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(Longos Aplausos). Acabo de ver alguns de vocês que estiveram na última conferência do
Fa. Parece que as nossas conferências do Fa se celebram com mais frequência quando
estamos próximo do verão. Quando as conferências do Fa são realizadas em diferentes
regiões, todos ali sempre me convidam desejando que eu as assista. Na realidade, cada vez
que os vejo, é porque tenho algo a dizer. Usualmente, quando há conferências do Fa em
diferentes regiões, todos sempre querem que o Mestre assista a conferência e diga algumas
palavras. Porém, algumas vezes, vocês não assimilaram os requisitos que eu lhes passei na
palestra anterior, e se falo mais, provavelmente isto desvanecerá o entendimento de vocês
da palestra passada e das coisas que vocês devem fazer. Então, eu não posso assistir às
conferências do Fa com muita frequência. Na verdade, hoje não tenho nada em particular
para lhes falar, porém, prometi há muito tempo aos praticantes de Vancouver que viria a
uma conferência do Fa quando esta fosse realizada, por isso eu vim. (Aplausos).
Vocês têm trabalhado arduamente. Eu tenho visto tudo o que fizeram ao esclarecer os fatos
e ao irem aos consulados e embaixadas para validarem o Fa. Nesta conferência do Fa, os
estudantes tiveram algumas dificuldades para se alimentarem e se alojarem. Quando
cheguei aqui, eu vi vocês caminhando por todas as partes. Porém, não importa o cansaço, a
meta de vocês é clara: nós somos sim capazes de salvar seres conscientes sob situações
difíceis, e somos capazes de nos cultivar até o fim; neste processo de cultivo, somos
capazes de nos temperar e nos tornar cada vez mais puros, e cada vez mais, alcançamos
padrões mais altos; portanto, essa malvada perseguição os faz cada vez mais racionais e faz
que saibam de forma ainda melhor como encarar e confrontar este drama perverso. Então,
não importa o quão estafante ou difícil parece ser, nós somos discípulos do DaFa, portanto,
não buscamos nada daquilo que as pessoas comuns buscam. Vocês sabem claramente qual
é a meta final que almejam: queremos alcançar a Consumação de um cultivador. O que
queremos obter são coisas que as pessoas comuns jamais poderiam obter. Por isso, para os
discípulos do DaFa, é algo significativo e sério começar a partir de uma pessoa comum e
ser capaz de transcender completamente as pessoas comuns durante esse processo e, acima
de tudo isso, ainda se cultivarem na sociedade comum cumprindo com padrões mais
elevados – padrões que transcendem a sociedade humana comum – e realizar coisas que
todos os cultivadores no curso da história queriam fazer porém jamais puderam. Então,
coisas como validar o Fa e salvar seres conscientes são partes de como vocês se
aperfeiçoam, como eliminam suas omissões, as coisas que ainda estão apegados e todo tipo
de debilidades. Deste modo, não importa a forma existente na sociedade comum que vocês
utilizam para validar o Fa, vocês estão se cultivando, sem importar o que façam enquanto
se cultivam, devem fazê-lo com um estado de cultivador e não da perspectiva de uma
pessoa comum.
O nosso ponto de partida é muito claro. A essência do que está fazendo como cultivador é
melhorar a si mesmo e cultivar a si mesmo, e durante esta perseguição, expor o mal,
colocar fim à perseguição e rejeitar os arranjos das velhas forças. Então, muitas coisas
parecem muito com as coisas feitas pelas pessoas comuns, porém, a essência é diferente. A
diferença fundamental é que nossa meta final e nosso ponto de partida são diferentes delas.
Estamos somente empregando os meios da sociedade comum. A sociedade comum também
é um nível que o Fa criou para a humanidade, então, nesse nível, validamos o Fa utilizando
a cultura que o Fa criou para as pessoas comuns e as diferentes formas de manifestação
aqui. Não penso que haja algum problema nisso.
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Como sabem, o bem e o mal coexistem na sociedade humana. Porém, os cultivadores do
DaFa atuam completamente por sua bondade e isto causa um efeito positivo, um efeito
extremamente positivo na humanidade, na sociedade, nos pensamentos das pessoas, no
comportamento, nos valores morais e sobre nós mesmos. A propagação do DaFa tem
causado um enorme efeito positivo – um efeito sumamente bom – na sociedade, nos seres
humanos e até nos próprios cultivadores, e tudo o que se manifestou é positivo. Isto é
sentido claramente por nós e pelas pessoas na sociedade comum. Sob a malvada
perseguição, algumas pessoas foram utilizadas e controladas por seres malvados no início, e
disseram coisas que não vinham de seus corações, coisas que pareciam ter algum
significado, porém na realidade, não tinham nem provinham de seus próprios pensamentos;
isso foi causado pela manipulação do mal. Hoje, quando os seres humanos dizem algo
sobre o DaFa, eles devem enfrentar a responsabilidade disso. Antes, as pessoas podiam
dizer que essas palavras não eram de sua inteira responsabilidade e intenção, pois as
pessoas eram controladas e enganadas por seres perversos externos. Porém, quando a
situação é uma em que os seres externos foram eliminados, e as pessoas ainda dizem algo
mal, então, na verdade, isso é a pessoa falando por si mesma, portanto elas devem se
responsabilizar por isso.
Pratico a misericórdia (Cibei). Eu posso ignorar as coisas más que as pessoas têm feito e o
que têm dito sobre os discípulos do DaFa e sobre mim durante essa perseguição, como
também as coisas que fizeram para piorar a situação. Porém, isso definitivamente não se
aplica àqueles que têm causado grandes danos ao DaFa. Essas pessoas são insalváveis.
Sim, o Fa pode salvar tudo e a todos – vocês têm ouvido o Mestre dizer que pode mudar
tudo para melhor, sem importar o quão mal é; posso fazer tudo isso, a Grande Lei pode
fazer isso, porém, algumas pessoas malvadas têm cometido tais pecados nesta perseguição
a ponto de já não merecerem escutar o que os discípulos do DaFa lhes dizem, e já não
merecem ser salvas pelo DaFa. Digo, nesta perseguição, eles já se posicionaram com
relação ao próprio futuro e já perderam a oportunidade de serem salvos. Então, essas
pessoas não estão incluídas. Eu já disse que não importa o quão mau um ser possa ter sido
no passado, ele ainda tem uma oportunidade. Seja que se encontre na dimensão humana ou
em outra dimensão em qualquer nível, sempre que não tiver pecado contra o DaFa durante
esta perseguição, eu posso salvá-lo, não importa o quão enormes tenham sido seus pecados
na sociedade comum ou em outra dimensão em qualquer nível. Eu disse a vocês: não levo
em consideração as faltas passadas de nenhum ser na história. Isto porque nem o próprio
Cosmo é o suficientemente bom, e os seres de agora já não podem ser comparados com os
seres dos períodos da etapa de Formação e Estabilidade, pois hoje, nada é o suficientemente
bom; eu não quero fazer comparações e escolher quais são os seres relativamente melhores.
Eu só quero salvar a todos, e contanto que não pequem contra a Retificação do Fa, eu posso
salvá-los. Como podem ver, todo o tempo tenho seguido fielmente este princípio ao fazer as
coisas. (Aplausos).
