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Muitos de vocês na audiência são de outras regiões e um bom número é da Austrália. O 
motivo principal de eu vir aqui é para me reunir com vocês e não quero dizer muita coisa. 
Olhando a situação geral dos discípulos do Dafa na retificação do Fa, penso que as coisas 
estão caminhando bem. Vocês realmente estão indo muito bem em alguns aspectos, e não 
tão bem em outros. Porém, no geral, o corpo principal está indo muito bem. Há muitas 
coisas que na qualidade de discípulos do Dafa ainda não são capazes de fazer bem, posso 
dizer que isto, de fato, se deve a que vocês têm se descuidado do estudo do Fa. A razão é 
que seu exterior, que ainda está se assimilando ao Fa, necessita estar constantemente se 
melhorando e, enquanto vocês se melhoram constantemente, planos são feitos para as 
coisas que vocês necessitam eliminar no cultivo. 
 
Cada reino tem sua própria forma de ser. Se vocês se mantêm estancados, definitivamente 
não serão capazes de seguir o ritmo da retificação do Fa. Quando vocês fazem bem as 
coisas na retificação do Fa, posso ver que isso se deve ao fato de que estão compreendendo 
o Fa da perspectiva do Fa; quando não fazem bem, posso ver que isso se deve ao fato de 
não terem dado prioridade ao estudo do Fa, e de não serem capazes de compreender o Fa 
desde o Fa. Como discípulos do Fa, sem importar a situação ou as circunstâncias, vocês 
devem estudar o Fa e não podem negligenciar sua própria assimilação e melhora nem 
devem se esquecer de estudar o Fa. Se não estudarem bem o Fa, não serão capazes de fazer 
um bom trabalho para o Dafa, e quando enfrentarem conflitos ou problemas que necessitam 
ser resolvidos, não serão capazes de balancear as coisas e terão discussões. Certamente, 
penso que não é necessariamente algo ruim terem discussões quando surgem conflitos. Isto 
porque no cultivo, vocês devem se desfazer de apegos e melhorarem a si mesmos; então, 
esses apegos de gente comum que vocês carregam, devem ser expostos para que possam ser 
eliminados. Porém, às vezes, devido a não sermos persistentes no estudo do Fa, quando 
fazemos coisas para divulgar o Fa e salvar seres conscientes, em alguns aspectos agimos 
como pessoas comuns. Isto faz com que muitas das coisas sagradas que fazemos não sejam 
tão sagradas e também nos impede de fazermos bem as coisas; isto também faz com que as 
pessoas na sociedade às vezes não nos entendam. Por isso, a falta de estudo não só impede 
que melhorem, mas também causa algumas perdas ao Dafa. 
 
Como sabem, após o dia 25 de abril de 1999, em muitas regiões do mundo, ninguém além 
dos discípulos do Dafa sabia o que era Falun Gong. Este era o caso em muitas regiões ao 
redor do mundo. Quando começou a perseguição contra nós, todos os meios de 
comunicação ao redor do mundo queriam saber o que é Falun Gong. Porém, ninguém 
conseguiu obter materiais positivos, e todos copiavam as mentiras que publicavam os meios 
de difusão chineses. Certamente, muitos meios de comunicação internacionais não fizeram 
propositadamente, pois eles tinham que reportar as notícias. Pensem, nesse ambiente e sob 
essa pressão absurda fomos capazes de retificar o Fa no mundo humano a esse grau para 
fazer com que as pessoas do mundo chegassem a nos conhecer verdadeiramente e assim, 
pudessem ver verdadeiramente quem somos. Isso não foi uma missão fácil. Isto demonstra 
que, na realidade, vocês fizeram muito bem ao validarem o Fa. Se não formos cuidadosos 
com nossa conduta, provavelmente causaremos perdas como resultado de não estarmos 
dentro do Fa. Portanto, temos que verdadeiramente prestarmos muita atenção a isto. 
 
Como muitos de vocês se ofereceram para trabalharem mais no Dafa e nestes dias 
certamente estiveram muito ocupados, isto dificultou a concentração de vocês na hora do 
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estudo do Fa. Sempre estão pensando nas coisas da retificação do Fa e não são capazes de 
acalmar suas mentes quando estudam o Fa, então, na realidade, estudam em vão. Se vocês 
não podem estudar o Fa racionalmente e com a mente lúcida, estão estudando em vão e 
estão perdendo o tempo. Por isso devem reconhecer isto. Sei que estão ocupados e 
trabalhando muito, e que alguns discípulos dormem muito pouco à noite. Estão fazendo 
muitas coisas, e ainda tem que estudar o Fa e fazer outras coisas. Por isso, às vezes, não 
posso lhes dizer que tem que fazer isto ou aquilo. Quando se trata de coisas específicas, a 
solução destas é um assunto de cada um; devem analisar por si mesmos como lidar com 
elas e o melhor modo de solucionar as coisas. 
 
