, pusat bimbingan di berbagai tempat demi praktisi berlatih Gong,
berturut-turut telah mencetak beberapa jenis tabloid,23 seperti “Falun Dafa di Changchun,”
“Falun Dafa di Beijing,” “Falun Dafa di Wuhan,” dan lain-lain. Saya merasa bentuk ini
juga sangat bagus, tak masalah apakah koran, atau selebaran, semua adalah
pengalaman internal praktisi kita. Hal-hal yang perlu kalian kerjakan dengan tepat waktu
menginformasikan kepada orang-orang. Namun acapkali mereka mengerjakan hal ini
dengan sangat sederhana, satu dua lembar kertas, atau dicetak dengan lebih baik sedikit,
ini semua tidak masalah. Kalau begitu, bagaimana menyelesaikan biaya ini? Di sisi ini
menyangkut persoalan uang. Sepengetahuan saya, tempat di mana pun yang mencetak
materi tersebut semua memakai metode seperti ini: satu, yaitu di antara praktisi ada
beberapa yang berbisnis, sekarang ini ada tidak sedikit orang yang mendirikan
perusahaan; atau dalam unit kerja memang melakukan pekerjaan ini; atau manajemen,
ada fasilitas yang memenuhi syarat ini, dalam unit kerja ada mesin cetak, maka
menggunakan fasilitas yang memenuhi syarat ini dikerjakan; atau fasilitas yang disuplai
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Tabloid -- Koran ukuran kecil (setengah dari ukuran koran biasa).
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oleh sang pengusaha, mengerjakan hal ini untuk anda. Pusat bimbingan kita juga tidak
menyentuh uang, dia membantu kita. Kita hanya menyediakan naskah, setelah selesai
dikerjakan, kita sebarkan, semua dilakukan seperti ini, saya merasa begini juga bagus.
Ada orang memandang hal-hal ini sebagai keharusan, dikerjakan secara berkala, bila
tidak bisa maka mencari jalan keluar. Kita bisa mengelolanya secara tidak berkala, bila
ada fasilitas boleh mengelolanya secara berkala. Yang tidak ada fasilitas, tidak usah
memaksa, adalah seperti ini prinsipnya.
Dari segi pengelolaan pusat bimbingan, sudah ada peraturan yang ditetapkan
dengan jelas, kalian kerjakan mengikuti peraturan ini. Mendirikan pusat bimbingan juga
ada syaratnya, juga telah diberitahukan kepada kalian, melaporkan pusat bimbingan
baru kepada Beijing atau pusat bimbingan induk lainnya, terutama pusat bimbingan dari
propinsi-propinsi dan kota-kota besar termasuk wilayah administratifnya, umpama, pusat
bimbingan Guiyang harus bertanggung jawab pada Propinsi Guizhou, pusat bimbingan
di berbagai kabupaten harus segera menghubungi mereka. Jika satu per satu
berhubungan dengan Beijing, belum tentu ada fasilitas yang mudah. Kabupatenkabupaten di sekeliling kota besar juga harus diurusi, agar mereka mudah melaksanakan
pekerjaan, kalian pribadi bertanggung jawab pada Falun Gong, anda tidak mengurusi,
dia sesukanya mengerjakan, juga tidak memahami intisari, dalam kenyataan telah
menyimpang, ini bagi Falun Gong adalah sebuah kerugian. Masih ada pusat bimbingan
sebesar seperti di Wuhan, telah mengurusi beberapa propinsi sekitarnya, saya pikir juga
sangat bagus, mereka punya pengalaman lebih banyak, telah melewati jangka waktu
panjang, saya pun tidak khawatir, pemahaman mereka pada Fa lebih baik,
perkembangan pekerjaan juga lebih baik, pada dasarnya adalah kondisi semacam ini.
Pusat bimbingan kita harap jangan melangkah menyimpang.
Ada orang yang mengajukan secarik kertas, bertanya: “Bagaimana mengangkat
staf dari pusat bimbingan?” Seluruh staf adalah sukarela. Tapi ada satu ketentuan:
kepala pusat bimbingan harus yang pernah mengikuti kelas ceramah saya. Makin
banyak mendengar, pemahaman bisa makin mendalam, sedikit mendengar, acapkali
pemahaman tidak mendalam, bahkan masih ada beberapa benda yang tidak mengerti
adalah hal yang bagaimana, maka mudah menyimpang. Tentu saja bila selanjutnya
banyak mendengar, banyak membaca, banyak belajar juga dapat memperkaya, dapat
memahami lebih mendalam. Ketika menyeleksi staf, pilih yang antusias, yang lurus, yang
tidak melakukan jalan serong.
Masih ada, Xiulian Falun Gong bukan Xiulian qigong pada umumnya, dia adalah
Xiulian tingkat tinggi. Mengerjakan hal ini sangatlah sukar, memurnikan tubuh untuk
seseorang, hendak sepenuhnya meningkatkan taraf Xinxing sejati luar biasa sukar, saya
harus memancarkan sangat banyak Gong untuk memurnikan tubuh dan membersihkan
tubuh mereka, harus menanamkan sangat banyak benda untuk mereka, masih harus
menceramahkan Fa dengan tuntas, urusan ini sangat sukar. Saya mampu mengerjakan
semua hal-hal ini dalam waktu singkat. Jika mereka Xiulian sendiri, mungkin perlu
puluhan tahun barulah dapat mencapai taraf ini, sekalipun shifu umum lainnya juga
sangat sukar dalam satu atau dua tahun membuatnya mencapai ini. Sungguh-sungguh
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membawa seseorang tidaklah mudah, jika menghancurkan seseorang itu hanya sekejap,
luar biasa gampang, jadi kami selalu menuntut seperti ini.
Ada satu ketetapan seperti ini: orang yang bertugas di berbagai lembaga qigong,
tidak diizinkan menjabat sebagai pekerja pusat bimbingan kita. Namun ada kondisi
khusus, umpama ada seorang kepala dari salah satu pusat bimbingan, orang ini luar
biasa baik, dia ingin mundur dari lembaga qigong untuk datang mengerjakan pekerjaan
pusat bimbingan. Karena kondisi lembaga qigong ini separuh lumpuh, dia pribadi luar
biasa baik, juga mampu mengendalikan dengan baik, ini satu-satunya contoh yang
spesifik. Orang dari lembaga qigong di tempat lainnya tidak mendalam memahami Fa
kita ini, dalam otak mereka, terutama adalah bagaimana memperoleh uang, mengelola
berbagai aliran Gong, bingkai-bingkai semula dalam otaknya sangat mendalam. Oleh
sebab itu, dia menganggap kita sebagai qigong umumnya untuk dikelola, mungkin saja
bisa menghancurkan praktisi kita, jadi kita selama ini menekankan tidak boleh orang dari
lembaga qigong menanggung pekerjaan pusat bimbingan kita. Kepala pusat bimbingan
kita semuanya disetujui oleh perhimpunan riset kita, kebanyakan ditunjuk dan diangkat
langsung oleh saya, ini secara langsung bagus agar Dafa kita tidak menyimpang. Bila
tidak, menuruti pengelolaan qigong umumnya, anda sekalian pikirkan, di sana sangat
banyak material yang kacau-balau, membuat sedikit material untuk dijual, dia jadi senang,
ini ada kesempatan baik untuk memperoleh uang, bisa memperoleh banyak uang,
kerjakan sedikit ini, kerjakan sedikit itu. Tujuannya untuk memperoleh uang, bukan
sengaja merusak Gong Fa kita, namun ia telah menimbulkan efek merusak. Di dalamnya,
benda kacau-balau apa pun semua bisa mengganggu praktisi kita. Sebagian orang yang
pemahaman pada Fa tidak mendalam sangat mudah menyimpang. Masih membawa
buku qigong yang kacau-balau datang untuk dijual, aliran Gong yang lain melakukan
seperti ini.
Sekarang bila ada master qigong menggelar kelas ceramah, orang-orang semua
dengan tenang merenungkan. Tidak seperti dulu begitu buta, datang seorang master
qigong menggelar kelas ceramah langsung ikut. Sekarang semuanya sangat tenang,
mau mengamat-amati, yang asli atau palsu, tidak seperti dulu lagi, jadi master qigong
sudah sangat sulit menggelar kelas. Sekali dia tidak bisa merekrut murid, maka bisa
menarik praktisi kita ikut serta, dia pun berhasil mengadakan kelas ceramah, uang juga
telah diperoleh, lantas praktisi kita terhancurkan. Kami mengerjakan satu hal yang
demikian besar, kami telah mengeluarkan usaha demikian besar, hanya dengan sekejap
telah menghancurkan praktisi kami. Tentu saja ada beberapa praktisi, anda tidak bisa
memintanya terlalu tinggi, dia memang barusan belajar Fa, pemahaman pada Fa belum
tentu sedemikian mendalam, mungkin tanpa terasa telah menghancurkan diri sendiri.
Kami dulu ada ketetapan seperti ini: kepala pusat bimbingan yang mana pun yang
berbuat seperti ini semua harus diganti orangnya, mutlak tidak boleh dipertahankan.
Orang di berbagai pusat bimbingan, penanggung jawab di tempat latihan ada yang
menarik praktisi kita pergi mendengar laporan master qigong lain, di antara praktisi kita
menjual materi qigong lain, atau menarik praktisi kita melakukan jalan serong,
pembimbing seperti ini ketemu satu langsung ganti satu, mutlak tidak boleh
dipertahankan, dipertahankan maka bisa terjadi kecelakaan yang tak kunjung habis di
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kemudian hari. Ini dengan serius telah merusak Fa, merusak Fa dari dalam, ini mutlak
tidak diizinkan, ini mutlak tidak bisa diampuni, ketemu satu langsung ganti satu.
Prinsip kita adalah dikelola secara longgar, namun dalam masalah latihan Gong
adalah sangat cermat, tidak lalai sedikit pun, siapa pun juga tidak boleh merusak. Kita
dalam pengorganisasian berbentuk sangat longgar, anda ingin ikut serta latihan Gong
maka ikutlah, anda tidak ingin ikut serta latihan Gong maka anda pergilah. Anda telah
datang maka kami akan bertanggung jawab untuk anda, memberi tahu anda bagaimana
berbuat. Anda tidak ingin belajar, sebuah hati anda ini, siapa dapat menahannya?
Menahan anda di sini, anda tidak baik-baik berperilaku, anda sembarangan berbicara,
apa pun semuanya sembarangan, anda dari dalam menghancurkan dan merusak Fa
kami, kami tidak mengizinkan berbuat hal begini. Siapa ingin belajar – dirinya sendiri
yang belajar, dapat memahami Fa maka dia berkultivasi, hati manusia menuju Shan
adalah berasal dari kesadaran diri sendiri, tidak ada siapa pun yang memaksa,
mengatakan anda ini orangnya harus berbuat yang baik, tidak begini maka tidak boleh.
Tapi dia tidak ingin melaksanakan, anda bisa bagaimana terhadapnya? Orang-orang
mengatakan orang ini tidak ingin berkultivasi, Buddha pun tak berdaya, harus dia secara
sukarela, yang dipaksa tidak akan jadi.
Masih ada satu hal, kita punya banyak praktisi, jumlahnya lumayan terlihat, sedang
diam-diam membaca buku, setiap hari membaca, bahkan setiap kali bertemu masalah
pasti membaca. Dilihat dari sudut ini, bahkan melakukan lebih bagus dibanding
pembimbing kita, jadi para pembimbing di berbagai tempat haruslah mengorganisasi
anda sekalian banyak belajar Fa, khususnya para pembimbing di tempat latihan
seharusnya berefek sebagai kepala. Kami punya permintaan terhadap pembimbing
(terhadap praktisi, anda ingin belajar maka belajarlah), harus spesialisasi tunggal Xiulian
Falun Gong, bila tidak, sekelompok praktisi ini semua akan rusak dibimbing olehnya.
Karena sudah menjadi seorang pembimbing, maka sepantasnyalah mengerjakan
dengan baik, kami harus membuat pemahaman para pembimbing pada Fa lebih
mendalam lagi, membuat mereka selalu banyak membaca buku. Tentu saja, ada banyak
pembimbing sangat serius, juga sangat rela mengerjakan pekerjaan ini, namun acapkali
taraf pendidikannya terbatas, sehingga sangat sulit untuk membaca buku, usia juga
sangat tua, ini tidak apa-apa, dia boleh mengorganisasi anda sekalian belajar. Di saat
mengorganisasi anda sekalian belajar, saat membaca buku, bukankah dia juga telah
mendengar? Ketika anda sekalian membahas pengalaman, dia juga ikut dengan anda
sekalian bersama-sama meningkat. Asalkan anda sekalian belajar, semua bisa
mendapatkan peningkatan. Belajar Fa dan latihan Gong seharusnya dipadukan,
bersamaan berkembang.