Frequentemente, há estudantes que me perguntam sobre as pessoas que querem aprender
DaFa, porém, atuaram como espiãs para o mal que ataca o DaFa e que perseguem na
Retificação do Fa. Essas pessoas que pecaram contra o DaFa, mas que ainda se encontram
entre os estudantes do DaFa, no que diz respeito ao seu lado que sabe, não querem deixar o
DaFa, porém, no que se refere ao seu lado humano, elas têm sido impulsionadas por suas
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noções e apegos humanos e fizeram certas coisas que causaram danos aos discípulos do
DaFa e à Retificação do Fa. Portanto, com essas pessoas, as quais eu ainda chamo de
“estudantes”, os problemas são realmente sérios e graves. No entanto, isso não significa que
já não podem ser mais resgatadas, não significa que já não podem ser salvas. Ainda são
diferentes de outros seres. No momento presente, a Retificação do Fa ainda não terminou,
então, ainda há oportunidade de validar o Fa. Em outras palavras, há oportunidade para se
consertar as coisas. Eu observo cada ser de forma compreensiva e vejo sua história
completa. Se alguém é realmente um discípulo do DaFa, se no passado ele era um ser
verdadeiramente bom, porém alguma vez fez algo mal em um determinado momento neste
ambiente, então ele ainda continua sendo diferente das pessoas comuns que pecaram contra
o DaFa. Depois de corrigirem os danos causados, ainda poderão ter êxito e, se fizerem as
coisas bem, uma poderosa virtude ainda maior, os aguardará. (Aplausos).
Eu disse que na sociedade comum, não importa qual é a sua posição ou qual é seu trabalho,
inclusive se seu trabalho seja espionar – o qual é um trabalho especial com qualificações
especiais, e por isso se chama: agente de trabalhos especiais, verdade? Você é um ser,
então, não deve perder essa sumamente escassa e preciosa oportunidade só porque tem um
trabalho especial; não pode desperdiçar a oportunidade que os seres tem esperado por
dezenas de milhares de anos só por causa do seu tipo de trabalho. É assim que vejo os seres.
Tempos atrás, quando ensinava o Fa, a porta de salvação estava amplamente aberta; eu não
os escolhi me baseando em sua classe social, ocupação ou status. Eu não vejo essas coisas
de forma alguma. Não há diferença se você é rico ou pobre ou a que classe social pertence,
se é inteligente ou não, se recebeu boa educação, a que grupo étnico pertence; enfim, não
faço nenhum tipo de distinção. Eu não vejo nenhuma das distinções que os seres humanos
fazem e não trago nenhuma delas em minha mente. Trato igualmente a todos. É assim que
faço as coisas. E isto, definitivamente, inclui esses agentes especiais, e até mesmo aqueles
que se convertem em espiões para espionar mais coisas sobre o DaFa.
Se você der uma olhada para trás e pensar sobre isso, verá que eu, como seu Mestre, trato a
todos os seres conscientes com a maior misericórdia. Entretanto, se apesar disso tudo, ainda
não puder salvá-las, então haverá consequências esperando tais pessoas. Como sabem,
muitos estudantes querem me ver e muitas pessoas comuns querem me ver. Quando
algumas pessoas me veem, elas se emocionam sem saber o porquê, e quando algumas
pessoas me veem, se sentem especialmente bem e muito unidas. Algumas pessoas se
emocionam tanto que sentem vontade de chorar. Isso porque a parte conhecedora delas sabe
que qualquer um que me ver, eu o ajudarei (aplausos), e eu posso reduzir os pecados e o
carma que tenham cometido ao longo da história. (Aplausos). Então, não importa qual é o
seu trabalho, assim que você me ver, farei com que desenvolva pensamentos bons (Shan), e
quando me ver, reduzirei seus pecados e seu carma por meio de pensamentos bons
(Aplausos). Na verdade, todos no mundo têm um lado conhecedor, estão conscientes. Para
falar de outra forma, eu trato igualmente a todos, não importa o que tenham feito ou o que
ainda fazem (Aplausos). Talvez essa seja a “maior compaixão” da qual as pessoas falam.
Claro, é assim que se manifesta entre os seres neste nível. Quando trato as pessoas dessa
forma, quando trato a todas as pessoas do mundo dessa forma, sob essa classe de
misericórdia e sob essa tolerância que supera completamente a forma usada pelas pessoas
comuns ao tratarem os outros seres e as outras pessoas do mundo, se mesmo assim alguns
continuam danificando o DaFa e os discípulos do DaFa que tentam salvá-los, se essas
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pessoas não agem de forma correta depois de semelhante misericórdia, o Fa-Buda tem sua
dignidade e não há absolutamente nenhuma esperança para a existência delas.
Vocês sabem sobre a epidemia da gripe aviária na China, pois é, no passado as velhas
forças decidiram utilizá-la para eliminar 8 milhões de pessoas na China. No entanto, ao
invés das pessoas estarem arrependidas por seus maus atos, elas continuam encobrindo os
fatos. Por compaixão aos seres humanos, o Mestre quer dar mais oportunidades aos seres
humanos e não quer que tantas pessoas tenham que morrer. No entanto, ao invés das
pessoas que estão no poder estarem arrependidas, estão utilizando a gripe aviária para
perseguir ainda mais os discípulos do DaFa e continuam encobrindo os fatos. As pessoas
que estão no poder também são pessoas comuns, e elas também estão sujeitas ao castigo
divino. Os Deuses estão advertindo as pessoas do mundo, entretanto, há algumas pessoas
que querem encobrir os fatos e impedir que as pessoas do mundo aprendam a lição. Então,
o que as aguarda é um castigo ainda pior dos Céus! Em outras palavras, mesmo tratando a
todos os seres conscientes com a maior misericórdia, se alguns de vocês ainda não
conseguem superar isso, então os deixarei tranquilos, e definitivamente haverá outras
maneiras de lidar com vocês. Dizendo de outra forma, o Fa-Buda é misericordioso, porém,
também tem a natureza solene dos Deuses, e não é permitido que as pessoas façam aquilo
que tem vontade sem levar em consideração a misericórdia dos Deuses. Isto é blasfemar
contra os Deuses.
Na última vez que estive aqui, quando ensinei o Fa, mencionei que alguns estudantes
cometeram erros que não deviam. Na realidade, contanto que continue firme nos estudo do
Fa e O estude bem, que corrija seus erros e se comporte bem outra vez, então ainda
continua sendo um discípulo do DaFa. Simplesmente faça-o bem da próxima vez, isso é
tudo, e não pense muito nas coisas que fez como se fosse algo tão grave. Se você considera
essas coisas como algo muito grave, isto criará outra situação em que sentirá pressão pelo
arrependimento e pela preocupação, então afundará no apego e não poderá sair desta
situação. Para um discípulo do DaFa, todo o processo de cultivo é um processo de
abandonar apegos humanos. Não importa o que tenha passado, assim que perceber o
problema, simplesmente corrija-o imediatamente; se cair, simplesmente se coloque de pé e
continue com as coisas que um discípulo do DaFa deve fazer. Nesse caso, o erro que tenha
cometido contará apenas como uma prova que não conseguiu passar durante seu cultivo,
então poderá tentar novamente e haverá mais oportunidades para superar a prova. Isto é
tudo. O Mestre não pode considerar as coisas más que você fez em seu cultivo como algo
muito importante. No entanto, no que se refere àquelas pessoas que não conseguem sair
dessas situações ou continuam repetindo os mesmos erros, então essa é outra história. Não
deve criar novos apegos só porque cometeu um erro.