Também vi vários problemas que foram proeminentes há vários anos, e que, no entanto, 
recentemente voltaram a ser novamente. Quais problemas? Muitos estudantes fora da China 
continental têm muitas habilidades e conhecimentos avançados, e têm títulos acadêmicos 
entre as pessoas comuns. Em outras palavras, o pensamento desses estudantes é claro e são 
muito capazes. Isto, na verdade, decorre desses estudantes terem feito muito bem as coisas. 
Porém, precisamente porque vocês são capazes, os problemas surgem quando cada um de 
vocês tem uma boa idéia. Você tem boas idéias, ele também tem boas idéias e todos 
pensam que sua própria idéia é boa... Usualmente é assim que surgem as discussões. 
Quando vocês discutem, se rebaixam à forma de discutir de gente comum, pois a discussão 
surge por terem se descuidado do estudo do Fa no dia a dia ou porque não se cultivaram 
bem. 
 
Um discípulo do Dafa deve colocar o Fa em primeiro lugar; cada vez que validarem algo, 
devem primeiramente considerar o Fa. Provavelmente, vocês se lembram do que eu disse 
muitas vezes: um discípulo do Dafa primeiramente deve considerar os outros em tudo o que 
faz. Quando acontecer algo ou quando surgir qualquer situação, mesmo que seja algo 
pequeno, meu primeiro pensamento é para os demais, já que isso se tornou natural em mim; 
penso primeiro nos demais. Se todos vocês pudessem fazer isto, não haveria discussões 
tenazes ao validarem o Fa; se realmente vocês têm bases sólidas como estas e são capazes 
de se manterem serenos, considerando os outros quando algo acontecer; se examinarem a si 
mesmos, penso que serão capazes de lidar muito bem com as coisas em muitos aspectos. Às 
vezes, na realidade, discutem como gente comum, e uns poucos de vocês inclusive se 
alteram bastante quando argumentam que seus rostos se tornam vermelhos de emoção, 
inclusive não respeitam aqueles que os acompanham nem ligam para aquilo que estão 
causando na sociedade devido às suas ações, e se comportam como pessoas comuns. Vocês 
são cultivadores, um discípulo do Dafa; não é um simples cultivador comum. Todos vocês 
sabem que não importa o quão vicioso seja o mal, não pode durar muito. Quanto mais se 
aproxima o final, e quanto mais o mal é afetado pela força da retificação do Fa, mais 
perverso se torna, e isto nos mostra que deve ser o fim de seu ato selvagem. Se na realidade 
isto terminar um dia, a primeira coisa que será feita, será a Consumação dos discípulos do 
Dafa da retificação do Fa e, então, retornarão às suas posições. Nessa época, quando 
olharem em retrospectiva o caminho que percorreram, tudo ficará claro para vocês. 
Certamente, um Buda, Tao ou Deus que alcançou completamente a sua posição e atingiu a 
perfeição, não pensará em coisas como: se fiz bem ou não; será como um sonho que 
acabou, nem sequer pensará nisso. De toda forma, seu cultivo durante o processo atual forja 
e estabelece tudo o que é seu. Quem quer que perca esta oportunidade ou não faça bem as 
coisas, verá nessa época o que seu erro causou. 
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Nesta retificação do Fa, a melhor oportunidade foi criada para os seres conscientes do 
colossal firmamento; todos os seres conscientes têm a melhor das oportunidades para 
estabelecer a base para seu futuro. Isto também é verdade para os discípulos do Dafa. Os 
frutos de seu cultivo, sua posição, sua grandiosa virtude e tudo que é de seu futuro também 
são estabelecidos nesta oportunidade da retificação do Fa. Portanto, se não fizerem bem 
tudo isso, estão prejudicando a si mesmos! Sendo assim, quando discutem com apegos 
humanos comuns, penso: “Se vocês vissem a verdadeira situação, não discutiriam mesmo 
que fossem provocados”. Porém, isso ocorre precisamente porque vocês não podem ver a 
verdadeira situação e têm apegos humanos comuns que lhes permitem cultivarem aqui. 
Como têm apegos humanos comuns, podem validar o Fa; se não tivessem esses apegos, 
não seriam capazes de validar o Fa e já não poderiam permanecer aqui; em outras palavras, 
não seriam mais capazes de se cultivarem. Porém, necessito lhes pedir que pensem 
seriamente sobre como podem aproveitar o máximo dessas condições atuais e assim fazer 
as coisas de forma ainda melhor. 
 