Sekarang ada banyak tempat mengorganisasi gerakan latihan dengan sangat baik,
tapi acapkali mengabaikan belajar Fa. Ketika praktisi mengajukan pertanyaan,
pembimbing tidak mampu menyelesaikan, juga tidak mampu menjelaskan, lalu
menunggu untuk bertanya pada Guru, mencari Guru ada di mana. Sebenarnya, sebagian
pertanyaan sudah dijelaskan di dalam buku, bila sungguh tidak bisa, kalian boleh
bersama-sama mendengar rekaman audio, banyak mendengar, pertanyaan-pertanyaan
ini ada jawabannya dalam buku, di "Falun Gong Tiongkok" edisi revisi telah dijelaskan
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secara garis besar, asalkan mau tekun belajar, semua bisa diselesaikan. Sejak
Changchun mengadakan tren belajar Fa, praktisi bertemu saya sudah tidak ada yang
ditanya, tidak bertanya lagi saat bertemu saya. Bila tidak, sekali saya keluar pintu--siapa
pun mengenali saya, di kampung halaman, ketika berjalan di jalanan, banyak orang yang
belajar Fa maka yang mengenali saya juga sangat banyak, akan banyak orang bertanya
ini bertanya itu. Sekarang bila bertemu hanya memberikan salam pada Guru, tidak ada
apalagi yang dibicarakan, karena tidak ada yang perlu dipertanyakan. Sejak
mengadakan menghafal buku, praktisi bukanlah setelah berbuat sesuatu lalu
membandingkan, melainkan sebelum terjadi hal, dia sudah tahu pantas atau tidak pantas
berbuat, ini luar biasa bagus. Semuanya menganggap belajar Fa adalah sesuatu
kebutuhan latihan Gong untuk belajar, dan lagi memahami itu adalah hal yang lebih
penting. Saya pikir tempat lain juga seharusnya belajar Fa seperti di Changchun,
mengadakan satu tren belajar Fa, ada banyak persoalan dapat dipecahkan dengan
mudah, diri sendiri telah menyelesaikan masalah-masalah ini. Selain itu, saat menyeleksi
pembimbing, harap jangan mempertimbangkan hubungan dan relasi dengan anda,
berbasis pada emosi; atau sekali setelah menetapkan pembimbing, merasa tidak baik
kalau diganti lagi. Itu tidak benar, harus bertanggung jawab pada Fa, harap perhatikan
beberapa masalah ini. Yang memenuhi kriteria, yang mampu boleh membimbing; yang
tidak mampu, lebih baik carilah seseorang untuk bekerja sementara waktu, juga jangan
hanya untuk melengkapi saja. Saya dulu membicarakan persoalan begini, biksu yang
berkultivasi dalam kuil, kepala kuil tersebut, dipanggil Zhuchi, Fangzhang, dia adalah
khusus berkultivasi. Kita kultivasi dalam masyarakat manusia biasa, Fa kita ini juga
bagus, dapat Xiulian menuju tingkat tinggi, pembimbing di tempat latihan dengan
pemimpin dan kepala biara di kuil ada perbedaan apa? Bukannya mau mensyaratkan
yang tinggi untuk kalian, sungguh-sungguh adalah perihal jasa pahala yang tak terhingga.
Di tempat latihan Gong yang dapat berhasil kultivasi ada berapa orang, biarpun hanya
berhasil kultivasi satu orang, maka pembimbing ini jasa pahalanya tak terhingga. Ini
adalah hal yang sangat serius, haruslah mengerjakan hal ini dengan baik. Meskipun kita
menggunakan persyaratan yang paling mudah untuk Xiulian, meminta anda sekalian
meningkat naik, tapi persyaratan yang mudah tidak boleh sembarangan tidak
bertanggung jawab terhadap Fa. Di masa depan masih mungkin timbul beberapa orang
yang khusus Xiulian, ini semua mungkin, harus menyediakan fasilitas ini.
Setiap daerah melalui latihan Gong di periode ini, mungkin terefleksi masalah yang
tidak sedikit, kalian boleh ajukan, di aspek latihan Gong, di aspek pekerjaan, ada
beberapa hal yang tidak tahu bagaimana dikerjakan, kalian boleh ajukan, saya akan
menjawabnya untuk kalian.
Pengikut: Masalah praktisi Falun Gong berpartisipasi pada pertunjukan kemampuan
supernormal.
Shifu: Ini saya masih belum pernah lihat, mutlak dilarang berbuat seperti ini, mutlak tidak
boleh. Apakah dia spesialisasi tunggal Xiulian Falun Gong? Sebelumnya? (Menyela:
orang ini telah belajar metode Gong lain, tapi tidak bisa timbul Gong. Setelah latihan
Falun Gong barulah timbul Gong, dia mengatakan "tiga bunga berkerumun di ubunubun.") Kami harus menasihati orang-orang yang seperti begini, ingin latihan Falun Gong,
64

harus berbuat sesuai permintaan Falun Gong. Dia sama sekali tidak berbuat mengikuti
permintaan Falun Gong, sama sekali tidak sesuai dengan kriteria seorang praktisi Gong
Falun Gong, lagi pula orang ini sangat mungkin ada Futi. Dia sendiri mengira berbuat
seperti ini adalah baik, ketika diri sendiri memohon, Fashen saya sama sekali tidak
mengurusinya, mungkin situasi semacam ini. Situasi yang seperti ini adalah melalui segi
lain datang merusak Fa kita, ini mutlak tidak boleh. Jika orang ini sungguh-sungguh dapat
bertahan Xiulian, harus berbuat untuk mematuhi kriteria kita, bila tidak, kita jangan
menyediakan fasilitas apa pun untuk dia. Tidak menganggap dia adalah pengikut Xiulian
Falun Gong. Orang yang latihan metode Gong lain ingin belajar Fa maka belajarlah,
berdasarkan Yuanfen. 24 Menyuruh orang-orang datang belajar, membawa beberapa
orang datang belajar; ataupun orang-orang tidak ingin belajar, karena anda sekalian
semua datang belajar juga ikut datang belajar, saya katakan ini juga tidak terlalu baik.
Ada orang yang bisa diselamatkan dan ada yang tidak bisa diselamatkan, kita
berdasarkan Yuanfen. Jangan lihat dia telah membawa berapa banyak orang, beberapa
orang ini dapat atau tidak latihan Falun Gong, dapat atau tidak berspesialisasi latihan,
semua merupakan persoalan. Setelah kalian pulang haruslah membangkitkan tren
belajar Fa, permintaan ini umumnya dapat dijalankan, semua bisa memahami, bila tidak,
persoalan ini di masa depan bisa makin lama makin mencolok.
Pengikut: Bolehkah kami menambah penanggung jawab latihan Gong?
Shifu: Boleh, menambah orang, kalian sendiri pilih-pilih, lebih satu atau dua semua boleh,
pastikan memilih orang yang punya pemahaman baik terhadap Fa, orang yang antusias
mengerjakan pekerjaan ini.
Pengikut: Ada seorang praktisi berkata: saya sudah "tiga bunga berkerumun di ubunubun", Guru Li Hongzhi membawa pergi Fashen saya tanggal 15 bulan 8.
Shifu: Semuanya perhatikanlah! Pokoknya orang seperti ini semua adalah perasaan
halusinasi yang disebabkan berbagai macam keterikatan hati. Orang seperti ini, berturutturut telah muncul di berbagai tempat. Seperti yang barusan anda katakan, dia sangat
berbahaya. Yang dia katakan: "Saya sudah tiga bunga berkerumun di ubun-ubun," "saya
sudah punya banyak kemampuan besar," "terakhir saya adalah Buddha, kalian juga
jangan ikut Li Hongzhi lagi, ikut belajarlah dengan saya!" Mungkin bila berkembang terus,
terakhir akan muncul masalah seperti ini. Terhadap orang semacam ini harus segera
diberi petunjuk kepadanya, mengharuskan dia menyingkirkan beberapa keterikatan hati
ini, sangat mudah timbul masalah. Pada mulanya, beberapa orang ini sangat hormat
pada saya, ada beberapa orang bahkan pernah menulis surat darah kepada saya, telah
melukai jari untuk menulis surat ikrar darah yakni Xiulian Falun Gong mau sekali kultivasi
terus hingga terakhir. Terakhir dia adalah “Buddha”, dia berkata: "Anda jangan belajar
ikut Li Hongzhi lagi, anda belajar ikut saya saja." Karena dia sudah tergelincir, hatinya
sendiri ada pengejaran akan nama dan kepentingan, perasaan puas diri, ditambah
gangguan iblis, diri sendiri sudah tidak mampu membebaskan diri. Pada permukaan, dia
masih mengatakan Falun Gong baik, tapi sebenarnya, tindakannya adalah sedang
24

Yuanfen -- Takdir pertemuan.
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merusak Falun Gong. Seperti yang barusan saya katakan, ada orang berkata: “Falun
Gong memang baik, setelah belajar Falun Gong maka sudah tidak ada masalah lagi,
anda lihat saya membawa buku ini berjalan di jalanan, mobil tidak berani menabrak saya.”
Dia ini bukankah sedang merusak Falun Gong? Pada permukaan sepertinya sedang
melindungi Falun Gong, sebenarnya sedang merusak Falun Gong.
Pengikut: Masalah sehubungan dengan beberapa waktu sebelumnya, Asosiasi Qigong
di area Guangzhou menggelar pertunjukan qigong.
Shifu: Asosiasi Qigong di beberapa area adalah di bawah kepemimpinan Komisi
Olahraga dan Pemeliharaan Fisik, yang menganggap qigong sebagai semacam aktivitas
olah raga. Massa dari aktivitas olah raga, kadang-kadang menggelar kegiatan bersama
dari berbagai macam metode Gong dari berbagai aliran, persis seperti senam. Pada
tempat tertentu menggelar kegiatan qigong, karena mereka sepenuhnya menganggap ia
sebagai semacam kegiatan senam, tidak menganggap sebagai hal yang tidak baik. Hal
sejenis ini walaupun kita tidak ingin kerjakan, bila mereka sungguh ingin lakukan, untuk
memperlihatkan respek, kita juga membolehkan anda sekalian pergi, melakukan
beberapa gerakan seperti senam. Tapi harap perhatikan, prasyaratnya adalah kita tidak
menganggap ia sebagai sesuatu hal yang harus dilakukan seperti ini, melainkan dalam
kondisi pasif, Asosiasi Qigong menghendaki kita kerjakan seperti ini. Kami boleh
menjelaskan pada anda sekalian, kita latihan bersama satu dua set gerakan, juga
terhitung mendukung aktivitas senam mereka, dalam kondisi khusus boleh dikerjakan
seperti ini. Tetapi harus pastikan satu hal, bila di dalamnya ada kegiatan master qigong
lain yang membentuk medan untuk mengadakan pertunjukan, kegiatan semacam ini, kita
tidak berpartisipasi. Yang murni, seperti kegiatan olah raga adalah boleh, kalian harus
menangani dengan tepat.
Masih ada satu persoalan, sekarang ini pusat bimbingan kita di berbagai tempat
ada semacam keadaan, kalian semua sedang menyebarkan Falun Gong, ada tempat
yang telah memakai bentuk menggelar kelas. Kita paling baik tidak menyebut “menggelar
kelas”, bisa menyebutnya dengan istilah lain. Karena saat melakukan, siapa pun juga
tidak mampu menceramahkan Fa ini, tentu saja tidak boleh dikerjakan seperti ini. Bila
siapa saja yang berdiri di sini menceramahkan Falun Gong, harus bagaimanabagaimana mengerjakan, pergi menceramahkan Fa ini, itu berarti ia sedang
mengajarkan Fa sesat, merusak Dafa. Falun Dafa hanya ada satu. Boleh bila dia
membaca dengan membawa buku, kepala pusat kita menunjuk seseorang membaca
dengan membawa buku adalah diperbolehkan.
Selain itu, mengorganisasi anda sekalian menonton video tape, yang dimaksud
adalah keseluruhan ceramah video tape, selesai nonton ceramah pertama, berhenti dulu
untuk latihan Gong; besok nonton ceramah kedua, berhenti sebentar, latihan Gong lagi.
