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Olá a todos. (Aplausos calorosos) 
 
Há muita gente neste Fahui, e esta sala de conferências não pôde comportar a todos. De 
fato, eu já estive em quatro reuniões diferentes (Aplausos). 
 
Entre 20 de julho de 1999 e 20 de julho deste ano, quatro anos inteiros se passaram. Esta 
perseguição tem persistido por quatro anos e, nestes quatro anos, os discípulos do Dafa 
suportaram provas sem precedentes. Não reconhecemos esta perseguição, mesmo assim ela 
acontece. Nesta perseguição, tudo o que vocês alcançaram, tudo o que vocês fazem como 
discípulos do Dafa para por fim a perseguição imposta pelas velhas forças sobre nós, como 
vocês rejeitam os arranjos das velhas forças, como percorrem retamente o caminho de um 
discípulo do Dafa, como vocês salvam seres conscientes; enfim tudo o que fazem são 
responsabilidades outorgadas pela história aos discípulos do Dafa. Os discípulos do Dafa 
devem fazer essas coisas e devem fazê-las bem. O que vocês passaram é prova de que 
fizeram um trabalho muito bom; têm estremecido o Cosmo e impressionado a todos os 
seres conscientes.  
 
A magnitude desta perseguição perversa não é algo que as pessoas possam imaginar, e há 
elementos aterrorizantes por detrás dela. Esta perseguição contra os praticantes é diferente 
das outras perseguições do passado. O objetivo desta perseguição e os métodos empregados 
são muito baixos, cruéis e violentos, e o Partido perverso faz todo o possível para encobri-
los do resto do mundo. Os fantasmas podres e sem vergonhas deste mundo utilizaram o 
poder do regime para disseminar uma perseguição sem precedentes, a mais desprezível e 
baixa, a maior representação de uma natureza perversa e disfarçada com os métodos mais 
indecentes e vergonhosos, e tudo isto baseado em mentiras. A perseguição contra os 
discípulos do Dafa tem sido angustiosa, enquanto que a perseguição contra os seres 
conscientes tem sido igualmente severa. A humanidade acha que isto é um abuso contra os 
direitos humanos, contra a liberdade de crença e contra o mais básico da natureza humana. 
Porém, na realidade, é um dano severo e uma grande interferência ocasionada pelos fatores 
perversos no Cosmo contra a retificação do Fa e contra o Cosmo inteiro que se dirige a um 
novo futuro. Todos os que participaram desta perseguição devem ser responsabilizados por 
isto perante a história, e nenhum dos que participaram poderão escapar das futuras posições 
que eles determinaram para si mesmos durante este período. 
 
Nesta perseguição, muitas pessoas no mundo foram envenenadas e, com respeito aos 
muitos seres conscientes, devido ao envenenamento das pessoas no mundo, os corpos 
cósmicos colossais que eram conectados a eles foram desintegrados. Por que foi necessária 
a retificação do Fa? Para salvar os seres conscientes do Cosmo. Ao salvar seres conscientes 
no Cosmo, seres maus são convertidos em bons, seres pecadores são libertados de seus 
pecados, e esses seres degenerados, depois da retificação, se convertem em bons 
novamente. Dafa traz esta maravilha à humanidade, traz aos seres conscientes do Cosmo 
esta maravilha. Porém, durante esta perseguição, muitos seres perderam a oportunidade de 
serem salvos e lhes foi negada a salvação. Para os discípulos do Dafa, esta repressão em 
que vocês se encontram não tem precedentes. Por outro lado, por serem discípulos do Dafa, 
vocês são capazes de enfrentar estas coisas e são capazes de superarem esta enorme 
tribulação. O que vocês passaram, comprova que superaram isso e que a intensidade do mal 
está declinando rapidamente. Na sociedade humana – seja na China continental ou em 
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outras partes – vocês viram que esta perseguição não tem a intensidade descontrolada que 
tinha no início, e que as perdas sofridas pelos seres conscientes e pelos discípulos do Dafa 
durante esta perseguição estão diminuindo, o que é o resultado inevitável dos esforços 
unificados dos discípulos do Dafa. Claro que a tremenda força da retificação do Fa está 
chegando de forma ainda mais acelerada. Porém, antes da chegada da tremenda e grandiosa 
força da retificação do Fa, os discípulos do Dafa têm dado muitíssimo de si mesmos para 
evitar e diminuir o envenenamento de toda humanidade e inclusive de discípulos do Dafa e 
grupos de seres maiores relacionados com a retificação. Cada discípulo do Dafa, em seu 
caminho de validar o Fa, salvar seres conscientes e esclarecer os fatos, está usando suas 
habilidades ao máximo e colocando em prática a experiência que adquiriu na sociedade 
comum, e vocês têm feito um grande trabalho. 
 