Quando ensinava o Fa, não dizia as coisas com muita força, pois não queria criar cargas
mentais nem novos apegos para vocês. É por esta razão que muito raramente ensino o Fa a
um estudante individualmente. Uma vez que ensino o Fa a alguém e aponto suas
debilidades, ele não pensaria em nada mais e carregaria uma tremenda carga mental, pois as
palavras saíram de minha boca. Quando ensino o Fa, falo sobre coisas que podem ser
aplicadas amplamente e falo em um sentido amplo. Quando se trata de problemas menores,
coisas que não são “centrais” ou que são isoladas e só se aplicam a alguns indivíduos, e
quando são coisas que não se relacionam com os estudantes do DaFa em sua totalidade,
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então não é necessário que eu as mencione. Isto ocorre porque durante o processo de
cultivo, os estudantes verão estas coisas entre eles mesmos, conversarão entre si e
mencionarão suas debilidades. Inclusive, se nesse momento eles não perceberem essas
coisas devido aos apegos, gradualmente as perceberão. Eu só falo de algo quando surgem
problemas no corpo geral ou que afetam o estado geral do DaFa ou quando há um
problema com a sua validação do DaFa. Por exemplo, agora mesmo, em várias regiões da
China continental há pessoas que estão espalhando escrituras falsas, e algumas pessoas
estão tão apegadas que até as estão memorizando, e não só as estão memorizando, mas
também as espalham entre os estudantes. Então, o que os impulsiona a fazer essas coisas?
Fazem essas coisas porque as escrituras falsas contêm coisas a que estão apegados e coisas
que estão de acordo com seus apegos humanos. Não penso que eles querem danificar o Fa
intencionalmente. Fazem essas coisas porque têm apegos e pensamentos humanos, eles têm
feito coisas que o mal quer que façam, e têm interferido com a validação do Fa dos
discípulos do DaFa.
De fato, até o momento, tenho assistido a várias conferências do Fa no Canadá (Aplausos).
Há três conferências que são especialmente importantes, e que causaram uma profunda
impressão em vocês. A primeira vez, como sabem, foi pouco antes de 20 de julho de 1999.
A segunda vez foi quando a repressão e a perseguição eram verdadeiramente severas. Essa
conferência foi realizada em Ottawa e eu estive lá. Desta vez, é quando o mal está sendo
completamente eliminado em grande escala e a Retificação do Fa se move a passos
tremendos, eliminando o mal a uma velocidade rapidíssima e caminhando em direção à
dimensão humana. É exatamente neste momento que estou reunido com vocês. Estas três
conferências do Fa no Canadá são muito reveladoras. (Longos Aplausos).
Devemos dizer que os praticantes canadenses têm feito um trabalho excelente, o que se
reflete em muitas coisas diferentes. A chave deste bom trabalho reside no fato de que vocês
cooperam bem entre si e não houve muitos casos em que permitiram que os apegos
pessoais afetassem a maneira que validam o DaFa. Também não tiveram muitos casos
entre vocês em que praticantes insistiram em suas próprias opiniões a ponto de não
abandoná-las. Não houve muitos conflitos entre os estudantes. Vocês têm cooperado muito
bem entre si e foi assim que criaram uma situação tão boa em termos de validar o Fa.
Certamente, o Canadá é um local especial. O governo canadense e as pessoas tem dado
muito apoio e simpatia ao DaFa e aos discípulos do DaFa, então, devemos agradecer ao
povo canadense e ao governo por essas coisas (Aplausos).
Observando as coisas da perspectiva dessas três conferências do Fa e refletindo sobre isto,
nós podemos perceber claramente as diferenças na situação geral. Eu me reuni três vezes
com os praticantes canadenses e as mudanças na situação global, no intervalo entre essas
três ocasiões foram grandes. Todos vocês já perceberam isso. No início da perseguição, a
pressão era sumamente imensa. Quando ensinei o Fa no Canadá antes de 20 de julho de
1999, muitas coisas que disse foram no sentido de dar sinais às pessoas do mundo; estava
dizendo algo às pessoas do mundo. Cada pessoa tem uma parte em seu ser que entende.
Quando ensino o Fa não falo somente aos seres humanos; camadas após camadas de
“Mim” estão falando com seres em diferentes níveis, isto porque qualquer coisa que ocorre
neste lugar humano, não é algo isolado; é um reflexo no nível mais baixo das mudanças
cósmicas que estão ocorrendo. É como já disse antes: as verdades são diferentes de nível
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para nível. Da perspectiva dos níveis mais altos, as verdades em níveis mais baixos
parecem equivocadas, porém, as verdades são verdades em seus respectivos níveis; os
estados, as manifestações e os padrões para uma mesma coisa, são diferentes em diferentes
níveis; as coisas se aproximam mais da Verdade quanto mais alto é o nível. Porém, no
geral, a Verdade vai de cima até abaixo de maneira contínua e ao se manifestar em
diferentes níveis, é a verdade correspondente a cada nível diferente. Portanto, os seres de
cada nível possuem diferentes estados e diferentes entendimentos da Verdade. Quanto mais
baixo se chega, mais baixos são os requisitos e pior é a conduta dos seres. É assim que se
comportam os seres ao chegarem a este nível dos seres humanos, e isto é quase o pior. As
velhas forças fizeram arranjos muito específicos para esta perseguição perversa. Eu estou
contendo o mal aqui e esses Deuses Retos Guardiões do Fa, também estão fazendo o
mesmo. As velhas forças têm seus arranjos, entretanto o mal está sendo controlado. Quando
o mal coloca a sua maldade em ação, atuam como se fossem terrivelmente dominantes,
porém, quando se trata dos resultados em si, são na verdade muito débeis. Certamente,
quando não há brechas nos pensamentos retos dos discípulos do DaFa, e são pensamentos
fortes, as pessoas malvadas que agem em nome do mal não só se tornam tímidas como
também são derrotadas pelos pensamentos retos. As coisas são assim. O mal não foi capaz
de alcançar tudo o que queria, e isso se deve ao fato de que os Deuses controlam as coisas.
As velhas forças têm seus arranjos, no entanto, no mesmo instante em que criam uma
situação necessária aos seus objetivos, elas são impedidas de alcançarem o que pretendiam
fazer, pois os Deuses retos e o que eu quero fazer exercem controle sobre elas.
O antigo Cosmo tem verdades antigas. Qualquer ser, antes de ser retificado pelo Fa, não
pode ver nada do que virá após a Retificação do Fa, e não pode ver a verdadeira
manifestação do novo Fa, já que não é digno disso. Quando um ser é capaz de ver
realmente a manifestação do novo Fa e do novo Cosmo, é o mesmo que dizer que é um
novo ser, e naturalmente fará as coisas como devem ser feitas. As velhas forças não podem
ver essas coisas porque são seres que pertencem ao Cosmo do passado, por isso não podem
ver o futuro, pois o futuro não pertence ao Cosmo do passado. Este futuro não é como as
coisas dispostas no período histórico do Cosmo passado, onde existem tempos lentos e
velozes e diferenças entre diferentes dimensões, pois essas eram coisas que os Deuses do
velho Cosmo podem ver. Trata-se de um Cosmo novo e diferente, um Cosmo no qual, tudo
foi reorganizado; seja o tempo, as dimensões, os seres, os mecanismos, ou o Fa. O Cosmo
do futuro não está conectado a nada do velho Cosmo de nenhuma forma, e os seres do
velho Cosmo não podem vê-lo. Se esses velhos seres pudessem vê-lo, significaria que esses
seres estariam superando as capacidades de todos os Deuses. Por isso, eles estão se guiando
pelo antigo Fa, estão sendo regidos pela ordem do velho Cosmo, fazendo o que desejam
fazer. Certamente, muitas coisas são muito difíceis de mudar. Às vezes lhes peço que façam
certas coisas e eles pensam que essas coisas que peço não tem fundamento, portanto, não se
atrevem a fazê-las. São apenas seres deste período de tempo, por isso, pensam que esta é a
maneira correta de fazer as coisas. No entanto, quando eles não fazem nada, isso sim, conta
como um comportamento muito bom.