Ada lagi, yakni mendengar audio tape, juga adalah satu ceramah per satu ceramah
didengar, lalu ada orang yang khusus mengajarkan gerakan, ini tidak masalah, semua
dapat bersama-sama belajar gerakan. Kita semua bisa menggunakan bentuk seperti ini
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di kemudian hari, ini adalah semacam bentuk yang paling baik. kita boleh
mengorganisasi anda sekalian belajar Gong bersama, boleh belajar seperti ini.
Masih ada, orang yang terpencar boleh di tempat latihan langsung ikut kalian
latihan, lalu membaca buku, mendengar audio tape, kerjakan seperti ini. Tapi harus
menjamin satu hal: kita harus tidak boleh melakukan keseluruhan kegiatan penyebaran
Gong menjadi usaha atau bisnis apa pun, kita punya kondisi apa maka kerjakan hingga
taraf tersebut, tidak boleh memungut biaya. Tak peduli kita meminjam ruang belajar, atau
meminjam ruang pertemuan, atau karena orangnya banyak lalu meminjam aula, tapi
tidak boleh memungut biaya. Kita sudah mengatakan dengan harga mati, tidak boleh
membentuk badan bisnis, harap perhatikan aspek ini. Bila ada keadaan spesifik, praktisi
kita sangat banyak, orang yang belajar Fa sangat banyak, perlu menggunakan aula
besar, kita juga tidak bisa meminjamnya, tidak bisa tidak harus menggunakan auditorium
orang lain, sedang auditorium tersebut perlu biaya, bahkan untuk kondisi sangat spesifik
semacam ini, juga harus secara langsung menghubungi Beijing. Bila memang kondisinya
semacam ini, boleh mengumpulkan dana untuk menyewa auditorium. Bahkan satu extra
sen pun jangan tersisa, pokoknya, di tangan kita tidak boleh menyisakan uang, pusat
bimbingan tidak boleh menyimpan uang, tidak mengelola aktivitas bisnis apa pun. Saya
telah mengatakan masalah ini dengan sangat jelas kepada anda semua, karena
merupakan persoalan yang sangat serius. Aliran Gong kita ini dapat berjalan di jalan
lurus, adalah dari segi ini dengan aliran Gong lain ada perbedaan yang fundamental.
Pengikut: Pemberitaan dari Shanghai, ada seorang latihan Gong Falun Gong yang tidak
pernah ikut kelas ceramah, mengorganisasi yang lainnya latihan Gong, sebelum mulai,
membacakan: “Menyembah terhormat master Li Hongzhi, belajar Dafa Falun Gong,
berkultivasi Xinxing Zhen Shan Ren.” Selesai baca lalu latihan Gong; setelah berakhir
berkata, “Lepaskan Ding, terima kasih Guru.” Dia mengatakan adalah untuk memuja
Guru.
Shifu: Dia tidak pernah ikut kelas ceramah? (Jawab: tidak.) Hal yang anda katakan ini
sangat penting. Karena praktisi di banyak daerah, sekali dia membaca buku atau
mendengar audio tape, dia merasa sangat bagus, tapi dia juga tidak tahu bagaimana
untuk berbuat, mungkin bisa timbul masalah ini, daerah lainnya di masa depan juga bisa
muncul. Anda sekalian harap perhatikan, pokoknya bila terdengar berita seperti ini, tak
peduli anda adalah Pusat Bimbingan di mana pun, semua wajib memberitahunya bahwa
tidak boleh mengerjakan seperti ini. Hal semacam ini acapkali bisa dengan kacau-balau
membawa orang yang belum pernah belajar Falun Gong entah pergi hingga ke mana.
Pada intinya orang ini belum pernah ikut kelas ceramah, dia tidak terlalu mengerti, dia
mungkin melalui cara begini untuk mengekspresikan diri. Namun terhadap orang ini
jangan membuat kesimpulan padanya, di masa depan setelah dia ikut kelas ceramah,
dia bisa tahu bagaimana menghadapi masalah ini. Ini sesungguhnya adalah sebuah
masalah, anda sekalian harap perhatikan aspek ini, tak peduli di daerah mana pun
muncul masalah ini, daerah yang dekat dengannya, anda sekalian boleh melalui telepon
atau bentuk lain untuk mencegahnya, harus mengoreksi persoalan seperti ini.
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Shanghai ini, di masa depan bila ada kesempatan, saya akan pergi ke sana, karena
saya selalu memikirkannya.
Pengikut: Tentang masalah Pusat Bimbingan Harbin mengorganisasi sekelompok
pembimbing pergi ke Changchun untuk belajar.
Shifu: Situasi di Harbin sangat bagus. Sejak mereka mengorganisasi sekelompok
pembimbing pergi ke Changchun untuk ikut serta suatu konferensi pertukaran
pengalaman yang diorganisasi oleh Pusat Umum, pemahaman mereka juga sangat
tinggi, telah mengembangkan berbagai macam aktivitas, sisi ini sangat bagus. Pusat
Bimbingan Changchun telah melaporkan kepada saya situasi Harbin, saya tahu. Saya
pikir musim panas Harbin sangat bagus, terutama ketika mereka duduk di tepi sungai
baca bersama, ini sangat bagus.
Pengikut: Tentang masalah Daqing mengundang Guru menggelar kelas ceramah.
Shifu: Masalah menggelar kelas ceramah jangan dibicarakan lagi, di masa depan saya
akan mengatur membuat rencana untuk keseluruhan, sekarang ini surat undangan
sangat banyak, saya sudah membaca dua pucuk surat undangan Daqing, tahun lalu di
Qigihar, beberapa orang Daqing telah hadir untuk belajar.
Pengikut: Mengenai masalah penyebaran Fa di tempat di mana Guru belum pernah
menggelar kelas ceramah.
Shifu: Boleh begini, setelah mendengar Fa kali ini di Guangzhou, anda sekalian kembali
dan bersama-sama mengumpulkan praktisi yang tidak pernah ikut kelas ceramah untuk
konferensi. Kaset audio yang kalian rekam boleh dengan mengorganisasi semuanya
untuk mendengarkan, kaset rekaman kelas ceramah di Jinan juga tersedia, sangat bagus,
boleh mengorganisasi mereka bersama-sama mendengar suara rekaman. Jangan sekali
mendengar hingga tamat, berhenti setelah mendengar satu bagian, sesuai kemampuan
pemahaman diri sendiri berbicara pada semuanya, anda sekalian lalu berbagi
pengalaman diri sendiri, mengoordinasi dengan lebih bersemangat.
Pengikut: Mengenai masalah sumbangan.
Shifu: Tak peduli orang lain punya berapa banyak uang, berapa banyak minat untuk
mendonor demi Falun Gong, kita juga tidak mau. Mengapa? Karena setelah anda
menyimpan uang, maka pusat bimbingan lainnya bukankah juga boleh menyimpan uang?
Pusat bimbingan yang ada semuanya telah menyimpan uang, di masa depan ketika ada
kegiatan, sekali menyangkut masalah uang, hati manusia bisa berubah, karena ini kita
mutlak tidak melakukan. Jika orang ini sungguh ingin membuat konstribusi demi Falun
Gong, misalnya membeli beberapa materi, atau aktivitas kita mengembangkan aspek
belajar Fa ini, boleh memintanya mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk aktivitas,
dia melakukan yang telah jadi, boleh kalau begini.
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Pengikut: Pembimbing yang terbuka Tianmu bagaimana menguasai.
Shifu: Pembimbing yang terbuka Tianmu bagaimana menguasai? Di hari-hari biasa
ketika orang-orang latihan dengan sangat baik, jangan katakan pada mereka. Terhadap
beberapa praktisi yang ada kekurangan, anda boleh beri tahu padanya. di aspek mana
masih perlu peningkatan, di tempat mana ada masalah, boleh bila memberi tahu dia
seperti ini. Bila anda terbuka mengatakan: “Falun anda seberapa besar, Falun dia
bagaimana bentuknya”, sekali anda mengatakan begini, sekelompok besar setiap hari
akan mengelilingi anda, semua untuk hal-hal ini. Juga ada orang ingin bertanya dirinya
telah berkultivasi seberapa tinggi, harap jangan sembarangan mengatakan, sekali
berkata, orang tersebut akan timbul keterikatan hati. Aspek ini perlu dikuasai dengan
baik.
Pengikut: Ada orang menyebutkan latihan Gong dapat dukungan aktif dari unit.
Shifu: Di banyak daerah, di area yang dingin, latihan Gong di musim dingin sangatlah
menderita! Namun ada beberapa unit sangat memberi dukungan dalam menyediakan
lapangan dan tempat, contoh-contoh seperti ini juga sangat banyak. Karena pengaruh
kita sangat baik, praktisi menyapu bersih lapangan tersebut setelah selesai latihan,
bahkan halaman pun disapu setelah turun salju. Kita di mana-mana semua berperilaku
sedemikian baik, orang lain otomatis akan menyediakan kesempatan yang leluasa.
Pengikut: Mengenai praktisi Falun Gong berkumpul membicarakan tentang perolehan
dan pengalaman.
Shifu: Changchun telah merekam sebuah video tape, praktisi berbagi pengalaman
dengan luar biasa bersemangat, praktisi yang mendengar juga sangat terharu, ada yang
meneteskan air mata. Karena konferensi digelar dengan sangat bersemangat,
suasananya juga sangat baik, orang-orang juga sangat gembira. Persis yang barusan
anda katakan, di medan tersebut, hanya kurang saya pribadi yang tidak hadir, apa pun
tidak ada yang kurang, persis seperti ketika saya menggelar kelas ceramah, medan
tersebut luar biasa kuat. Bisa dikatakan itu adalah perkumpulan Falun Gong, sama
seperti konferensi Fa, jadi hasilnya luar biasa bagus. Di masa depan ketika praktisi telah
berkembang banyak, praktisi boleh kerjakan seperti ini, konferensi berbagi pengalaman.
Melalui belajar Fa, ini luar biasa mendidik orang, praktisi sendiri berbicara apa yang
mereka peroleh setelah belajar Gong, dilihat dari beberapa aspek ini masih lebih
bersemangat dari pembicaraan kami.
Pengikut: Semua orang bertukar pengalaman hasil Xiulian.
Shifu: Memandang benda-benda ini dari tingkat tinggi semua diperoleh karena takdir,
seiring meningkatnya tingkatan, benda ini tidak dapat digunakan untuk berbagi
pengalaman. Yang untuk berbagi pengalaman hanya bagaimana meningkat dalam
aspek Xiulian Xinxing kita semuanya. Kita adalah Xiulian Fa lurus, tidak takut pengaruh
lingkungan yang rumit.
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Pengikut: Bagaimana menata lurus hubungan antara Pusat Bimbingan Falun Gong
dengan Asosiasi Qigong setempat?
Shifu: Pertanyaan ini sangat penting. Saya tadi sudah mengatakan, pada prinsipnya,
Asosiasi Riset setempat dari Ilmu Pengetahuan Qigong, Asosiasi Riset dari Ilmu
Pengetahuan Tubuh Manusia atau Himpunan Qigong, semua tidak boleh ikut campur
dalam pekerjaan memimpin kita, tidak dapat menjadi kepala atau asisten Falun Gong
kita. Namun hubungan kita dengan mereka harus diselaras, karena sekarang ini Asosiasi
Riset China dari Ilmu Pengetahuan Qigong secara terbuka menetapkan: di aspek Xiulian,
asalkan aliran Gong yang langsung di bawah “Asosiasi Riset Ilmu Pengetahuan Qigong
China” diurus master aliran tersebut; sedangkan administrasi lokal diatur mereka. Namun
kita tidak punya administrasi apa pun, administrasi aliran Gong seluruhnya adalah
manajemen yang longgar. Kita boleh beri tahu kepada mereka siapa kepala pusat
bimbingan kita di sana, bila ada rapat formal boleh mencari kepala pusat bimbingan kita
untuk ikut serta, ini tidak masalah. Tapi bila mereka mau menarik praktisi kita
mengerjakan yang lainnya, tidak sesuai dengan aturan kita, kita tidak akan kerjakan, halhal ini boleh dikatakan dengan jelas kepadanya. Bila mereka mengorganisasi beberapa
aktivitas yang bagus, tidak menyangkut persoalan lain, seperti melakukan senam,
beberapa ratus orang, aktivitas massa, berbagai aliran Gong diorganisasi, melakukan
beberapa set gerakan, melihat siapa yang bagus lalu dipertandingkan, kemudian diberi
penghargaan, saya pikir ini tidak lebih hanya untuk mendorong perkembangan
pendidikan jasmani. Aktivitas olahraga ini boleh ikut serta, ini tidak masalah. Jika dia
mengambil aliran Gong kita untuk melakukan yang lainnya, ini tidak boleh, ini harus
dikatakan dengan jelas kepadanya.