Não importa o quão ocupados estejam, devem se ver como discípulos do Dafa; não importa 
o quão ocupados estejam, devem considerar como afetarão aqueles que estão à sua volta. 
Desde 25 de abril de 1999 e depois de 20 de julho, o mal tem usado os meios mais cruéis 
para nos difamar e nos colocar na defensiva, fazendo com que as mentes de um número 
incontável de seres fossem envenenadas. Em seus esforços para salvar seres conscientes, 
vocês têm trabalhado de forma árdua para permitir que as pessoas tenham um novo 
entendimento sobre nós. Portanto, quando não fazem bem as coisas, é muito provável que 
sem saber, estejam desprezando os esforços que fizeram e algumas das coisas que planejam 
fazer. Vocês são cultivadores cuja conduta deve ser pura e reta. Há muita gente que pensa 
que vocês são extraordinários assim que vêem como atuam. Se nós não colocarmos atenção 
ao nosso comportamento em nossa vida diária, as pessoas comuns verão nossas ações, e 
como elas não podem nos conhecer em um nível profundo como por meio do estudo do Fa, 
elas só observarão como vocês atuam. É possível que uma frase ou uma ação de vocês faça 
com que elas não sejam salvas ou tenham uma má impressão do Dafa. Necessitamos pensar 
sobre estas coisas.  
 
Sendo seu Mestre, certamente, posso ver seus defeitos e também posso ver seus problemas. 
Para cada palavra e cada um de seus atos, sei tudo o que está envolvido neles. Usualmente 
seu Mestre não lhes ensina o Fa de maneira individual. Pois se fosse apontar o problema de 
alguém individualmente, a mente desse praticante sentiria muita pressão e isto poderia lhe 
afetar. Por isso, raramente falo a alguém individualmente nessa forma. Porém, quando falo 
destes problemas em um fórum grande, não pensem que não me refiro a vocês. 
 
Há muitos reis nos céus. Como sabem, Sakyamuni disse que o número de Tathagata é como 
o número de grãos de areia no Rio Ganges. Pensem! Quantos grãos de areia existem no rio 
Ganges? E há muito mais; o que Sakyamuni disse foi de forma figurada. Cada Tathagata é 
um rei do Fa, e a Escola Buda não é a única; a Escola Buda é só uma forma amplamente 
difundida que tem um grande número de Deuses.  Quantos Deuses existem? Quantos reis 
como estes existem? Quando algo acontecer, se cada rei lidar com as coisas como vocês, 
isso seria um grande problema. Eles não têm esse tipo de discussões, já que isto não está de 
acordo com o nível em que eles se encontram. Certamente, eles podem ver a verdade e 
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podem ver o melhor caminho, porém, muitas vezes eles também têm certas diferenças em 
alguns pontos de vista. Porém, jamais discutem. Estão em um estado de imensa tolerância, 
e misericórdia para com todos os seres, e são capazes de compreender tudo com bondade. 
Para colocar isto em termos humanos, sempre são capazes de compreender os outros. Por 
isso, muitas vezes, não deveríamos “cavar dentro de um chifre” com fortes apegos de gente 
comum, sendo incapazes de sair dali por muito tempo, e se apegando cada vez mais 
naquilo; quanto mais pensam naquilo, mais a mente se agita e quanto mais pensam naquilo, 
mais demônios tomam vantagem de vocês. Quando vocês não têm a mente tranqüila, eu 
lhes digo, é quando os demônios os usam. Sem importar o quanto tenham se cultivado, sem 
importar a reputação que tenham entre os discípulos do Dafa, posso garantir que isso é o 
que acontece quando não prestam atenção a essas coisas. Digo, não importa o quão bem 
tenham se cultivado, enquanto mantiverem apegos de pessoas comuns, isto será o que os 
demônios usarão; e quando não prestarem atenção a isso, poderão ser usados em qualquer 
momento. Por isso, como discípulos do Dafa, devem lidar com isso da melhor forma para 
corrigir esses apegos de gente comum, lidar da melhor forma para que essas coisas não 
tenham efeito sobre vocês, lidar da melhor forma para que caminhem um caminho reto e 
lidar da melhor forma em todos os ambientes e em tudo o que acontecer; vocês devem se 
conduzir de forma aberta e digna, serem tolerantes e de mente aberta, e serem capazes de 
compreender os outros e considerar todas as perspectivas. Então, penso que conseguirão 
fazer bem muitas coisas. Atuar desta forma não danifica o Dafa! Todos podem compartilhar 
seus pontos de vista e vocês podem validar as coisas de forma bondosa. 
 