Na realidade, os que têm interferido na Retificação do Fa são uma quadrilha das velhas
forças. Um número relativamente maior de seres no gigantesco Cosmo não tem participado
e o estado deles é o de observar as coisas. Entretanto, uma vez que a total e imensa força da
Retificação do Fa chegar, estando esses seres observando ou participando nisso, todos
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serão reposicionados na Retificação do Fa; os que devem ser assimilados, serão
assimilados; os que devem receber soluções benevolentes, receberão as coisas de forma
benevolente; os que não podem ser assimilados nem receberem as coisas de forma
benevolente, se seus níveis devem baixar, eles serão baixados; aqueles que cometeram
crimes serão jogados para baixo. Eu digo que não é nada fácil para um ser entrar no futuro,
não é algo fácil, pois o futuro não pertence aos seres deste ciclo. Se você observa essas
coisas da perspectiva do entendimento antigo, é algo absolutamente impossível que os seres
deste ciclo entrem no ciclo seguinte de corpos cósmicos, o qual não lhes pertence. Durante
a Retificação do Fa tenho tratado a todos os seres conscientes com a maior misericórdia, e
essa é a razão pela qual quis assimilar estes seres e levá-los deste Cosmo velho ao Cosmo
novo, e por isso empreendi a missão da Retificação do Fa no Cosmo. Se o caso não fosse
este, não haveria, de forma alguma, nenhuma oportunidade para que os seres deste ciclo
passassem ao futuro. O futuro não pertence a eles, não pertence a estes seres do presente.
Então, se alguém quer passar ao futuro, terá que cumprir com os requisitos do futuro.
Certamente, para um ser no momento atual, isso não é alcançável, e para esse ser é
verdadeiramente difícil se ajustar a isso. Porém, há um ponto: meu Fa está sendo
propagado, e camadas após camadas de seres conscientes sabem dele, e muitos seres estão
aprendendo e lendo. Existe Zhuan Falun em cada nível, as verdades em cada nível são
diferentes e as palavras dentro Dele parecem ser diferentes; todas são a Verdade do Novo
Cosmo em diferentes níveis. Muitos seres O estão lendo e se assimilando a ele. Isto que
ocorre é algo que nunca aconteceu antes, nem sequer em tempos muito remotos, na
verdade, desde o princípio dos tempos no Cosmo; é algo que os seres conscientes jamais se
atreveram a pensar, digo, o ser capaz de abranger um espaço de tempo tão longo na
história, pois essa história não pertence a nenhum dos seres do presente Cosmo. Tudo na
história provê a existência para os seres neste ambiente, e todos os seres do Cosmo que
vivem neste ambiente, entrarão no futuro que não pertence a essa história e que na realidade
não tem nada a ver com eles. Não é como este antigo Cosmo, onde os corpos cósmicos em
diferentes níveis são destruídos quando já não são suficientemente bons, e em seguida,
outros corpos cósmicos são criados. Esse processo parece o mesmo dos seres conscientes
criando e destruindo novos e antigos universos em diferentes níveis no enorme firmamento,
porém, na realidade, é completamente diferente. Sem importar como os diferentes corpos
cósmicos são criados ou destruídos no Cosmo, isto ainda é o resultado de um único
pensamento de um ser mais elevado neste Cosmo em um alto nível e de suas habilidades.
Em outras palavras, são o resultado dos padrões e arranjos do velho Cosmo. Isto ocorre
porque para um ser ainda maior, os corpos cósmicos abaixo dele, todos são parte de seu
corpo, e quando uma célula em particular é eliminada como resultado do processo
metabólico, e uma nova célula volta a ser criada, ela contém seus próprios mecanismos,
suas próprias características e as coisas de seu próprio universo; tudo é feito por ele. No
entanto, quando o Cosmo inteiro deixa de existir, é a mesma coisa que este enorme ser ter
morrido, e mais adiante, em certo tempo, um ser é criado novamente, o qual não tem nada a
ver com o ser que morreu. O que falo aqui não é a mesma coisa que disse quando falava
sobre o Yuanshen (Espírito Primordial) abandonar o corpo humano, não é este tipo de
conexão; na verdade é o mesmo que tirar uma roupa e colocar outra, e não tem nenhuma
relação com o passado.
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Toda Trindade de um ser se dissolve e deixa de existir. Não importa quão elevado seja o
ser, não sobra nada. No que se refere ao fim deste firmamento, isto é um conceito vago para
todos os seres deste Cosmo; todos estão perplexos e ninguém o compreende; é algo que
está muito além dos entendimentos dos seres deste Cosmo. Então, a imaginação desses
seres vagueia, isso, no entanto, está limitado ao que um ser pode pensar ou saber a respeito
deste Cosmo, e está confinado à sabedoria produzida pelos seres deste ciclo. A Retificação
do Fa, algo tão transcendental assim, não significa nada para eles. E mais, todos os seres
conscientes foram pegos de surpresa ao enfrentarem as coisas da Retificação do Fa, e não
sabem como reagir a isso. Todos eles sabem que as verdades que tenho ensinado são boas,
porém, as verdades antigas existem e foram criadas durante o período de Degeneração e
Destruição. É justamente devido a isso que os requisitos do Fa para todos os seres
conscientes é que não façam nada.
Os seres mais afortunados são aqueles que não atuaram durante o período da Retificação do
Fa; são aqueles que apenas observaram as coisas silenciosamente. Como eu quero salvar a
todos, farei com que todos esses seres sejam assimilados e entrem no novo Cosmo. No
entanto, as velhas forças viram que muitos seres haviam cometido muitos pecados na
história, e pensam que esses seres não devem ser salvos e não devem permanecer; elas se
sentem seguras e acham que tem o controle sobre minha Retificação do Fa, portanto
fizeram arranjos para eliminar esses seres durante minha Retificação do Fa. No que diz
respeito aos seres deste mundo, por que elas fazem que esses policiais perversos sejam tão
cruéis e tão violentos? Por que fazem que esses seres maus de baixo nível façam tantas
coisas malvadas? A meta delas é eliminar certas pessoas da face da Terra e de eliminar
também praticantes, dos quais elas não têm uma boa opinião. Portanto, elas fazem que tanto
essa gente má como suas vítimas cometam pecados enormes. As velhas forças, cujo nível é
um pouco mais alto, não fazem essas coisas diretamente. Elas acreditam que são Deuses e
como são Deuses, são sagradas e puras, então, não querem colocar suas mãos em um monte
de barro e mexer nessas coisas diretamente, isto também ocorre porque elas cairiam uma
vez que viessem para cá. Então, elas controlam os seres que estão em um nível diretamente
inferior ao delas. Velhas forças de diferentes níveis estão fazendo coisas que interferem
com a Retificação do Fa em cada nível, e por isso é que ao chegar ao mundo humano, esses
seres perversos atuam ainda mais ferozmente. A Retificação do Fa nunca foi realizada
antes. Não importa o quão perigosa a situação se torne, a Retificação do Fa continua sendo
uma oportunidade sem precedentes para todos os seres conscientes. O Fa tem existido por
um longo tempo; e eu vim com este todo poderoso, abrangente e harmonioso Fa, o melhor,
aquele que não têm precedentes (Aplausos).