Di daerah boleh bersandar, boleh bersandar dengan mereka. Sebenarnya
bersandar dengan mereka juga tidak selalu ada kegiatan, tidak beraktivitas. Tujuan
mereka tak lain adalah untuk mengumpulkan kalian, "master qigong anu datang
menggelar kelas ceramah, kalian pergilah!" Baik percaya ataupun tidak, praktisi sendiri
bisa mengendalikan, praktisi sendiri tidak akan pergi, adalah masalah seperti ini.
Asosiasi Riset dari Ilmu Pengetahuan Tubuh Manusia umumnya tidak terlalu mengurusi
hal-hal ini. Pusat Falun Gong Guangzhou telah bersandar pada Asosiasi Riset
Guangzhou dari Riset Ilmu Pengetahuan Tubuh Manusia, bukan sekarang melainkan
sejak mulanya sudah bersandar. Kepala pusat kita boleh ikut serta bila ada aktivitas, itu
tidak masalah, hubungannya seperti ini. Seperti di Dalian, banyak asosiasi Qigong
setempat punya hubungan luar biasa baik dengan kita, dan lagi banyak orang mereka
semua sedang latihan Falun Gong. Dengan begini menyediakan fasilitas yang sangat
leluasa pada perkembangan aktivitas dan latihan massa Falun Gong kita, tanpa
halangan, ini luar biasa baik. Untuk bagaimana menjalin hubungan baik dengan mereka,
kita sendiri harus menguasai prinsip dengan baik, yaitu prinsip aturan Falun Gong harus
kita pertahankan. Tentang hal-hal lain, hal-hal yang kecil tidaklah bermasalah.
Pengikut: Bagaimana melakukan pekerjaan untuk Biksu dan penganut agama Buddha
awam?
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Shifu: Seiring dengan berlalunya waktu, mereka dikhawatirkan bisa ketinggalan paling
akhir untuk memahami. Dilihat dari sekarang, pada dasarnya adalah situasi seperti begini,
karena yang duluan memperoleh Fa -- semua sudah memperoleh. Lihat saja masa
depan! Saat saya pertama kali keluar, hal-hal ini sudah dengan jelas dikatakan pada
saya, orang-orang ini sampai saat mereka benar-benar menyadari hal-hal yang mereka
tahu sudah tidak eksis lagi, bisa merasakan kehilangan tujuan. Ada sebagian orang ingin
kembali ke duniawi; ada sebagian orang ingin Xiulian Falun Gong, bisa muncul masalah
seperti ini, itu adalah persoalan akan datang. Penganut agama Buddha awam akan lebih
mudah, penganut agama Buddha awam di masyarakat acapkali masih sudi belajar
qigong, yang ini yang itu, mencari ke mana-mana, ketemu Falun Gong lalu ingin belajar,
pokoknya dia hendak sungguh-sungguh mencerna, saya katakan pemahaman terhadap
Fa, sungguh-sungguh dapat memahami, sudah tersentuh, bila dia bisa terus belajar
maka dapat memahami, hal yang terpenting adalah belajar Fa, mengorganisasi dia
belajar Fa.
Pengikut: Bagaimana menangani orang yang mentalnya tidak normal?
Shifu: Masalah ini ditangani dengan begini; bila dia dalam pembicaraan dan tindakan
tidak normal, ini pasti tidak sesuai dengan persyaratan belajar atau latihan Falun Gong.
Asalkan muncul masalah tersebut dijamin adalah orang yang seperti ini: satu adalah
dasar bawaan di tubuhnya sendiri mungkin tidak bagus; atau orang ini dasar bawaannya
bagus, dikarenakan keterikatan hati yang menyebabkan dia tidak mampu melepas
sesuatu sehingga mendatangkan benda tidak baik, tak lain hanyalah dua aspek ini yang
menyebabkan. Kita bicarakan dengan dia, jika bisa melepas, dapat mengerti maka akan
bisa dimengerti, jika tidak bisa mengerti, kita juga tidak berdaya. Tentu saja, ada satu
cara paksa yang paling bagus, bila orang ini sangat bagus, pengaruhnya juga sangat
besar, kami bisa bersama memfokuskan pada kondisinya, menghadap padanya dan
membaca buku, tanyakan pada dia ingin atau tidak belajar? Dia ingin belajar, kita baca
bersama dengan dia, semua mengelilingi dia membaca buku, baca menghadap padanya.
Dalam proses baca buku boleh memilih untuk dibaca. Mentalnya kacau itu bukankah
mendatangkan iblis dan menumbuhkan iblis, beberapa hal ini, baca padanya, agar dia
mendengar, dia sendiri juga baca juga menyadari. Bila Zhu Yuanshennya sudah sadar,
sudah mengerti, sudah tahu, maka, mungkin dia juga sudah sadar kembali. Bila dia tidak
mampu mengerti, juga melibatkan tenaga kita, saya pikir jangan biarkan orang ini
memengaruhi praktisi kita. Asalkan yang otaknya tidak waras, tidak normal, berbicara
beberapa perkataan kacau-balau, atau yang mengatakan diri sendiri seberapa-seberapa
tinggi, atau berkata beberapa yang pada dasarnya adalah perkataan muskil, tidak wajar,
tidak jelas, maka dia adalah yang mentalnya tidak normal, orang ini dijamin pasti ada
masalah. Terhadap beberapa orang ini, bila adalah pembimbing, langsung diganti; bila
adalah praktisi biasa, kita bicara dengannya, bila tidak mampu berubah, kita nasihati
agar dia tidak latihan. Bila dia mau latihan, sekelompok besar siapa pun jangan
mendengar apa yang dikatakannya, siapa pun juga jangan mengelilinginya. Siapa pun
juga jangan menyediakan pasar untuknya, tidak ada pasar, iblis itu juga tidak ada minat.
Perkataan dia tidak ada yang mendengar, dia tidak mampu merusak kita, maka dia juga
tidak berminat lagi.
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Pengikut: Mengenai masalah "Jendela Literatur dan Seni."
Shifu: Saya sudah membicarakan pada mereka tentang masalah "Jendela Literatur dan
Seni" ini, dari editor hingga penulis artikel, motif mereka bukan ingin merusak Falun Gong,
juga ingin menyebarkan Falun Gong, namun mereka acapkali berdiri di posisi literatur
dan seni untuk menulis. Karya literatur dan seni bisa diedit, dibesar-besarkan,
dikembangkan sesuai keinginan, boleh sesukanya dikerjakan seperti ini. Saya sudah
membicarakan pada mereka, harus semaksimal memahami Fa kami ini barulah menulis
lagi. Penulis artikel ini telah mendengar hingga beberapa ceramah, namun saat dia
pertama kali mendengar ceramah merasa luar biasa baik, sangat terharu, lalu mulai
menulis. Tetapi pemahamannya tidak mendalam, ditambah mendengar ceramah
beberapa kali berikutnya, adalah demi untuk menulis benda itu barulah mendengar, sibuk
membuat catatan, akhirnya membuatnya tidak mendengar dengan baik. Pemahaman
pun tidak begitu mendalam, naskah permulaan masih belum ada begitu besar masalah.
Editor ini, hanya mendengar beberapa sesi ceramah, lalu sembarang mengedit,
sembarang mengubah, sekali diubah, telah kehilangan wajah asli, hasil yang keluar
menjadi seperti itu. Tapi kita mengatakan, titik tolak mereka bukan ingin merusak Falun
Gong, aspek ini sudah pasti. Tapi memang telah menyebabkan pengaruh tertentu pada
kita. Perkiraan saya adalah begini, titik tolak mereka adalah baik, mereka tidak ada
keinginan merusak, hanya dalam taraf karya tulis, dalam mengembangkan imajinasi
mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan permintaan Falun Gong. Tentu saja,
saya belum membacanya, satu jilid pun belum saya baca. Kita menjelaskan dengan
jernih hal-hal ini kepada praktisi, ia tidak boleh menjadi dasar Xiulian kita. Dasar Xiulian
kita adalah buku Falun Gong yang terbit sekarang, buku yang terbit resmi atau rekaman
audio ceramah saya. Mengenai beberapa benda Xiulian saya sendiri, pada waktu yang
tepat, saya akan menulisnya, sekarang tidak ingin menulis. Karena sekarang adalah
periode mengajar Fa, ketika ditulis, orang-orang baik percaya ataupun tidak percaya,
saat praktisi belum punya pemahaman sedemikian tinggi, mungkin bisa menjadi
semacam pengejaran ilmu gaib, kemampuan Gong, benda-benda sejenis ini. Masih ada,
orang-orang yang tidak paham akan mengira anda adalah ….
Pengikut: Mengenai bagaimana mengorganisasi praktisi bertukar pengalaman hasil
Xiulian.
Shifu: Kita boleh memilih, sebelumnya dengar-dengar dulu apa yang ingin dia bicarakan,
khususnya sebelum kita mengadakan beberapa konferensi skala besar, harus
menyeleksi artikel. Harap perhatikan satu masalah, bila ada seorang praktisi berkata satu
perkataan yang salah, hal-hal kita ini bila ditangani tidak baik maka bisa timbul masalah.
Pengikut: Mengenai masalah sumbangan.
Shifu: Persis seperti yang barusan saya katakan, jika dia sungguh punya bisnis yang
luar biasa bagus, perusahaan dikelola hingga sangat besar, dia ingin menderma. Bila dia
berasal dari luar negeri dengan kekuatan yang sungguh, dia menderma untuk kita, pusat
bimbingan setempat kita juga jangan menerima. Dia ingin mencurahkan sesuatu,
bagaimana bila timbul situasi semacam ini? Kalian boleh memintanya menghubungi
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lembaga riset, kita mengatur rencana keseluruhan, rencana menyeluruh mendirikan
basis Xiulian. Di masa depan, praktisi tidak perlu lagi pergi ke mana-mana, di beberapa
daerah, di utara dan selatan, kita mendirikan beberapa basis Xiulian. Hingga saat ini, kita
tidak menerima satu sumbangan pun.
Pengikut: Berkaitan masalah gerakan dalam latihan Gong.
Shifu: Saat menerobos menuju tingkat lebih tinggi, tidak ada gerakan apa pun,
seluruhnya adalah duduk meditasi, tak peduli anda adalah aliran Buddha, aliran Tao,
seluruhnya adalah duduk meditasi. Karena ia seluruhnya membentuk formasi Gong
otomatis, ia memang otomatis menuju ke atas, asalkan anda meningkatkan Xinxing
maka ia akan berjalan seperti ini. Harap diperhatikan, ketika sekali muncul gerakan yang
lain, harus ditolak. Jelaskan pada praktisi: jika ada yang melihat bahwa Guru yang
mengajar, itu adalah palsu, saya mutlak tidak akan mengajari seperti ini kepada kalian.
Pengikut: Belajar Shouyin.
Shifu: Jangan belajar Shouyin tersebut. Mengapa? Isyarat tangan itu adalah bahasa
yang saya katakan untuk praktisi, seperti bahasa yang saya hari ini bicarakan, adalah
satu prinsip yang sama bahwa anda tidak boleh berpijak di taraf saya ini untuk berbicara
menggunakan bahasa saya.
Pengikut: Pemberitaan di Guangdong, ada orang menyebut: “Saya adalah keturunan
Falun Gong generasi keberapa,” “dengan Li Hongzhi adalah sesama perguruan.”