Por isso, ao ter dito tudo isto, de fato, tudo se resume aos assuntos do cultivo. Na 
retificação do Fa, você ainda tem que ler e estudar ainda mais o Fa. Na realidade, não digo 
isso para criticá-los. Como sou seu Mestre, certamente posso ver seus defeitos. Chamam-
me Mestre, portanto, devo dizer os defeitos que têm, e vocês devem reconhecê-los. 
Certamente, muitas vezes também os elogio, por exemplo: “Os discípulos do Dafa são 
magníficos e extraordinários” e “vocês têm feito muito bem”. Porém, muitas dessas 
palavras não lhes fazem muito bem. Muitas vezes, quando o Mestre vê que estão fazendo 
muito bem as coisas, mantenho minha felicidade dentro de mim. 
 
Cada discípulo do Dafa está ativamente fazendo coisas para validar o Fa e salvar seres 
conscientes. O Mestre vê tudo isto. Isto é algo que as pessoas comuns não poderiam fazer. 
Todos os estudantes fora da China continental estão se dedicando todo o tempo a isto, e 
todos estão fazendo o que devem fazer neste período da retificação do Fa. Os estudantes da 
China continental têm sua forma de fazer as coisas, enquanto que vocês, os estudantes fora 
da China, têm sua forma de fazê-las. Todos vocês são extraordinários. Não é que todos 
devam fazer o mesmo; cada pessoa em seu ambiente está fazendo o que um discípulo do 
Dafa deve fazer neste tempo. Eles estão fazendo de coração, e cada discípulo do Dafa está 
protegendo o Fa e, como partículas do Dafa, realmente salvando seres conscientes. Desta 
perspectiva, as pessoas do mundo não podem comparar-se com vocês. 
 
Vocês sabiam? Em nenhum outro lugar existe tanto à disposição para atacar as pessoas 
como aquilo que a quadrilha perversa na China tem. Pode-se dizer que eles juntaram todos 
os meios de todos os tempos e de todos os lugares. E mais, acima de tudo isso, há o 
pensamento das pessoas de hoje na China que se deformou depois de elas terem passado 
por diversas lutas políticas, sendo mais e mais astuto e engenhoso, e por isso, as coisas más 
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que fazem são espantosamente perversas. Porém, apesar disto, muita gente está sendo 
usada, e acabaram fazendo coisas más, então, na verdade, essas pessoas não estão tentando 
danificar o Fa de coração. Nós vemos isso. Não importa que métodos o mal use ou quanto 
dinheiro gastem, não podem alcançar aquilo que desejam obter ao danificarem o Dafa. 
Estamos fazendo isto com o coração, enquanto que eles fazem coisas com dinheiro – nunca 
poderiam se comparar. Eles têm uma máquina de propaganda tão poderosa, têm consulados 
em todo lugar do mundo, e têm um exército enorme. O que enfrentamos é uma quadrilha 
política perversa de canalhas que deseja nos suprimir. No entanto, em pouco tempo, fomos 
capazes de ajudar as pessoas ao redor do mundo a reconhecer verdadeiramente esta 
malvada perseguição; isto não é admirável? Isto não é algo que pode unicamente ser 
alcançado pelos discípulos do Dafa que estão fazendo estas coisas de coração? Isto não é 
algo que somente pode ser feito pelos discípulos do Dafa que tomam a iniciativa de fazer as 
coisas? Certamente, o mal nunca terá a oportunidade de ter êxito em sua tentativa de 
danificar o Fa do Cosmo. 
 