Certamente, para os discípulos do DaFa que vieram para validar o Fa e para os seres no
Cosmo maior, é somente questão de fazer com que a salvação do Fa se concretize. Ou seja,
este Fa tem estado aqui por muito tempo, e é só questão do quão bem os seres conscientes
agem com relação a este Fa, ou como digo: é uma questão de se assimilarem ao novo;
simplesmente envolve este processo, isso é tudo. Eu disse que ninguém pode danificar este
Fa. Isto não significa que ao fazer essas coisas, eu esteja criando um Fa novo. O Fa tem
existido por um tempo muito longo. É somente questão de como os seres conscientes se
assimilam ao Fa, isso é tudo. Quanto mais sabedoria um ser tem, mais elevado ele se
considera, porém, existem realidades que até um ser com grande sabedoria não é capaz de
ver em seu nível. Qualquer pensamento que ele tenha com relação à Retificação do Fa, o
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afeta em grande escala. Um único pensamento desse ser, pode fazer que camada após
camada de seres conscientes cometam pecados contra a Retificação do Fa, então ele terá
pecado contra a Retificação do Fa. Não importa o quão gigantescos são esses seres, todos
enfrentam esta situação, pois nenhum ser deste Cosmo pertence ao Cosmo do futuro, e não
importa o quanto podem ver da situação real, mesmo assim, não podem ver o que é
supremo. Portanto, inclusive para o último e final ser do Cosmo, isto poderia significar uma
grande catástrofe; uma vez que surge um pensamento inapropriado, não pode escapar da
catástrofe. Estou usando a linguagem humana para descrever as coisas deste modo e
chamando a isso de catástrofe. Se a Retificação do Fa não ocorresse, não haveria a missão
de salvar os seres conscientes, e tudo seria recriado e não teria nada a ver com o Cosmo
antigo. Então, definitivamente, isto é a maior misericórdia para com os seres do Cosmo.
(Aplausos).
Como sabem, os seres de diferentes níveis do Cosmo, de diferentes corpos cósmicos,
diferentes firmamentos e diferentes firmamentos colossais são criados por um só
pensamento de um Deus de alto nível. Inclusive quando digo isso, há seres sentados lá em
cima que se sentem muito complacentes de si mesmos. Pensam que tudo foi criado com um
único pensamento deles. Porém, aqueles que estão acima deles, estão rindo deles: “Tudo foi
criado por um único pensamento meu”. Aqueles que estão em níveis ainda mais altos,
também estão pensando deste mesmo modo. Isto, porque nenhum deles sabe que há Deuses
ainda mais gigantescos acima deles. O único que sabe o quão absurdo é o comportamento
deles, sou eu. (Aplausos). Esta Retificação do Fa é a maior oportunidade e a maior
misericórdia para com eles, no entanto, eles desejam controlar tudo isso. Eles pensam que
estar sob o controle deles é o melhor e que estão me ajudando na Retificação do Fa.
Inclusive forçam suas melhores coisas sobre mim. Então, pensem: quando forçam as coisas
sobre mim, que tipo de impedimento, que tipo de obstáculos criam para mim? Se você não
aceita suas coisas, eles pensam que você está rejeitando as melhores coisas, que isso é o
mesmo que estar destruindo este Cosmo, e o mesmo que estar destruindo o futuro; é assim
que eles veem as coisas. A sabedoria deles só chega a este ponto, então o seu entendimento
das coisas também só chega a esse ponto.
Quase todos os níveis de seres dentro do sistema das velhas forças pensam e atuam dessa
forma, e isto foi a causa das obstruções na Retificação do Fa. Quando esse único
pensamento deles se manifesta no nível mais baixo do Cosmo, provoca a pior classe de
resultados. Quanto mais baixos e piores são os seres, as coisas feitas por eles são
correspondentemente piores e mais malvadas. Toda esta perseguição foi criada assim. No
que se refere aos níveis de seres que mencionei... O que acabo de mencionar, não se refere
aos seres dentro desses corpos cósmicos, na verdade, eu falava desses Corpos Principais,
Reis, Corpos Principais Maiores, e Reis de Reis desses corpos cósmicos imensos. Estava
me referindo a esses seres. Pensem sobre quantos níveis e mais níveis de incontáveis,
ilimitados e imensuráveis Deuses, Budas, Taos, e seres conscientes, existem dentro do
Firmamento. Não tem sentido falar disso, pois os atos desses Deuses e o que fazem
especificamente, tudo é causado pelo que fazem os Corpos Principais a que pertencem.
O Cosmo é simplesmente tão imenso, então, assim que o Mestre fala disso, a conversa se
tornará muito ampla e de alto nível, pois esses são os problemas que estou enfrentando
atualmente, são os problemas que estou enfrentando agora mesmo. Portanto, o que é
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refletido no mundo das pessoas comuns resulta de coisas feitas por seres de níveis muito
altos. Meu ensinamento do Fa não é algo feito de forma arbitrária, também estou
ensinando a eles a Verdade, e ensino especificamente sobre essas coisas. Isto parece algo
muito elevado para aqueles que estão mais abaixo, porém, os que estão aqui sentados são
todos discípulos do DaFa, sendo assim, não estou ensinando às pessoas comuns.
Certamente, as coisas de que falo hoje, são muito difíceis de serem entendidas pelas
pessoas comuns, entretanto, elas podem sentir minha compaixão, minha energia, e podem
sentir que isso é bom para elas. Sem dúvida, somente os discípulos do DaFa entendem
realmente o que estou ensinando. (Aplausos).
Vocês ainda não almoçaram, portanto não quero falar por muito tempo. (Aplausos longos
pedindo ao Mestre que continue).
Na realidade, não importa o quanto diga, vocês ainda precisam realmente se cultivar, e isso
é o principal e primordial. Não subestimem a importância dessa conferência do Fa; é parte
do processo geral de cultivo dos discípulos do DaFa (Aplausos). Mesmo que vocês
queiram continuar me ouvindo falar sobre coisas mais elevadas e detalhar ainda mais sobre
coisas específicas, isso tudo resultará no fato de que durante o cultivo, vocês ainda terão
que progredir passo a passo. Então, antes que a Retificação do Fa se conclua, vocês devem
aproveitar o tempo restante e fazer bem e com solidez todas as coisas que devem fazer. É
assim que devem continuar caminhando em direção ao futuro, fazendo o que é o mais
grandioso. Vocês não podem perder nenhuma oportunidade ou se desviar de forma alguma.