Shifu: Orang ini boleh dikatakan adalah Futi kacau-balau atau sejenisnya. Ingin
memperoleh uang, ingin merusak Falun Gong, semua adalah sejenis ini. Menjelaskan
dengan jernih sedikit pada kalian, Falun Gong di dunia ini hanya ada saya seorang yang
mengajar, bahkan tak seorang pun dari dunia Falun yang berani turun menyebarkan. Hal
ini telah dengan sangat jelas dijelaskan untuk kalian, juga boleh dikatakan tidak ada
orang kedua datang mengerjakan hal ini, juga tidak mungkin ada saudara seperguruan
apa saya. Kalian semua adalah kepala pusat bimbingan, saya boleh berbicara sedikit
lebih tinggi pada kalian. Falun Gong kita ini, tidak serupa dengan aliran Gong lainnya,
tidak ada apa itu “kehidupan ini masa ini saya belajar dengan siapa.” Anda sekalian
mungkin pernah membaca dalam buku tertulis, saya punya shifu -- Shifu Fa Quanjue,
dan lain-lain, masih ada Shifu Fa apa. Saya jelaskan pada anda sekalian ini adalah hal
yang bagaimana: Shifu Fa Quanjue ini, masih ada manusia sejati Ba Ji, dan lain-lain,
dan lain-lain, beberapa orang ini, kalian tahu, ketika fenomena langit berkembang hingga
taraf ini, atau ketika ingin mengerjakan beberapa hal besar ini dalam periode tertentu
dari sejarah, kalau begitu seluruh sejarah berkembang hingga taraf ini, atau fenomena
yang muncul dalam proses perkembangan, mungkin semua demi Fa ini. Kalau begitu
dalam proses ini semua iblis mungkin juga semuanya adalah demi merusak Fa ini. Juga
berarti, kita hari ini telah melangkah hingga taraf ini, saat saya begitu lahir, tidak mungkin
Kaiwu, 25 juga tidak mungkin membuat saya Kaiwu saat lahir, ini tidak bisa
menyelamatkan manusia, saya juga tidak ada cara untuk mengerjakan. Dalam periode
25

Kaiwu -- Terbuka kesadaran.
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ini, harus ada orang menyadarkan benda-benda kepunyaan saya di masa lalu untuk saya,
menggunakan metodenya mencari akal membuat saya Kaiwu, ini adalah Shifu Fa
Quanjue yang saya sebut. Sesudah Kaiwu telah mengerti benda-benda saya, lalu masuk
kembali ke kondisi setengah tutup lantas ditambah belajar benda lain, benda saya sendiri
tidak bergerak. Sangat banyak orang tahu saya telah datang, orang ini juga ingin
memberikan saya sedikit benda bagus, orang itu juga ingin memberikan saya sedikit
benda bagus, tak lain adalah ingin agar setelah saya mengakui benda dari alirannya
tersebut, di masa depan, dia dapat dilindungi. Mengenai hal-hal ini, kita di sini boleh
membicarakan sedikit lebih tinggi. Tentu saja yang baik dan yang buruk secara alami
ada satu metode pengukur, yang baik sudah pasti dipertahankan, yang buruk mungkin
dibasmi. Namun yang sungguh-sungguh menyebarkan Falun Gong ini, yang
mengerjakan hal-hal ini, juga yang mewakili benda tulen aliran Falun Gong ini adalah
saya, jadi tidak akan ada orang kedua.
Pengikut: Guangxi ingin mendirikan pusat bimbingan.
Shifu: Boleh, kalian sekarang ada berapa banyak orang belajar? Seratus lebih. Biarlah
Guangzhou membantu kalian, membahas bersama kalian, membantu kalian mendirikan
pusat bimbingan umum. Masa Xiulian kalian masih pendek, boleh sementara waktu
meminta Guangzhou mengawasi, di masa depan ketika kalian sendiri sudah mandiri,
ketika bisa beraktivitas barulah kalian pisah.
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Pendapat Mengenai Meluruskan Fa pada Konferensi untuk Para
Pembimbing Falun Dafa Beijing
Li Hongzhi
02 Januari 1995
Selamat Tahun Baru semuanya!
Mengumpulkan anda sekalian untuk suatu konferensi di masa Tahun Baru,
dikarenakan banyak praktisi kita yang mengetahui saya akan segera ke luar negeri untuk
penyebaran Gong, sehingga konferensi ini tidak bisa tidak diselenggarakan. Oleh sebab
itu dalam waktu yang sangat mendesak ini, saya mengumpulkan anda sekalian di sini,
karena ada beberapa situasi yang mesti diberitahukan kepada anda sekalian. Bila tidak,
beberapa gejala yang telah muncul sekarang, memengaruhi kesehatan perkembangan
Dafa kita.
Pertama, membicarakan tentang situasi penyebaran Falun Dafa. Anda sekalian
tahu Falun Dafa kita sekarang ini mempunyai pengaruh yang lebih besar di berbagai
tempat di negeri ini. Sekarang ini, para pemimpin dari komunitas qigong, beberapa
organisasi qigong di berbagai tempat, asosiasi riset ilmu qigong di berbagai propinsi dan
kota semua mempunyai perasaan seperti ini. Qigong yang lain sedang merosot, hanya
Falun Dafa yang memperlihatkan tren menanjak dan berkembang sangat cepat. Situasi
ini dikatakan oleh pemimpin Perkumpulan Ilmu Riset Qigong di berbagai tempat pada
bidang qigong, bukan kata-kata saya sendiri. Ini juga memperlihatkan suatu hal, hal apa?
Dafa kita makin berkembang makin cepat, jumlah praktisi makin hari makin banyak.
Alasan perkembangannya yang begitu cepat, tentu saja harus dilihat dari dua aspek:
penyebab pertama adalah banyak sekali qigong adalah palsu, membohongi masyarakat,
tidak memedulikan moral, orang-orang dibodohi sekali dua kali, lama-kelamaan orangorang akan tahu, ini adalah satu aspek. Penyebab kedua adalah sesudah Falun Dafa
kita dipublikasikan, kita berdasarkan bertanggung jawab pada praktisi, bertanggung
jawab pada masyarakat, telah menguntungkan banyak orang, juga membuat banyak
orang di antara yang Xiulian sejati dalam Dafa, terhadap kondisi masyarakat dapat
berfungsi mendorong maju. Dia bisa berhasil efektif dengan begitu baik. Itu juga dapat
dikatakan kecepatan penyebaran Falun Dafa sangat pesat, secara luas dikenal oleh
orang-orang, disebarkan makin hari makin luas. Tapi saya sudah katakan di sini, dalam
situasi yang sangat baik kita juga telah melihat kekurangan dari diri kita, ini sudah pasti,
para pembimbing di tempat latihan kita, banyak orang yang latihan Gong kita, masih ada
beberapa praktisi lama, banyak perbuatan mereka yang masih selisih jauh dari
permintaan Dafa. Telah merusak Falun Dafa dari berbagai taraf, mengakibatkan
semacam efek merusak. Karena baik selaku seorang praktisi atau baik selaku seorang
yang Xiulian Falun Dafa, khususnya mereka yang melakukan pekerjaan bimbingan,
orang lain tidak akan menganggap anda sebagai seorang yang individu, sebagai
seorang awam yang latihan Gong. Apa pun yang anda perbuat, orang lain akan
menganggap anda sebagai seorang yang Xiulian Falun Dafa, mewakili citra Falun Dafa,
masalah ini sangat penting. Karena banyak sekali orang-orang di negeri ini mengetahui
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Falun Dafa adalah baik, kebaikannya terletak pada ia menekankan Xiulian Xinxing,
menunjuk pada esensinya. Semua praktisi Xiulian Falun Dafa mengutamakan Xinxing,
oleh sebab itu pandangan orang lain akan memerhatikan kalian ini sebagai orang yang
Xiulian Falun Dafa, memerhatikan setiap tingkah laku kalian. Anda berbuat tidak baik,
orang lain akan menganggap kalian hanya mengatakan di mulut namun tidak diterapkan
dalam tingkah laku. Jika kalian berbicara sangat baik, namun kelakuannya berbeda, akan
memberikan perasaan seperti ini pada orang lain, saya katakan ini tidak baik.
Baru saja saya telah berbicara tentang situasi dari penyebaran Gong, kita juga
telah melihat situasi semacam ini, ingin mengadakan konferensi ini. Bersamaan ini, saya
harus membicarakan hal ini kepada anda sekalian sebelum saya ke luar negeri. Karena
di Beijing, angka yang latihan Falun Dafa jauh lebih banyak, mempunyai pengaruh
tertentu. Penyebaran Gong saya di luar negeri pada dasarnya adalah sama dengan di
dalam negeri. Anda sekalian tahu, hari ini saya pergi ke timur laut, besok pergi ke barat
laut, lusa pergi ke selatan, kemudian datang ke sini dan ke sana, bukankah juga sama
bepergian? Ini juga adalah sama, tidak lebih dari dua hari jika anda mengelilingi dunia
satu keliling. Tidak berarti saya telah ke mana untuk selamanya tidak kembali lagi,
banyak orang berpikir begini. Masih ada satu orang yang berkata: Sekali ini Li Hongzhi
telah pergi, saya sudah dapat menyatakan diri sebagai raja. Orang yang berpikiran apa
pun ada.
Xiulian Falun Dafa kita justru adalah Xiulian Xinxing manusia, tingkah laku anda
tidak sesuai dengan kriteria orang Xiulian, praktisi kita dapat mengukurnya. Tapi ada juga
sebagian orang, dia tidak dapat membuat dirinya secara sadar jernih mengenali
kecenderungan yang salah ini, ekspresi yang salah, ini dikarenakan ada beberapa
praktisi yang keterikatan hatinya, hati pamer, bermacam keterikatan lainnya belum
disingkirkan. Kalian semua tahu Fa ini baik, kalian semua juga tahu Fa ini dapat berfungsi
menyelamatkan manusia. Kalau begitu coba anda pikirkan: Fa ini dapat menyelamatkan
manusia, mengapa dapat menyelamatkan manusia? Mengapa dapat membuat orang
berubah menjadi baik? Syarat mutlaknya adalah bila anda tidak ingin berubah menjadi
baik siapa pun tidak dapat menyelamatkan anda. Namun menjadi baiknya anda, hanya
dapat dilakukan bila anda sendiri ingin menjadi baik. Setiap tingkah laku juga harus
disesuaikan dengan kriteria orang Xiulian yang sesungguhnya. Ini adalah masalah yang
sangat serius!
Ada beberapa orang mempunyai mentalitas pamer yang ekspresinya sangat
mencolok. Jika berkembang lebih lanjut, akan merusak Fa, masih dapat memberikan
beberapa pemahaman yang salah kepada orang-orang yang tidak pernah ikut kelas
ceramah, dan juga beberapa praktisi di berbagai tempat latihan, sehingga mereka juga
akan mengikutinya sembarang berbuat kacau, di sini lantas dibicarakan pertanggungjawaban dari seorang pembimbing. Tanggung jawab pembimbing adalah sangat penting,
saya ingat, sebelum saya pergi ke Guangzhou untuk menyebarkan Gong, saya sudah
berkata begini: saya katakan, para pembimbing, tanggung jawab anda tidak kurang dari
kepala biara di biara. Mengapa dikatakan begitu? Benar-benar mengajar Gong menuju
tingkat tinggi, adalah masalah menyelamatkan manusia. Seorang yang khusus
berkultivasi, dia juga seorang yang Xiulian sejati, hanya saja dia Xiulian dalam agama,
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sedangkan kebanyakan dari kita Xiulian dalam bentuk di tengah masyarakat. Jika
demikian, karena anda sekalian memang adalah orang Xiulian, anda sekalian berlatih
Gong bersama, diskusi bersama, meningkat bersama. Apa bedanya antara pembimbing
dengan kepala biara di biara? Saya katakan, pada masa akhir dharma, Xinxing praktisi
Falun Dafa kita lebih tinggi dibandingkan dengan biksu. Saya katakan Xinxing praktisi
saya lebih tinggi dari biksu, oleh sebab itu para pembimbing kita akan lebih tinggi
daripada kepala biara, kepala biara Buddha. Jika demikian, apakah beberapa
pembimbing kita sudah mencapai taraf permintaan kita atau belum?
Tentu saja, di antara kita yang hadir di sini masih ada beberapa pembimbing yang
belum menghadiri kelas ceramah. Ini adalah sebuah masalah. Tapi terhadap masalah
ini kita tidak menentangnya, kelak kita juga tidak akan mungkin membuat praktisi Gong
di seluruh penjuru negeri setelah berpartisipasi dalam kelas belajar lalu dapat jadi
pembimbing. Tapi hanya melihat dari apakah anda sudah memenuhi kriteria seorang
pembimbing atau belum? Sampai taraf mana anda memahami Fa? Bahkan pembicaraan
dan tingkah laku sama sekali tidak seperti orang Xiulian, tidak sama dengan orang
Xiulian Falun Dafa, orang seperti ini tidak boleh sebagai pembimbing. Tujuan Xiulian kita
sangatlah jelas, dapat Xiulian menuju tingkat tinggi, sudah saya bicarakan sangat jelas
dalam kelas ceramah. Coba anda pikirkan, manusia sejati yang memperoleh Tao, atau
Buddha, Bodhisattva yang disebut oleh aliran Buddha, bolehkah dia berbicara begitu
seperti anda? Bolehkah dia seperti pikiran anda begitu tidak murni? Berbuat sesuatu bisa
seperti perbuatan anda? Tentu saja kita juga tidak meletakkan permintaan yang begitu
tinggi pada anda, bagaimanapun kita masih seorang yang Xiulian, namun apakah tidak
seharusnya anda secara ketat mematut diri?