Certamente, muitas coisas não são tão simples como as pessoas comuns pensam que são. 
Fazer qualquer coisa que lhe dê vontade não é permitido, e isto também se aplica ao mal. 
Tenho dito que as velhas forças fizeram planos detalhados, completos e sistemáticos na 
história para o período da retificação do Fa, e tudo se manifesta durante o período da 
retificação do Fa. Apesar de ser caótico – caótico a este grau – e esta maldade – malvada a 
este grau –, ao redor de todo o mundo, inclusive na China, há ainda muitos seres malvados 
na nossa sociedade humana comum e em cada dimensão que não estão fazendo parte disto. 
Todos estão sendo restringidos. Em outras palavras, eles não desempenham nenhum papel 
nisto, e não é permitido que desempenhem nenhum tipo de papel nisso, sem importar se são 
bons ou maus; ambos os grupos. As coisas parecem não ter ordem, porém, de fato estão 
muito bem ordenadas. Os seres malvados que participaram nisso, parecem estar atuando 
maliciosamente, porém, as velhas forças só estão usando esses seres, e o propósito de usá-
los é para que nós limpemos essa sujeira do Cosmo durante a retificação do Fa. Os seres 
perversos não podem ver a verdadeira situação e atuam de forma descontrolada. Quando a 
verdadeira situação se revelar, todos os seres, incluindo as pessoas comuns, exclamarão 
incrédulos: “Oh! Então foi assim que aconteceu!” 
 
Certamente, as coisas neste ambiente são diferentes da situação em um ambiente como o da 
China continental. Falar daqui sobre coisas relacionadas à retificação do Fa é bem diferente 
de salvar seres conscientes sob aquela malvada pressão, e sob tal tipo de situação, onde as 
dimensões estão cheias de maldade. Porém, mesmo assim, isto ocorre porque as velhas 
forças insistem em provar o xinxing dos discípulos do Dafa, então, elas têm feito isso. Este, 
definitivamente é o caso. Se não fosse assim, definitivamente isso não teria ocorrido. A 
melhor forma de lidar com esta situação, é que os discípulos do Dafa percorram retamente 
os seus caminhos, tratem de fazer o melhor para que o mal ou as velhas forças não possam 
se aproveitar de seus defeitos, e solidifiquem seus pensamentos retos. As velhas forças não 
se atrevem a opor-se ao nosso esclarecimento da verdade ou a que salvemos seres 
conscientes. A chave é não deixar que elas se aproveitem das lacunas em seu estado mental 
quando fazem as coisas. 
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Usarei esta oportunidade para mencionar algo. Como sabem, nossos recursos humanos são 
muito limitados no momento, por isso em seus esforços para validarem o Fa, não sejam 
negligentes quando voltarem suas atenções para algo diferente. Em outras palavras, não 
devemos focar todos nossos esforços em uma só coisa. Devemos fazer o melhor para 
realizarmos todas as coisas como um corpo unificado e fazer um bom trabalho em todas as 
coisas que estamos realizando agora. 
 
Não direi muito mais. Sei que todos vocês têm trabalhado muito. Hoje, não os elogiei 
muito, porém sei que todos têm se dedicado ao trabalho de validar o Fa. Vocês estão vendo 
que há muita coisa por fazer, estão ansiosos e desejam fazê-las bem. O Mestre vê tudo isso. 
Não sou apenas eu que estou vendo isso. Digo, todos os seres no Cosmo estão vendo isso 
de perto. A superfície da matéria é composta de uma seqüência de moléculas, e a 
retificação do Fa já alcançou esta superfície em sua totalidade. Apesar de nessa superfície 
as coisas parecerem muito “nebulosas” ao olho humano, na realidade, gigantescos sistemas 
microcósmicos entraram aqui e isto é muito complexo. Avanços para a superfície estão 
ocorrendo na retificação do Fa. Em outras palavras, agora está a ponto de alcançar o que os 
seres humanos podem ver. Porém, no microcosmo, isto corresponde às dimensões 
gigantescas e existe ali um número imenso de seres. Então, há um número imenso de seres 
que necessitam serem salvos pela retificação do Fa e a situação é muito complexa. Todos 
os seres conscientes estão observando de perto tudo o que fazemos. Neste Cosmo, há olhos 
em todo lugar, e tanto os seres que foram retificados como os que não foram estão todos 
observando. Os seres no novo Cosmo estão esperando desesperadamente pela conclusão de 
tudo, enquanto os seres do velho Cosmo estão querendo ser salvos. Os que fizeram parte na 
perseguição durante a retificação do Fa são somente um grupo, as velhas forças, e 
compõem vinte por cento dos seres em diferentes níveis. Todos os outros, que são o maior 
número de seres, não participaram e, estes que não participaram, estão observando e vendo 
tudo isso. Eles sabem uma coisa, inclusive as velhas forças sabem: se esta missão não tiver 
êxito, tudo desaparecerá. 
 