Só o fato de caminhar bem cada passo de seu próprio caminho, já é algo realmente difícil
de conseguir. No cultivo, vocês estão constantemente tropeçando e caindo, e em seguida, se
levantando para continuar. Esta sociedade em que estão vivendo, que foi formada por esta
ciência humana, é muito intrigante. É muito difícil balancear o lado de cultivador e o lado
de pessoa comum, e também é muito difícil superar todo tipo de apegos enquanto se vive
nesta sociedade comum. Porém, não importa a dificuldade, vocês são discípulos do DaFa,
assim, devem manter pensamentos retos em suas mentes e devem fazer da melhor forma
possível o que devem fazer. Vocês estão se cultivando enquanto se ajustam da melhor
forma possível à vida das pessoas comuns. Não precisam se converter em monges ou
agirem como essas pessoas que abandonaram o mundo secular. Na verdade, esta é a forma
mais conveniente. Quando se trata da elevação do xinxing, não pode haver nenhuma
concessão em absoluto. Algumas pessoas podem detectar sua elevação, outras não podem
fazê-lo ou talvez não possam detectar sua elevação ou melhoramento com muita
frequência. No entanto, tudo é absolutamente estrito e preciso. Cada vez que uma parte é
completamente cultivada, ela é assimilada ao outro lado, é por isso que neste lado, você
nunca sente que melhorou muito. Isto ocorre porque as mudanças na superfície são
minúsculas, enquanto que as mudanças na parte mais profunda do ser, são enormes. Esta
forma de cultivo permite o seu cultivo, permite a sua melhora e também garante que,
durante o cultivo, quando cair ou quando não estiver prestando atenção suficiente nas
coisas, isto não resulte na queda de seu nível. Isto porque a parte que foi totalmente
cultivada, foi separada. Uma vez que foi totalmente separada, a parte que foi totalmente
cultivada não cometerá erros quando o corpo humano os cometer, dessa forma não é fácil
cair de nível. Isto se refere ao cultivo normal. Entretanto, quando se trata daquelas pessoas
que passaram para o lado oposto nos momentos críticos ou fizeram coisas para perseguir o
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DaFa e os discípulos do DaFa, isso já é outra história. Para os cultivadores, quando se trata
da elevação do padrão do xinxing e se libertar dos apegos, não há espaços para se cometer
erros, e o padrão não pode cair, pois devemos ser responsáveis perante o futuro, os seres
conscientes do futuro e o Cosmo. Muitos discípulos do DaFa alcançarão o estado de seres
gigantescos no futuro, e abrangerão muitos seres conscientes, até seres imensuráveis.
Então, se seu padrão baixar, esse nível do Cosmo não durará muito tempo, e esse nível do
firmamento não durará muito, por isso deve satisfazer o padrão.
Entretanto, não devem ir ao extremo e colocarem-se ansiosos só porque o Mestre disse isso.
Eu nunca os obriguei a fazerem nada. Você pode se cultivar ajustando-se da melhor forma
possível à sociedade comum, porém, como pessoa que se cultiva, precisa saber como deve
atuar. Façam o melhor que puderem para que as coisas sejam bem feitas, e façam o melhor
que puderem para cumprir com o padrão de um cultivador. Sou contra o ato de se
colocarem ansiosos depois que o Mestre diz algo, pois essa ansiedade faz com que atuem
de maneira extrema, e deixem de fazer as coisas: “Farei somente as coisas para a
Retificação do Fa”. Não podem fazer isso, pois o caminho trilhado hoje pelos discípulos do
DaFa, será o caminho de cultivo para as pessoas no futuro.
Vocês viram o efeito que as religiões tiveram na sociedade quando a moralidade das
pessoas caiu. Não é o caso de apenas não poderem salvar as pessoas, além disso, elas
corrompem a fé reta das pessoas. Como respeito ao clero e aos cultivadores, aqueles que
abandonaram o mundo secular, as pessoas comuns depositaram neles sua confiança e
esperança além da fé nos Deuses. Então, quando essa gente da religião não se comporta
bem, não se trata apenas de um indivíduo não fazer as coisas bem. Quando um grupo de
cultivo ou uma religião não trilha um caminho reto, não é apenas uma questão de eles não
estarem trilhando um caminho reto. Na verdade, isto causa a degeneração da sociedade
inteira, e causa problemas a grandes grupos de pessoas. Ao mesmo tempo, isto contribue
para a falta de fé nos Deuses, e o ato de não acreditar nos Deuses, é o mais trágico e
lamentável para os seres conscientes. Então, provavelmente no futuro, as religiões deixem
de existir. Talvez os textos estudados pelos seres humanos do futuro estejam cheios com
elementos do Fa, e talvez aquelas pessoas que agirem corretamente, ou fizerem coisas
inclusive melhores, estarão se cultivando enquanto cumprem suas atividades na sociedade.
Discípulos do DaFa, quando se lembram de tudo o que estão fazendo hoje, não é
exatamente isto? Não há nada tangível no DaFa que possa se converter em uma forma de
política deste mundo.
Farei que tudo no futuro siga o caminho mais reto. Assim, as pessoas do futuro serão
abençoadas. A sociedade humana ficará para o futuro, então, tudo isso é uma benção para
os seres no futuro, e para os seres conscientes de distintos níveis no futuro, pois esta é uma
oportunidade, e é uma parte da harmonização e aperfeiçoamento dos seres realizado pelo
DaFa. Em comparação a esta, a sociedade do futuro terá grandes mudanças e diferenças
com relação à sociedade de hoje. Por acaso, muitos não dizem que as pessoas do futuro
serão abençoadas? Para os cultivadores do passado, cultivar-se era árduo. Muitas pessoas
que queriam se cultivar, sempre pensavam dessa maneira: sofrer e cultivar por meio do
sofrimento. O cultivo por meio do sofrimento efetivamente pode eliminar carma, além do
que, por ser cultivo, você então pode se elevar. Porém, mesmo colocando todos os esforços
deles, seus níveis ainda eram muito limitados, e a maioria dessas pessoas não podiam
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transcender os Três Reinos. A razão disso é que não havia um Fa que guiasse o cultivo
delas, e elas não conheciam os padrões do Fa e os requisitos de diferentes níveis. Seres de
diferentes níveis tiveram muitas dificuldades ao se responsabilizarem por essas pessoas.
Não é que os Deuses não eram misericordiosos com elas, na verdade, era a lei de Geração
Mútua e Inibição Recíproca atuando no Cosmo. Cada vez que alguém tem um pensamento,
isto produz elementos diferentes e de pólos opostos, tanto positivos como negativos.
Quando se tem um pensamento bom, a maldade surge também, e quando se tem um
pensamento mal, este também tem um efeito. É por isso que muitos cultivadores dizem que
“o bom e o mal emergem de um só pensamento”. Porém, quem sabia realmente a verdade
por detrás daquelas palavras? Não é permitido aos Deuses atuarem de forma impetuosa. O
salvar pessoas não é algo trivial. Por que é que quando Jesus salvou as pessoas e estava
fazendo uma obra tão enorme e boa, os seres no firmamento quiseram arranjar tudo aquilo?
Por que ele foi crucificado? É como se ele estivesse sofrendo pelos pecados dos humanos,
porém por que um Deus teria que sofrer pelos pecados da humanidade? Por que os Deuses
mais elevados não intervieram? Por que os Deuses não podiam reduzir diretamente os
pecados da humanidade? No passado, essas eram as leis do Cosmo, tudo era assim. Vendo
as coisas de minha perspectiva, era porque faltava sabedoria ao Fa do velho Cosmo neste
aspecto, portanto, nesta próxima vez, não será assim. No futuro, muitas mudanças enormes
acontecerão, e para os seres conscientes será extremamente esplendoroso, e esta maldade
deixará de existir.
Falando ainda de maneira relativa, a lei de Geração-Mútua e Inibição-Recíproca não será
absoluta no futuro, mesmo assim, ela ainda existirá, e seres negativos e positivos
continuarão existindo. Portanto, falando do pior e mais baixo nível, mesmo não sendo tão
mau quanto o nível mais baixo do Cosmo anterior, este nível mais baixo tampouco será
bom. As pessoas do futuro serão abençoadas, porém, somente em comparação com as
pessoas de hoje. Haverá coisas que produzirão carma e também sofrimentos para eliminar o
carma da humanidade, portanto, haverá guerras, doenças e desastres. Definitivamente será
assim, pois do contrário, quando os pecados da humanidade chegassem a um limite muito
grande, e não fossem eliminados nem pagos com sofrimentos, a humanidade seria
aniquilada. Se a humanidade não tivesse sofrimentos, não conheceria a felicidade; não é
possível que este lugar de humanos se converta nos Céus. Justamente por haver
sofrimentos, uma pessoa pode se cultivar aqui, e quando não se faz as coisas de forma
correta, pode-se criar carma. A sociedade humana será para sempre um ambiente especial.