Kebanyakan praktisi dan pembimbing telah berbuat sangat baik, telah membuat
konstribusi yang sangat besar, mengorganisasi semuanya untuk belajar sangatlah susah.
Kita semua datang Xiulian secara sukarela, juga bukan ada siapa yang memberi anda
jabatan, menyajikan sesuatu, atau berapa banyak uang yang dapat diperoleh. Kita juga
tidak mempunyai kekuasaan apa pun, juga tidak mempunyai kewajiban yang harus
dikerjakan, dan juga tidak berkata berapa besar gaji yang dapat diperoleh. Semua
melakukannya dengan sukarela, berdasarkan antusias kita dan perhatian kita pada Fa
untuk melaksanakan pekerjaan ini. Bila demikian mengapa kita tidak melakukannya
dengan baik? Tentu saja, baru saja saya singgung orang yang belum menghadiri kelas
ceramah. Menurut pemikiran saya, pada masa akan datang kita dapat mengorganisasi,
mengorganisasi secara khusus, membimbing pengikut baru atau pembimbing baru
secara periodik, harus melakukannya seperti ini, bila tidak mereka tidak bisa
mengikutinya. Ada beberapa tempat, satu pengikut lama juga tidak ada. Pusat bimbingan
harus mengatur beberapa pelatihan yang diperlukan untuk mereka. Tentu saja masalah
pelatihan adalah masalah akan datang. Kita tidak peduli apakah anda pernah mengikuti
kelas ceramah atau tidak, mulai sekarang kita meminta semua pembimbing harus
memahami Fa ini dengan baik. Di antara kita yang memiliki kemampuan, muda dan
energik, selain dari umurnya yang sudah tua dan ingatan yang kurang, semua harus
menghafal buku ini. Mungkin yang saya kemukakan sangat tinggi, permintaan terlalu
tinggi, tapi di beberapa wilayah ada beberapa praktisi dapat menghafal buku dengan
lancar, mereka sama sekali tidak memakai buku saat belajar. Semuanya menghafal, bila
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begitu dibandingkan... walaupun kampung halaman saya di timur laut, tapi saya selalu di
Beijing, Beijing adalah di mana Perkumpulan Riset kita berada, kelas ceramah yang saya
adakan di sini juga sangat banyak. Fondasi kita masih di sini, oleh sebab itu saya berpikir,
kita yang di Beijing harus bertindak sebagai pelopor. Seharusnya pelopor ini harus
dilakukan di Beijing, namun sekarang di berbagai tempat di seluruh negeri semua sedang
belajar.
Apa keuntungan dari belajar Fa? Adalah praktisi kita punya masalah, dia akan
selesaikan sendiri. Satu hal lagi. Walau siapa pun yang ingin bertindak sembarangan,
praktisi dapat mengidentifikasinya, agar mereka yang melakukan praktik curang dan
menimbulkan keonaran tidak dapat berfungsi, tidak mempunyai pasar. Mulai dari
sekarang kita dapat menetapkannya sebagai peraturan. Selama anda ingin Xiulian Falun
Dafa, selama anda ingin Xiulian dalam Dafa kita, anda harus belajar Fa, kita tidak akan
mengakui anda jika anda hanya latihan gerakan. Ini bukan menetapkan suatu
permintaan yang tinggi terhadap anda sekalian, karena dia telah secara serius merusak
reputasi dari Fa kita. Katakanlah, saya hanya berlatih gerakan tanpa kultivasi Xinxing,
berbuat sesukanya seketika keluar dari pintu, ingin berbuat apa lantas berbuat apa,
melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang manusia biasa lakukan. Saya
katakan ini tidak diperkenankan, oleh sebab itu saya kemukakan suatu permintaan
seperti ini.
Karena beberapa praktisi kita belum menyingkirkan mentalitas pamernya, ada
beberapa kasus seperti ini telah terjadi, seperti ada beberapa orang yang sering ingin
memamerkan dirinya. Di sini saya hanya berbicara tentang pembimbing kita, karena ini
adalah pertemuan para pembimbing, jika saya bicarakan tentang praktisi kita, mereka
juga tidak dengar, oleh sebab itu saya berbicara tentang para pembimbing kita. Hati
pamer tidak disingkirkan, penyebab utama yang eksis di sini adalah pembimbingpembimbing kita mempunyai pemahaman yang sangat kurang pada Fa, bahkan lebih
jelek dari praktisi biasa. Namun ada satu masalah, ketika praktisi menjumpai kesulitan,
dulu tidak baca buku, tidak belajar, walaupun baca buku, juga tidak sering, akhirnya
muncul kejadian seperti ini. Dia mempunyai banyak sekali pertanyaan yang tidak dapat
dimengerti, ingin menanyakan pada pembimbing. Seketika bertanya pada pembimbing,
karena masalah Xinxing dari pembimbing, pembimbing juga tidak belajar Fa, tidak baca
buku, hanya mempunyai pemahaman yang sangat terbatas pada Fa. Ada beberapa
pembimbing kemudian berpikir, jika saya tidak dapat memberitahunya, akan
merendahkan wibawa saya, akan tidak mudah lagi untuk mengorganisasi semuanya
berlatih Gong saat latihan diperlukan. Tentu saja, tujuannya mungkin ingin membela Fa
– jangan sampai tidak bisa mengorganisasi semuanya untuk latihan. Oleh sebab itu ada
beberapa pembimbing berani membuat kesimpulan sembarangan, berbicara menurut
anggapannya saja, berbicara menurut angan atau mengikuti perasaan sendiri terhadap
pertanyaan yang mereka belum mengerti. Sebenarnya, itu merusak Fa, sangat parah
merusak Fa. Saya telah membicarakan hal ini di masa lalu, tidak boleh menggunakan
perasaan sendiri, menggunakan apa yang telah disadarinya pada tingkatan ia berada
untuk menerangkan Fa ini. Bukankah masalah ini sudah dikatakan dengan jelas? Hanya
satu masalah ini saja! Oleh sebab itu kita semua harus sungguh memerhatikan masalah
ini.
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Tujuan anda sekalian adalah baik, ingin membela Fa ini. Anda mungkin
melakukannya dengan tujuan seperti ini: saya bukan demi meningkatkan keperkasaan
diri. Saya tidak dapat prestasi baik jika saya tidak mampu mengorganisasi para praktisi
untuk berlatih dengan baik. Namun saya nasihati anda sekalian, untuk menyelesaikan
masalah ini, cara satu-satunya, jalur satu-satunya adalah anda harus mengerti Fa ini,
mencerna tuntas Fa ini. Pada saat orang lain bertanya pada anda, anda dapat
menjawabnya dalam lingkup Fa, ya membicarakan Fa ini. Sedang mengenai berbagai
manifestasi dari kemampuan Gong, anda boleh tidak memberitahunya. Anda boleh
katakan, kemampuan Gong ada puluhan ribu bentuk representasinya, bagaimana saya
dapat memberi tahu anda? Reaksi anda bermacam-macam, reaksi ini, reaksi itu, jika
anda menganggap anda sebagai orang Xiulian, anda tidak perlu menghiraukannya.
Berbagai reaksi anda rasakan, juga banyak reaksi anda belum sempat rasakan ia sudah
lewat, kemampuan Gong tak kurang dari puluhan ribu macam, satu gerakan darinya di
dalam tubuh langsung dapat dirasakan, kemampuan Gong tersebut mengandung listrik
yang kuat. Mekanik yang kuat, masih ada lagi benda-benda lainnya, satu gerakan
darinya dapat membuat anda merasakannya, semua sangat sensitif. Katakanlah, anda
mempunyai beberapa reaksi, masih juga ada beberapa makhluk hidup yang dievolusikan
oleh anda. Bila begitu bagaimana anda dapat menjelaskan masalah ini kepadanya,
tentang masalah ini anda boleh tidak mengatakan kepadanya. Anda dapat katakan,
semuanya adalah reaksi normal dan semua adalah hal yang baik. Jika memahami Fa
secara menyeluruh, kita dapat mengatakan sesuai dengan Fa. Dulu, selalu ingin
membela Fa ini, ingin menjelaskan kepada semuanya lebih banyak, dan khawatir yang
lain tidak memahami dengan benar, penyebab utama adalah kita tidak memiliki
pengertian mendalam tentang Fa ini, anda tidak dapat berkata apa pun kepada orang
lain. Jika tidak dapat mengatakan apa pun, takut diri sendiri kehilangan muka, oleh sebab
itu berbicara menurut anggapan saja. Bukankah ini secara serius merusak Fa ini?
Jika perasaan pamer ini berkembang terus, ia akan membantu menumbuhkan
pengejaran pribadi seseorang terhadap nama dan kepentingan, sebab ia memang
bersumber dari sini--pengejaran terhadap nama dan kepentingan. Bila terus berkembang,
ia akan membentuk sebuah faksi, dia akan menjadi raja gunung, anda semua harus
mendengarkan saya! Apa yang Li Hongzhi kerjakan juga harus mendengarkan saya.
Pokoknya praktisi juga tidak tahu, dia lantas berkata begini. Salah-salah masih bisa
berkata Li Hongzhi adalah iblis! Hanya pembicaraan dia yang berlaku. Bukankah kita
sekarang sudah ada orang seperti ini? Perwujudan dari masalah ini sudah sangat parah.
Dalam Fa kita, di antara para pembimbing yang hadir hari ini, di Beijing, kasus seperti ini
tidak seharusnya terjadi lagi, namun ia masih saja terjadi. Itu artinya taraf pengertian Fa
kita sangatlah kurang, oleh sebab itu ada beberapa orang yang telah berbuat kelewatan,
sangat keterlaluan, bahkan ada beberapa orang yang secara membuta memuja mereka.
Terhadap masalah ini, yang kita hadapi adalah kasus bukan individu, hanya berbicara
masalah ini saja, anda sekalian harus ketat memerhatikan masalah-masalah ini.
Masih ada satu masalah lain yang terefleksi di antara para pembimbing kita, yaitu
suatu niat untuk bekerja. Ini tidak pernah ada dalam sejarah, tapi mengapa ia terjadi
dalam situasi yang khusus hari ini, terjadi ketika periode sejarah yang spesifik? Mengapa
situasi ini terjadi? Dalam sejarah, kita orang Tionghoa, atau daerah lain dalam dunia juga
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sama, semuanya menganggap keluarga sebagai pusat, namun manusia zaman
sekarang, khususnya di Tiongkok, semuanya memiliki pekerjaan sendiri, bekerja seumur
hidup, jika tidak ada pekerjaan semangatnya langsung roboh. Terjadi situasi seperti ini,
oleh sebab itu lantas menganggap Falun Dafa kita sebagai suatu pekerjaan dan
melakukannya. Banyak pembimbing memiliki kondisi seperti ini. Dia juga merasa Fa baik,
bila tidak dia tidak akan melakukan, masalah yang dikemukakan di depan ini adalah pasti,
dia tahu baik. Tapi dia tidak berpikir bagaimana saya harus belajar Fa dengan baik,
mengerti Fa secara baik, bagaimana meningkatkan dirinya dalam Fa, dia berdasarkan
semacam niat bekerja. “Saya sudah di usia senja, sekarang sudah pensiun, atau sudah
akan pensiun, tidak ada pekerjaan yang dapat dilakukan, kali ini betapa baiknya ada
sesuatu untuk dikerjakan, apalagi Gong ini juga baik,” dia membawa hati seperti ini. Coba
anda sekalian pikirkan, pemikiran seperti ini berbeda seratus ribu mil dengan permintaan
Fa kita. Kita harus bertanggung jawab pada Fa ini, bukan bertanggung jawab pada
perasaan anda. Anda merasa tidak ada yang dapat anda kerjakan lagi, tidak ada yang
dapat diandalkan, dan ingin mencari sedikit pekerjaan, bukanlah begitu, ini adalah suatu
masalah yang sangat mencolok, mengandung pikiran apa menghadapi Fa, ini adalah
masalah yang sangat serius!