Os cientistas de hoje descobriram que grandes mudanças estão ocorrendo no Cosmo. Eles 
descobriram que a extensão do universo está se expandindo mais rápido, e a velocidade de 
expansão está acelerando. Não quis falar sobre este assunto antes; eu ensinei princípios do 
Fa. Pensem: o que significa esta expansão? Algo só se expande antes de explodir; se 
expande e se expande e quando alcança certo ponto, de repente explode. Portanto, tudo está 
em sua etapa final. Muitos seres estão observando com ansiedade tudo isso. Enquanto que 
as velhas forças, com seus requisitos em mente, também estão ansiosas. Certamente, os 
seres no novo Cosmo também estão esperando ansiosamente a conclusão disso. A imensa 
força de toda a retificação do Fa está realizando seu trabalho final a uma velocidade ainda 
mais poderosa, a qual transcende todos os tempos. Agora, só está faltando muito pouco 
para alcançar a velocidade com que chegará à superfície. Certamente, a velocidade de 
expansão parece ser lenta em termos de tempo humano, porém, de fato, é muito rápida. 
Também estou fazendo as coisas muito rapidamente. Eu já lhes disse que aquilo que já foi 
feito lá em cima só pode chegar aos níveis inferiores nesse ritmo. Apesar de o universo 
estar se expandindo, estou fazendo as coisas a uma velocidade sumamente rápida e 
definitivamente posso alcançá-lo. Se eu não o alcançar, digo que a desintegração final faria 
com que tudo na dimensão superficial deixasse de existir. Se de fato eu o alcançar, tudo 
estará resolvido. Não só o alcançarei como também o ultrapassarei, e isto será quando o Fa 
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retificará o mundo humano. Agora já estou bem próximo de alcançar a velocidade de 
expansão. Inumeráveis seres conscientes, inumeráveis seres, todos estão observando. De 
fato, há olhos em cada diminuta partícula de ar. O que são os Céus? Digo-lhes que são 
diferentes dos céus imaginados pelos seres humanos. Quando vocês observam a Terra da 
Lua, Saturno, ou Vênus, vocês não verão a Terra no céu? Este é o sentido. Os Céus estão no 
microcosmo e no macrocosmo, e o termo também não se refere às dimensões paralelas que 
são feitas de partículas do mesmo nível; aos olhos dos Deuses, esse céu dos humanos, é só 
um conceito de distância. No macro e no microcosmo, todos os seres estão observando bem 
de perto todas estas coisas na superfície da Terra. Eles conhecem cada ação e cada 
pensamento dos discípulos do Dafa. Tudo o que os discípulos do Dafa fazem, se mostra 
claramente ante os olhos dos seres mais elevados. Portanto, certifiquem-se de fazer as 
coisas bem e ganhar a admiração deles. 
 
Isto é extraordinário; realmente extraordinário. Sem a retificação do Fa, a grandeza dos 
discípulos do Dafa do período da retificação do Fa não se mostraria tão óbvia. Discípulos 
do Dafa, as coisas que enfrentam são extraordinárias, suas responsabilidades são maiores e 
certamente ainda há o nível original de cada um; levando em consideração todas essas 
coisas, digo que vocês são extraordinários. Necessitam ser dignos do título: “Discípulos do 
Dafa no período da retificação do Fa!”! Isto é algo que o Cosmo não terá novamente. Isto 
ocorre só uma vez desde o início dos tempos; ocorre somente uma vez desde o começo do 
tempo no Cosmo. Parece que tudo acontece entre as pessoas comuns e não é muito 
diferente das coisas de gente comum. Se realmente houvesse alguma diferença, as pessoas 
acreditariam em qualquer coisa que vocês dissessem. A retificação do Fa não ocorreria e o 
cultivo não existiria. As pessoas cometem pecados sob ignorância, por isso, na atualidade 
não há alternativa que não seja a de pagar por eles enquanto estão na ignorância. Mesmo 
que ainda reste uma parte difícil na viagem que temos adiante, não durará muito. Espero 
que todos façam o melhor a partir desde momento.  
 
Não direi mais. Podem seguir com a conferência. O motivo principal de eu estar aqui é que 
quis me reunir com vocês hoje, pois aqui há pessoas da Europa, Austrália e Ásia, e também 
porque vocês queriam me ver. Se eu tiver coisas para dizer, definitivamente me reunirei 
com vocês para dizer o que fazer. Hoje só desejava vê-los. Obrigado a todos. 
   
  