A humanidade receberá a maior grande benção, e isto significa que a humanidade do futuro
não terá padrões tão baixos como a humanidade do presente, e esta é a maior misericórdia.
(Aplausos). Em comparação, quando tudo já não for tão mau, o ambiente se elevará. O
sofrimento não será tão baixo, e tudo se manterá sobre uma base de um padrão mais alto
que o da humanidade atual, e tudo será determinado pelo Fa deste nível. Então, no que se
refere às pessoas do futuro, aquelas que podem entrar no futuro serão abençoadas. Por quê?
Porque o DaFa foi propagado aqui, este lugar foi criado para o DaFa. Os seres aqui
fizeram sacrifícios e são reconhecidos pelo progresso da história até o estado de hoje em
dia. Então, serão outorgadas bênçãos aos seres e à humanidade do futuro.
Certamente, isto não é algo simples. Tudo no Cosmo se relaciona mutuamente, cada coisa
está interconectada, e se complementam e suplementam mutuamente, e também há outros
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fatores atuando. Isto significa que quando ocorrem tais mudanças no mundo, de fato,
diferentes dimensões e níveis no Cosmo maior também elevam essas mudanças de forma
correspondente aos seus reinos. Isto ocorre com cada nível. Cada nível... quando o padrão
neste lugar dos Três Reinos se eleva, pensem, as pessoas não podem se elevar a um nível
no qual estejam juntos com os Deuses, portanto, esse lugar onde os Deuses se encontram,
também necessita ser elevado. E tampouco este nível de Deuses pode se elevar até outros
níveis mais altos de Deuses, então, esse lugar onde se encontram esses Deuses mais
elevados, também necessita ser elevado, o que significa que o padrão em cada nível se
eleva. Então, isto significa que o ambiente em cada nível melhorou. Certamente, para
alcançar essas coisas, os mecanismos do firmamento e coisas semelhantes, e a sabedoria e
habilidades do Fa devem alcançar esse ponto, e assim pode-se fazer com que a forma de
existência dos seres e cada faceta das coisas se torne mais maravilhosa.
O que os discípulos do DaFa estão fazendo hoje é estabelecer os melhores seres do futuro.
Por isso, para todos vocês, quando se trata de requisitos de xinxing, ou o padrão que vocês
podem alcançar como cultivadores, não há espaços para erros; vocês devem alcançar o
padrão.
O Fa requer que se ajuste o máximo possível ao estilo de vida das pessoas na sociedade
comum, então, a fim de garantir a existência de seu ser aqui, você não pode parecer uma
pessoa rara ou estranha às outras pessoas. Ainda que muita gente tenha abandonado o
mundo secular, a verdade é que a religião é só uma forma da condição atual da sociedade
humana. Deste modo, os caminhos que vocês seguem, na realidade estão estabelecendo a
base para os seres do futuro. Não se trata de estarem sendo utilizados como um
experimento. O Fa tem existido por muito tempo. Vocês O estão experimentando, e é um
tipo de processo, e a Retificação do Fa seguramente terá êxito. Vocês provavelmente já
escutaram sobre diversas profecias ou pessoas com habilidades dizerem que haverá tal e tal
catástrofe. Porém, ninguém se atreveu a dizer que esta Retificação do Fa não terá êxito, e
isto porque sem sombra de dúvida, ela terá êxito. Isto porque não importa se os seres
podem colocar ou não em prática os requisitos do Fa, a Retificação do Fa ainda terá êxito.
Se a raça humana não tivesse êxito em validar o Fa, o Fa criaria a todos os seres
novamente; e se tivesse faltando algo, seria encontrado no Fa, pois este já o tem. O que se
chama “misericórdia”, é a minha intenção de permitir que os seres da era antiga se
assimilem e façam parte dos seres da nova era. Isso é o que desejo fazer.
No curso da história, as pessoas sempre ouviam seres de diferentes níveis falar de tal e tal
tipo de misericórdia, e até os Deuses em níveis muito altos falam sobre misericórdia.
Entretanto, a forma de misericórdia desses seres se limita a certo padrão, e todos eles estão
limitados por seu próprio entendimento e reino. Certamente, esta grandiosa misericórdia na
Retificação do Fa nunca foi vista por nenhum ser consciente em todo o Cosmo. O que
significa: “A graça ampla e infinita de Buda”? (Aplausos). Os seres do futuro verão a
salvação dos seres conscientes pelos discípulos do DaFa. Quando completarem o cultivo,
os seres conscientes do futuro conhecerão a infinita graça de Buda de vocês, porém, o
homem do futuro não me conhecerá. Somente vocês podem me conhecer, e isto porque os
seres conscientes não necessitam saber sobre mim – e na verdade não são dignos de saber –
para eles já será o suficiente saber sobre vocês. De qualquer forma, originalmente ninguém
me conhecia, e no futuro eles tampouco me conhecerão. (O Mestre ri) (Aplausos).
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Os seres são complicados. A verdade é que já terminei o processo de converter os seres
humanos em Deuses. Meu corpo carnal já está dirigindo o Paraíso Falun e no futuro vocês
verão muitos “Eu” do passado, e talvez nesse momento, os confundam comigo. Na
verdade, é difícil os seres conhecerem a essência do corpo principal do meu verdadeiro
“Eu”, isto é, do meu verdadeiro “Eu principal”. Porém, eu sei tudo sobre vocês.
(O Mestre ri) (Aplausos).
Quando vim para cá, passei pelo processo de descida de nível após nível. Deuses de níveis
muito altos têm uma Trindade. Em diferentes níveis existem diferentes conceitos e
entendimentos sobre a Trindade. Em níveis muito altos há formas físicas. Trindade é a
composição do Corpo Verdadeiro, Espírito Verdadeiro e Pensamento; essa é a Trindade.
Essa é a situação em níveis muito altos. Certamente, em níveis mais altos ainda, esse já não
é o caso. Nesses níveis, o corpo e o pensamento são um, não existe distinção entre eles.
Agora, falarei somente dos níveis onde os Deuses têm formas; estou me referindo à
Trindade do Corpo Verdadeiro, o Espírito Verdadeiro e o Pensamento.