Manusia Xiulian, manusia sungguh-sungguh Xiulian menuju tingkat tinggi. Ini
adalah masalah menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Anda tidak dapat
mengikuti permintaan pemikiran seperti ini, anda lantas tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik, bukankah begitu? Saya mengemukakan berkali-kali, saya telah
mengatakan masalah ini di berbagai tempat di seluruh negeri, kita tidak dapat
menganggapnya sebagai suatu unit, suatu badan ekonomi, suatu perusahaan atau
institusi untuk mengelolanya. Saya selalu mengambil contoh ini: Saat Sakyamuni
mengajar Fa di masa lalu, khawatir orang berbuat sampai pada bentuk seperti ini, saat
itu masih belum terlibat hal-hal seperti ini, hanya melibatkan masalah pengejaran
terhadap nama dan kepentingan. Sakyamuni menyuruh anda meniadakannya, dia
membawa anda Xiulian di dalam pegunungan hutan belantara atau dalam gua, apa pun
tidak boleh anda miliki, meniadakannya dari segi materi, agar dapat menyingkirkan
secara tuntas segala macam keterikatan hati, keterikatan terhadap nama dan
kepentingan. Tapi kita berada dalam masyarakat manusia biasa, anda sekalian Xiulian
dalam masyarakat manusia biasa, semua Xiulian dengan kesadaran diri. Sebenarnya,
saya di sini sama sekali tidak bermaksud mengkritik anda, hanya ingin bertanggung
jawab pada Xiulian anda, menunjukkan pada anda halangan-halangan yang secara
serius memengaruhi Xiulian anda menuju tingkat tinggi. Tapi kita sebagai pembimbing
mempunyai masalah tanggung jawab, yaitu jika anda tidak melakukan dengan baik,
mungkin sekelompok orang yang dibimbing anda ini, akan menjadi rusak. Bila
sekelompok orang ini menjadi rusak karena dibimbing anda, kondisi anda sendiri
bagaimana sudah tidak perlu dikatakan, mungkin anda sudah merusaki sekelompok
orang! Saya selalu mengatakan masalah ini, niat ingin bekerja, tentu ada sisi baiknya,
kita harus meletakkan hubungan ini secara lurus. Bila kalian semuanya sudah tidak
berniat ingin bekerja, siapa juga tidak ingin menjadi pembimbing, saya katakan pekerjaan
kita juga tidak dapat dilakukan dengan baik. Anda sekalian juga harus mempunyai
antusias ingin melakukan pekerjaan ini, namun titik tolak haruslah demi Fa ini. Demi
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untuk belajar Fa dan mendapatkan Fa, menyebarkan Fa, menyelamatkan manusia, titik
tolaknya tidak boleh secara khusus agar saya dapat mengerjakan sesuatu. Saya pikir
perbuatan kita dalam hal ini belum cukup baik, kita harus memoles-moles pada masalah
ini.
Mulai sekarang para pembimbing kita harus mencerna tuntas Fa ini, saya pikir
masalah-masalah akan dapat diselesaikan, termasuk juga para praktisi yang belum
mengikuti kelas ceramah di kelas harus mencerna tuntas Fa ini, oleh sebab itu kriteria
yang kita tentukan untuk para pembimbing harus tinggi. Masih ada orang lagi yang
menarik orang lain menjadi pembimbing karena hubungan Qing pribadi, kita berdua
hubungannya baik, kita berdua hubungannya memang cukup baik sejak dulu, tidak boleh
dengan cara begini menghadapi masalah-masalah ini. Seharusnya, siapa yang belajar
baik, siapa yang Xiulian baik, dialah yang melakukan pekerjaan ini, mungkin permintaan
saya terhadap anda sekalian tinggi. Saya mengetahui kondisi di bawah, namun saya
berpikir bagaimanapun kita ini ada di Beijing, Perkumpulan Riset Falun Dafa juga ada di
sini, pusatnya ada di sini, saya katakan jika kita di sini tidak melakukannya dengan baik,
akan memengaruhi daerah lain.
Tidak ingin berbicara terlalu banyak, sebab bagaimanapun itu adalah kekurangan.
Walaupun saya tidak mengkritik anda sekalian, apa yang saya katakan juga adalah segi
kekurangannya. Konferensi ini tidak mengajak orang lain ikut, juga khawatir
memengaruhi pekerjaan anda di kemudian hari, oleh sebab itu kita tidak mengajak orang
lain untuk ikut. Hanya para pembimbing kita yang boleh ikut. Saya berpikir, jika para
pembimbing kita dapat memberi contoh yang baik, melakukan pekerjaan tersebut
dengan baik, konstruksi aliran Gong kita dan perkembangan yang normal, tidak akan
terjadi masalah di kemudian hari.
Masih ada isu seperti ini, Li Hongzhi ke luar negeri, mungkin tidak kembali lagi.
Orang yang berkata begini, menganggap saya sama seperti orang biasa. Saya ke luar
negeri, ke sana mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang, atau akan menetap di sana.
Saya bukanlah tipe orang seperti itu. Anda sekalian tahu saya mempunyai famili di luar
negeri, saya setiap saat bisa berangkat ke luar negeri, fasilitas hidup memang lebih baik
dari sini. Tapi saya juga tidak mengejar benda-benda ini, nama, kepentingan, kenikmatan
dan lain sebagainya, semua tidak saya kejar, hal-hal itu sama sekali tidak bermanfaat
bagi saya. Tapi supaya menghindari ada beberapa orang yang tidak tahu, juga
menghindari ada beberapa orang yang mempunyai pemikiran seperti ini, pada situasi
ketika saya tidak ada di sini, mungkin pada wilayah lain akan terjadi masalah begini. Agar
dapat membimbing Xiulian, pada situasi saya pergi, semua masalah akan ditentukan
secara kesatuan oleh Perkumpulan Riset Falun Gong kita, dan secara kesatuan
membimbing anda sekalian untuk Xiulian. Dulu segala keputusan yang ditentukan oleh
Perkumpulan Riset, semuanya juga melalui persetujuan saya, di mana pun saya berada,
keputusan apa pun dari mereka juga dapat dilakukan setelah mereka menghubungi saya
melalui telepon atau fax. Masih ada satu hal, saya juga sudah berbicara dengan mereka,
ini juga suatu ujian terhadap perkumpulan riset, apakah mereka dapat membimbing anda
sekalian dengan baik atau buruk dalam situasi saya tidak ada, ini juga suatu percobaan
buat mereka. Tapi, saya pikir tidak akan terjadi masalah, karena orang-orang yang telah
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lama di sisi saya mempunyai pemahaman yang cukup baik pada metode kerja saya,
terhadap apa yang ingin saya lakukan, terhadap memopulerkan Fa dan keseluruhan
yang ingin saya lakukan. Oleh sebab itu, di sini saya secara jelas mengemukakan, pada
situasi saya tidak ada di sini, Pusat bimbingan di seluruh tempat semua harus patuh dan
melaksanakan keputusan yang dibuat oleh Perkumpulan Riset. Sebagai seorang
pembimbing, harus tambah tidak melempar tanggung jawabnya pada yang lain.
Para pembimbing, saya katakan sebaliknya lagi, banyak di antara kita yang
menganggapnya semacam gelar. Kita tidak mengizinkan anda sekalian menganggapnya
“kedudukan”, “tugas” seperti dalam manusia biasa, justru untuk menghindari masalahmasalah seperti ini, sebagai seorang pembimbing sama sekali bukanlah seorang pejabat.
Dan juga, bila anda memainkan suatu sikap yang tidak baik di tempat latihan, anda tidak
akan mempunyai jalan ke luar ketika orang lain berpaling muka dan mengabaikan anda.
Jika anda membuatnya makin tidak baik, saya tidak ikut latihan lagi boleh atau tidak?
Oleh sebab itu kita tidak mempunyai kekuasaan apa pun, semuanya melaksanakan
pekerjaan ini dengan antusias, juga berbuat baik demi orang lain. Oleh sebab itu, kita
harus memerhatikan metode kerja, memang itu bukan kekuasaan apa pun, bukan
kedudukan apa pun, saya pikir, penggantian para pembimbing boleh dilakukan pada
setiap saat setiap tempat. Jangan terikat dengan hal-hal seperti itu, menyuruh saya jadi
pembimbing saya lakukan, jika tidak menyuruh saya jadi pembimbing, saya menjadi
praktisi biasa latihan bersama dengan praktisi lain. Sebenarnya menjadi seorang
pembimbing adalah melaksanakan tugas secara sukarela, bukanlah anda diberi nama
pembimbing, Xiulian anda lantas mencapai hasil! Bukanlah begitu, hanya saja berbuat
lebih banyak sedikit konstribusi pada yang lain, lebih banyak menderita kesulitan, lebih
banyak menanggung pekerjaan. Oleh sebab itu banyak sekali daerah-daerah yang
terjadi situasi begini, setelah pembimbing tersebut diganti, dia tidak aktif lagi dan bahkan
ada orang yang bergerombol membentuk faksi. Saya pikir, kasus tersebut seharusnya
tidak terjadi dalam Falun Dafa. Apakah orang Xiulian dapat melakukan hal-hal seperti ini?
Saya hanya katakan, para pembimbing kita, kita hanya berbicara tentang masalahmasalah tersebut dalam tingkat ini. Hal-hal begini jangan dilihat terlalu berat, sama sekali
jangan dianggap terlalu berat.
Namun terhadap orang-orang yang benar-benar merusak Fa kita, siapa pun dia,
muncul satu, kita harus ganti satu, karena kita tidak ada permintaan apa pun terhadap
praktisi, anda ingin belajar ya belajar, anda tidak ingin belajar, apa boleh buat. Tetapi bila
anda belajar, kita harus bertanggung jawab pada anda, kita mesti memberi tahu anda.
Sebagai seorang pembimbing tidak boleh begitu, bila anda berbuat tidak baik akan
memengaruhi sekelompok dan mengganggu orang lain. Oleh sebab itu, bila kita melihat
ada yang melakukan dengan cara serong, ketemu satu cabut satu. Saya secara serius
mengemukakan kepada anda. Ada seorang Sun XX yang berlatih di tempat latihan
“Taman Hijau Empat Musim” telah melakukan hal-hal buruk pada suatu periode, sampai
sekarang juga tidak mengakui kesalahannya, tapi kita juga tidak perlu orang lain
mengakui kesalahannya. Dia harus mengoreksi dirinya terhadap masalah ini, namun
tidak ada ekspresi apa pun dari dia, kabarnya malahan memengaruhi sangat jelek, tak
peduli bagaimana dia menghadapi saya, dari permukaan bagaimana menghadapi saya,
atau bagaimanapun dia terhadap saya dari belakang, dia telah memengaruhi Fa ini,
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maka dia sudah tidak dapat menjadi pembimbing. Umpama ada orang berkata; saya
adalah Buddha, asal usul saya adalah siapa. Falun saya sebesar sebuah rumah, atau
saya lebih kuat dari Li Hongzhi. Bagaimanapun dia berkata juga boleh, saya juga tak
akan peduli, tapi mutlak tidak boleh tidak memenuhi kriteria pembimbing Falun Dafa, kita
harus menurunkannya. Jika di kemudian hari, dia sudah berubah baik, mungkin dia akan
disuruh menjadi kepala pusat bimbingan. Kita juga tidak memandang orang seperti
semangkok air langsung telah dilihat tuntas, ialah masalah ini, di sini tidak bermaksud
mengkritik siapa pun, tidak bermaksud menuduh siapa pun. Kita fokus ke persoalan tidak
fokus ke orang, hanya mengumpamakan contoh ini saja, apakah ada orang lain lagi yang
telah berbuat seperti ini tapi tidak ditunjuk di sini? Ada, tapi hanya tidak begitu mencolok.
Masih ada, dulu saya telah berkata, yaitu kita harus membangkitkan suatu tren
belajar Fa, harus membangkitkan suatu kegairahan untuk belajar Fa. Memahami Fa
secara baik, hanya dengan memahami Fa secara baik, siapa yang ingin berbuat onar
juga tidak memiliki pasar lagi, begitu niatnya muncul, sepatah kata, anda akan
mengetahui apa yang dikatakannya benar atau tidak, coba anda katakan apakah dia
dapat berbuat onar? Tidak akan berhasil jika ingin berbuat serong, sudah pasti demikian.