Quando baixei a este nível de formas físicas, comecei a criar um Corpo Verdadeiro e em
seguida, comecei a baixar de nível passo a passo através do firmamento colossal. Cada vez
que baixava, percorri o caminho onde somente o Corpo Verdadeiro baixava. Isto quer dizer
que o “Eu” real é o Corpo Verdadeiro. Desde o início tenho dito isto à vocês; tenho dito
que estou no nível mais superficial , e que eu sou esta pele verdadeira. Isto porque em todos
os níveis pelos quais passei, sempre criei para mim aquilo que está na parte mais
superficial, sempre criei um Corpo Verdadeiro, ou seja, ao chegar aqui, neste lugar dos
humanos, o Corpo Verdadeiro existe dentro do corpo carnal. (Aplausos). Portanto, deixei
muitos de meus Espíritos Verdadeiros nos diferentes níveis, pelos quais passei no
transcorrer da história. Todos eles foram meus Espíritos Verdadeiros do passado em
diferentes níveis. Ao longo da história, alguns deles pensaram que eu não seria capaz de
regressar novamente, então decidiram formar um corpo (em seu respectivo nível), todos os
quais, têm exatamente a mesma aparência que eu tinha naqueles tempos. Isto quer dizer que
nos universos do futuro, vocês verão muitos de meus “Eu” do passado. Todos eles poderão
entrar no Cosmo do futuro depois de serem assimilados, pois essa é a poderosa virtude e
bênção deles por terem sido “Eu”. Cada vez que baixava com o Corpo Verdadeiro, isto é,
cada vez que o Corpo estava para baixar, o Espírito Verdadeiro não queria que eu baixasse,
pois todos sabiam que baixar significaria muitas dificuldades e era o mesmo que ser
destruído. Não importa de quão alto é o nível de um Deus, aos olhos dos Deuses, quando
ele chega a este mundo humano significa que este Deus está basicamente morto. Então,
enquanto baixava de nível após nível, desde o princípio até o final, sempre formei um
Corpo Verdadeiro. Este Corpo Verdadeiro atravessou uma imensa quantidade de níveis
durante o curso de uma longa e tortuosa história; então de onde vem exatamente esta pele
original (Corpo Verdadeiro Original)? Quem é? Nenhum ser pode ver nem entender. Desta
vez, utilizei o corpo humano para nascer no mundo humano, tomando a forma mais
superficial de um humano. A diferença é que o Corpo Verdadeiro está dentro de meu corpo
carnal, porém nenhum ser pode saber ou entender de onde vem minha essência mais
fundamental. Quando disse que será muito difícil para os seres do futuro saberem sobre
mim, estava me referindo justamente a isso.
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Então, eu digo que o que falei hoje é de um nível muito elevado. (Aplausos). Vocês são
discípulos do DaFa, portanto, depois de ouvir o que ouviram, não formem nenhum tipo de
apego. Gradualmente, enquanto estão se cultivando, alguns de vocês saberão algo sobre
isto, e alguns de vocês talvez cheguem a saber tudo depois da Consumação final.
Já que mencionei a Consumação, lhes direi que a Consumação de vocês não acontecerá
repentinamente como nesses cultivadores do passado que cultivavam Dan, onde eles abriam
as coisas de uma só vez através da explosão do Dan; o nosso cultivo não adota essa forma
de cultivo. Então, como um discípulo do DaFa alcançará a Consumação? O lado que
cultivou plenamente sabe tudo, e ele é você. Quando chegar o momento em que a parte
mais pequena e superficial, esta parte aqui, for transladada para lá, será como o despertar
de um sonho. Será assim, e não haverá nenhum tremor de terra. (Aplausos).
Durante seu cultivo, quando todos entendem por meio do livro, diferentes verdades do Fa,
este é somente um pouquinho de entendimento que obtém aqui neste lado humano. Sabem,
as verdades reais dos Budas não são algo que possam ser totalmente reveladas a um
cultivador que ainda tem um corpo superficial humano, então, você tem apenas um
entendimento geral neste lado, enquanto o lado que foi completamente cultivado, já tem o
entendimento completo em seu reino. Isto quer dizer que enquanto estiver passando pelo
processo de cultivo, quando falamos da parte que se cultivou completamente, esse é o nível
onde você está, e nesse reino do universo, essa parte sua que foi completamente cultivada
sabe tudo aquilo que corresponde aos níveis que estão abaixo dela, e mais, tudo é
completamente visível sob os olhos dela. Isto é assim para cada parte de você que foi
completamente cultivada, até chegar o ponto em que a última parte sua estiver
completamente cultivada, nesse momento, você entenderá tudo como se fosse algo bem
natural. Na aparência, será o mesmo que despertar de um sonho, então você fará tudo o que
deve fazer. As coisas são assim. (Aplausos).
Quando este momento chegar, sua forma de pensar não será a forma humana de pensar nem
estará composta de coisas humanas, digo, a estrutura dos pensamentos de sua parte
completamente cultivada será formada com o padrão de um Deus. Desta maneira, esta
forma de pensar não será de um nível baixo, porém você saberá tudo dos níveis mais baixos
que o seu. Na realidade, não importa se é Buda Sakyamuni ou algum outro Deus ou algum
Buda do qual estejamos falando, eles conhecem os pensamentos até das vacas e cavalos, e
conhecem os pensamentos dos seres inclusive mais baixos, eles sabem tudo, em sua
totalidade, porém eles não entram ali. Eles simplesmente sabem tudo. Quando vocês,
discípulos do DaFa concluírem seus cultivos, verão claramente tudo o que está abaixo de
vocês, e saberão tudo. Porém há uma coisa: seu modo de pensar não será o mesmo que o
deles, não entrará ali, e os pensamentos que terá pertencerá completamente ao seu reino.
Quando a hora da Consumação chegar, talvez seja como o despertar de um sonho, e
naturalmente saberá tudo o que há para se saber. Isto porque a parte de você que foi
completamente cultivada, está do outro lado há muito tempo, e o tempo lá não é igual ao
tempo daqui, desta dimensão, o você naquele lado permaneceu muito tempo lá e se
familiarizou com tudo muito bem, de forma que quando a última parte sua deste lado,
passar ao outro, também compreenderá tudo. (Aplausos).
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Eu já disse que quando os cultivadores do passado chegavam à Iluminação, eles explodiam
seus Dan, e ao explodir o Dan, a explosão ocorria em cada nível dimensional, então
causava um enorme impacto na Terra, ocorriam deslizamentos, ondas gigantes e fortes
terremotos. Tudo isso acontecia. Agora existem muitíssimos discípulos do DaFa, e seus
níveis de cultivo são elevados. Puxa!!! Seria muito forte, na hora da Consumação, isto não
traria enormes desastres ao mundo? Porém, isso não acontecerá. Tudo será muito natural.
Quanto a este Fa, no início quando comecei com este trabalho, levei tudo isso em
consideração. Cada aspecto deste Fa é o mais abrangente e o mais perfeito e o melhor.
Além disso, muitos de nossos estudantes estão preocupados com muitas coisas, todo tipo de
coisas. De fato, uma vez que pensa nessas coisas, seu reino cai. Não pense em nada, não se
agonie por nada. Seu Mestre é compassivo, e definitivamente fará por você os melhores
arranjos. (Aplausos). Não deve pensar sobre “Essa compaixão do Mestre para comigo”,
pois isso é o que você alcançou por meio do cultivo, é o resultado de sua própria poderosa
virtude. Por isso é que o Mestre pode fazer essas coisas por você.
Isso é tudo o que direi. (Fortes aplausos).
Aqueles que não tem feito bem: apressem-se e sejam diligentes. Continuaremos agora com
nossa conferência do Fa. Precisam caminhar bem cada passo. Digo-lhes que quanto melhor
forem os tempos, menores são as oportunidades predestinadas, assim façam seus maiores
esforços para fazer bem as coisas que os discípulos do DaFa devem fazer. Porém, não
devem ir aos extremos, não vão a nenhum extremo. Uma vez que vá a um extremo, danifica
o caminho que arranjei para você, e os requisitos do Fa para você. Faça as coisas que deve
fazer de uma maneira normal. Se amanhã for o dia da Consumação, ainda hoje você não
saberá. Suponhamos que queira abrir um negócio, siga em frente, faça-o. Seja o que for, eu
o harmonizarei para você. Não pense em nada! Simplesmente faça as coisas que deve fazer.
(Fortes aplausos).
Desejo a nossa Conferência do Fa em Vancouver um êxito total. Obrigado a todos. (Longos
aplausos)
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