Anda sekalian mengetahui Fa ini baik, sebenarnya, setiap kali dalam berceramah
di kelas, saya selalu membicarakannya dari sudut yang berbeda. Ada orang yang
berkata: hari ini saya mendengar Guru berceramah seperti ini, kelas itu Guru berceramah
lain lagi, sebenarnya, semua masalah adalah sama, saya berceramah dari sudut yang
berbeda. Tapi, Fa yang selalu saya ceramahkan, jika anda berada dalam proses Xiulian
yang akan datang, atau dalam peningkatan anda di kemudian hari, atau ketika membaca
buku pada periode yang berbeda, anda akan temukan hal-hal yang membimbing anda
sudah tercakup dalam buku ini, semua ada dalam buku. Fa ini mengandung banyak
sekali benda-benda yang diceramahkan dari sudut yang berbeda, komponen yang
berbeda dan keadaan yang berbeda, semuanya saya ceramahkan dalam suatu keadaan.
Oleh sebab itu, ketika anda coba memahami, semuanya juga dapat berhasil. Asalkan
anda sekalian belajar Fa dengan baik, saya katakan tidak akan ada masalah. Buku saya
yang ketiga "Zhuan Falun" akan segera diterbitkan, yang mengandung semua isi
ceramah saya, adalah komperatif sangat komprehensif, akan segera diterbitkan. Yang
pertama membaca buku ini dan memperoleh keuntungan adalah praktisi Beijing. Kita
semua harus lebih banyak belajar Fa, memahami Fa dengan baik.
Saya berulang kali membahas, adalah agar anda benar-benar meningkat,
mengatakan semua ini pada anda sekalian. Dengan begitu mendesak mengumpulkan
anda sekalian, juga khawatir anda sekalian tidak dapat menguasai dengan baik dalam
proses Xiulian pada masa mendatang, atau karena tidak memahaminya dengan baik,
atau saya tidak membawa anda pada jalan yang benar, merusak di tengah jalan, saya
merasa juga adalah tidak bertanggung jawab pada anda sekalian. Oleh sebab itu
mengumpulkan anda sekalian, sekali lagi membicarakan masalah ini pada anda sekalian.
Persoalan Xiulian adalah urusan anda sendiri, pada masa yang akan datang, siapa yang
jatuh ketinggalan, siapa yang tidak mampu melanjutkan, di tempat saya tidak bisa
membuka pintu belakang atau katakanlah saya melihatnya tidak jelek atau berbisik pada
saya tentang situasi apa, lalu kita buka pintu belakang, tak pedulikan apa pun, terus
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mengangkat anda naik, ini mutlak tidak diperbolehkan. Anda sekalian tahu Fa yang saya
sebarkan hari ini, adalah Fa dalam alam semesta, bila saya melakukannya tidak sesuai
Fa, bukankah saya memelopori merusak Fa? Semuanya tergantung kultivasi anda
sendiri. Baik memang baik, dapat menyelamatkan manusia, masih dapat membantu
orang, tinggal melihat anda sekalian bagaimana memahami Fa, bagaimana mengenali
Fa. Mengumpulkan anda sekalian, hanya ingin berbicara sekian banyak, janganlah
menganggap konferensi ini sebagai saya karena melihat kekurangan anda, ingin
mengkritik anda sekalian, bukanlah begitu. Saya merasa lebih baik mengungkapkan
masalah pada waktunya daripada mengungkapkan di kemudian hari. Kepala
pembimbing kita di berbagai tempat dan juga para pembimbing, pembimbing tidak benar
yang kita tunjuk harus segera diganti. Sesudah diganti orang tersebut akan mengerem
mendadak, pelan-pelan dia akan mengenali masalahnya, dan kembali mulai Xiulian lagi.
Kepala pembimbing atau pembimbing tersebut, dia lakukan atau tidak adalah sama, dia
juga dapat Xiulian sampai akhir, dengan mengeremnya, juga sangat baik buat dia, dia
sendiri juga sudah menyadari, masih terus Xiulian. Juga ada beberapa, kita memberikan
kesempatan pada dia sekali dan sekali lagi, namun dia tidak dapat menyadari, akhirnya
sudah terlambat, dia sudah jatuh total menjadi kondisi seperti iblis. Ini adalah pelajaran!
Saya sendiri lebih suka berbicara terus terang dan tidak suka berbicara berbelitbelit, belakangan ini, baik pusat bimbingan, cabang bimbingan ataupun pembimbing di
berbagai tempat, benar-benar telah melakukan banyak pekerjaan, hingga pada masa ini
Dafa kita punya pengaruh yang begitu besar, tentu saja, Fa baik adalah salah satu aspek,
anda sekalian sudah banyak memberikan konstribusi, melindungi Fa ini,
mempromosikan Fa ini. Sesungguhnya Fa ini, saya katakan memang adalah Fa dalam
alam semesta, juga termasuk anda sekalian, anda sekalian juga berada dalam Fa, bila
begitu, Fa ini juga milik anda. Melindungi Fa ini atau tidak, mempromosikan Fa atau tidak,
menyebar Fa ini atau tidak, berasimilasi dengan Fa ini atau tidak, pada masa mendatang,
semuanya adalah urusan anda. Saya hanya bisa menceramahkan, membawa anda
menuju jalan lurus ini, inilah yang saya lakukan. Benar-benar mencapai kesempurnaan
pada masa mendatang, saya katakan semua adalah kultivasi dari anda sendiri.
Saya tidak ingin menyita waktu kalian terlalu banyak, sebenarnya banyak orang
yang ingin datang, ingin mendengarkan apa yang Guru ceramahkan menuju tingkat
tinggi pada konferensi para pembimbing, semua juga datang dengan pikiran untuk
mencari sesuatu, terikat datang untuk menggali dan menjelajahi pengetahuan, saya
katakan ini sangat tidak baik. Saya tidak ingin banyak bicara lagi, hanya ingin berbicara
sekian banyak. Bila anda sekalian mempunyai masalah apa, mempunyai masalah yang
spesifik, kita memberi sedikit waktu, anda boleh ajukan. Pusat Bimbingan Beijing telah
mengatur untuk berfoto, nanti pusat bimbingan dan cabang-cabang dapat diatur untuk
berfoto, tak masalah, foto bersama dengan anda. Seterusnya, ada pertanyaanpertanyaan spesifik apa, anda boleh ajukan pada saya. Hanya berbicara begini saja.
Saya mendengar ada sebagian praktisi suka bepergian ke berbagai tempat latihan.
Pergi ke berbagai tempat latihan juga adalah masalah baik, memperkuat hubungan,
saling tukar pengalaman, juga sangat baik. Namun ada sebagian orang yang pergi ke
tempat latihan lainnya, seperti membawa semacam hati pamer. Saya sudah mengetahui
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informasi apa, menyebarkan berita burung; atau masalah ini kalian tidak pahami, saya
memahaminya. Selalu ingin... sedikit gelagat yang terpendam. Hanya sedikit saja,
mempergunakan Fa ini untuk mengangkat diri, ini juga adalah hati pamer. Bukan sangat
jelas ingin mengangkat diri, bukan begini, hanya punya sedikit hati pamer. Hati pamer
seperti ini di antara orang Xiulian sungguh mencelakakan.
Pengikut: Ada yang bertanya orang yang belum Kaiwu26 bagaimana bisa punya Fashen?
Shifu: Orang yang belum Kaiwu, harus perhatikan! Orang yang belum Kaiwu bila Xiulian
mencapai hingga alam Buddha juga bisa ada Fashen, tapi praktisi kita sekarang ini masih
belum ada satupun, termasuk master qigong aliran Gong lainnya juga masih belum
satupun yang ada. Setahu saya, yang punya Fashen hanya saya seorang. Mengapa ada
orang bermimpi terlihat pembimbing kita, masih terlihat kepala pembimbing kita dan
masih terlihat sesuatu yang lain, itu adalah pikiran anda sendiri ditambah medan ruang
anda, adalah refleksi hubungan berpadanan dari medan ruang anda, adalah semacam
kondisi memperalat benda ini merefleksikan ke lingkup medan ruang anda. Selain itu,
Xiulian hingga taraf tertentu, bila tidak dikunci masih bisa pisah tubuh, yaitu Zhu
Yuanshen dan badannya bisa pisah tubuh. Tapi, itu semua adalah metode di tingkat
sangat rendah dan sangat kecil.
Pengikut: Seseorang XX mengaku diri bahwa ia adalah Bodhisattva Wei Tuo, lagi pula
mampu mengeluarkan Falun yang dipasang oleh Guru pada praktisi?
Shifu: Itu adalah timbul gangguan iblis oleh hati sendiri, evolusi dari hatinya sendiri,
pemikiran dia sendiri. Dia sudah mengeluarkan atau tidak? Yang dikeluarkan adalah
hasil dari pikiran dia sendiri. Bayangan dari pikirannya yang berada di lingkup ruang
medan dia sendiri. apa pun dia tidak sanggup lakukan, apa itu mengaku diri adalah
Bodhisattva Wei Tuo? Saya beri tahu anda sekalian, saya sejak dulu sudah
membicarakan hal ini kepada anda sekalian: Masa akhir dharma yang tingkat tinggi, dia
semua juga dalam bencana. Yang seharusnya dipertahankan semua telah
dipertahankan, yang tidak dipertahankan semua telah hancur seiring meletus, sekarang
siapa pun sudah tidak ada. Banyak orang melihat Bodhisattva Avalokitesvara, ada
praktisi membawa patung untuk Kaiguang. Saya beri tahu anda sekalian, manusia ketika
menyembah Buddha, hati yang terpancar sekejap itu adalah sepotong hati yang paling
belas kasih, paling Shan, paling baik. Demi mempertahankan sepotong hati anda ini,
maka memperkenankan anda melihat citra Bodhisattva Avalokitesvara. Sebenarnya
semua adalah manifestasi Fashen saya. Dulu saya di kelas ceramah telah
membicarakan persoalan ini.

26

Kaiwu -- Terbuka kesadaran.
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Kata-Kata Republikasi
"Uraian Falun Dafa" saat pertama kali dipublikasikan, utamanya adalah demi untuk
meningkatkan kualitas dan kemampuan para pembimbing. Jika praktisi baru yang umum
tidak bisa menerimanya, maka bisa mendatangkan kerugian dan gangguan bagi Dafa,
jadi telah diperkecil skala peredarannya.
Sejak pengikut seluruh negeri mulai belajar Fa dan benar-benar tekun berkultivasi,
semuanya tambah lebih mendalami prinsip Dafa. Melalui kesungguhan kultivasi telah
benar-benar merasakan keagungan Dafa dan hubungan erat tentang peningkatan, dari
segi pemahaman telah nyata meningkat. Dalam kondisi seperti ini, saya putuskan
"Uraian Falun Dafa" dipublikasikan lagi dan diedarkan. Namun anda sekalian harus
memerhatikan satu kecenderungan, jangan mencari sesuatu hal baru apa pun dalam
Dafa. Ada orang yang memang tiada hentinya mencari saya masih telah ceramah apa
lagi, masih ada buku baru apa lagi, masih ada spirit baru apa lagi, bagaimanabagaimana…, dan lain-lain. Haruslah menetapkan hati untuk benar-benar melanjutkan
kultivasi dengan mantap. Sebenarnya tak peduli berapa banyak kitab dipublikasikan,
semuanya juga adalah materi pendukung untuk "Zhuan Falun", yang sungguh-sungguh
membimbing Xiulian hanya "Zhuan Falun". Di dalamnya mengandung konotasi mulai dari
manusia biasa terus hingga tak terbandingi tingginya, asalkan anda terus berkultivasi,
"Zhuan Falun" selamanya bisa membimbing anda meningkatkan Xiulian.
"Zhuan Falun" dari penampilan luar artikel ini tidak indah, bahkan tidak sesuai
dengan tata bahasa modern. Tetapi bila saya menggunakan tata bahasa modern untuk
menyusun buku Dafa ini, maka akan timbul suatu masalah yang sangat serius, struktur
bahasa pada artikel memenuhi standar dan indah, namun tidak dapat mengandung
makna yang lebih mendalam dan lebih tinggi. Karena kosa kata dan tata bahasa standar
yang modern sama sekali tidak akan mampu mengekspresikan bimbingan Dafa pada
tingkat berbeda yang lebih tinggi maupun manifestasi Fa pada setiap tingkat, dan bahkan
tidak mampu menggerakkan evolusi Benti dan Gong praktisi serta meningkatkan
perubahan hakiki semacam ini.
Buku "Uraian Falun Dafa" ini juga sama untuk membimbing anda sekalian dapat
belajar "Zhuan Falun" dengan baik sehingga dipublikasikan, semoga pengikut Dafa bisa
menganggap Fa sebagai guru, menyingkirkan segala gangguan, dengan mantap
berkultivasi, inilah yang disebut gigih maju.
Li Hongzhi
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