Na realidade, o que as pessoas comuns têm sofrido nesta perseguição é inclusive mais 
severo. Com a divulgação dessas mentiras mal intencionadas, muitas pessoas passaram a 
ser insalváveis. E uma grande desintegração relacionada a estas pessoas insalváveis 
ocorrerá em sua origem; os grandes e numerosos grupos de seres que sustentam sua vida 
em vários níveis mais elevados, também terão que ser desintegrados. Quando falamos 
disso, são somente umas poucas palavras, porém, são aterrorizantes as gigantescas 
mudanças que realmente estão ocorrendo no Cosmo. Para as pessoas, parece uma visão 
magnífica e algo a explorar quando corpos cósmicos distantes se desintegram. Porém, 
quando os corpos cósmicos se desintegrarem bem diante delas, a humanidade já não 
pensará que é uma visão magnífica. Agora, quando esses enormes corpos cósmicos e 
gigantescos seres se desintegram, que coisa tão aterrorizante é esta? Tantas vidas existem 
ali! Inumeráveis e imensuráveis seres conscientes serão destruídos e tudo isto é o resultado 
do que os velhos elementos no Cosmo fazem. As velhas forças planejaram, em minha 
retificação do Fa, a eliminação ou a manutenção de quem elas querem, e elas fazem isto 
baseadas em conceitos desviados no Cosmo, elas arranjaram as coisas do jeito que querem. 
Nada disto é meu desejo, e isto tem interferido severamente na retificação do Fa e tem 
interferido severamente na salvação dos seres conscientes. Então, todos os elementos que 
tomam parte nisto e interferem na retificação do Fa, incluindo os seres malévolos presentes 
entre os seres humanos, todos eles arcarão com a responsabilidade de seus atos perante a 
história e não podem escapar disso de forma alguma. 
 
Da perspectiva dos discípulos do Dafa validando o Fa, não reconhecemos os arranjos das 
velhas forças, porém, eu sabia que as velhas forças se manifestariam de alguma maneira. A 
razão é que a retificação do Fa não afeta somente seres isolados, mas seres do Cosmo 
inteiro. Nenhum ser pode escapar desta gigantesca mudança cósmica, e os seres afetados 
têm seus próprios entendimentos da retificação do Fa, e observam este assunto da 
retificação do Fa usando os seus próprios conceitos. Quanto mais alto o nível de um 
participante na retificação, maior a interferência que ele pode causar na retificação do Fa. 
Cada um de seus pensamentos e movimentos causa um grande alvoroço nos níveis mais 
baixos. Então, em última análise, esta perseguição é causada por diferentes entendimentos 
nos níveis mais altos do Cosmo. Seus pensamentos e desejos têm causado interferência na 
retificação do Fa do Cosmo. E eu sabia que seria assim, e sabia que os seres inferiores, 
quando afetados, fariam suas coisas de uma maneira ou de outra. Então, os discípulos do 
Dafa escutando o Fa, obtendo o Fa, cultivando e estabelecendo a base para o Dafa neste 
mundo, esta força, enfim, tudo isto é precisamente para que os discípulos do Dafa salvem 
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seres conscientes neste período e estabeleçam a poderosa virtude dos discípulos do Dafa, e 
desta maneira, se convertam nos seres mais sagrados forjados pelo Dafa. Há muitos 
discípulos do Dafa que uma vez fizeram votos solenes de salvar seres conscientes e de 
fazer o que devem fazer na última etapa de Formação, Estabilidade, Degeneração e 
Destruição. 
 
Nesta retificação do Fa, os discípulos do Dafa estão cumprindo suas promessas e fazendo 
tudo o que devem fazer. Isto é especialmente certo para aqueles que têm feito bem e 
realmente cumprem seus votos. Não importa que, nesta perseguição, sem importar o muito 
que os discípulos do Dafa tenham sido perseguidos, o que aguarda os discípulos do Dafa é 
sumamente maravilhoso. Isto porque o que é considerado “vida” e “morte” no mundo 
humano não é a verdadeira vida e morte de um ser, então, nesta perseguição, o grau ao qual 
tenha sido perseguido um discípulo do Dafa será equivalente à honra e glória que ele 
receberá. Então, visto desta perspectiva, não importa quão grande tenha sido o sofrimento 
durante esta perseguição, os cultivadores não buscam as coisas deste mundo e o cultivo é, 
na realidade, buscar a perfeição e a glória eterna de um ser. Portanto, como discípulo do 
Dafa, na realidade, este ambiente proporciona a vocês a oportunidade de se temperarem e 
validarem o Dafa e de mostrarem dignamente a poderosa virtude dos seres iluminados retos 
do Dafa. (Aplausos). Porém, outros seres conscientes foram realmente envenenados e 
verdadeiramente perderão suas vidas; mesmo que esses seres perseguidos tenham perdido 
tudo nesta vida, são os perseguidores que, na verdade, perderão para sempre tudo na vida. 
Certamente, as leis cósmicas do Fa são justas. 
 
Então, para os discípulos do Dafa, sem importar o quão difícil é este período da história que 
estamos atravessando, não há nada a lamentar. O que pensamos é em salvar seres 
conscientes, e vocês devem realizar a aspiração de um ser que veio pelo Fa e o significado 
de ter vindo para cá, para que assim, não tenhamos nada a lamentar; o que espera os 
discípulos do Dafa são todas coisas maravilhas. O mais lamentável são as pessoas do 
mundo que são perseguidas e as velhas forças, cujo final será realmente lamentável. 
 
Caminhamos desde 20 de julho até a presente data e, mesmo que o tempo não tenha sido 
tão longo, é sentido como se fosse interminável. Vocês vivenciam pessoalmente o ambiente 
de terror criado pelas forças do mal e sentem a agonia e tribulações trazidas às famílias de 
nossos cultivadores e as dificuldades que nossos cultivadores enfrentam devido à pressão 
psicológica, e por isso, sentem como se fosse algo interminável. Porém, na realidade, em 
termos da retificação do Fa do Cosmo, foi só um instante, e a sensação de que o tempo foi 
longo ou curto é o resultado dos tempos em diferentes dimensões. Em um minuto ou um 
segundo, um ser pode completar uma vida que para ele parece ser infinita, e dez mil anos 
pode fazer com que um ser complete uma vida que parece ser muito rápida. Na realidade, 
durante o período de toda retificação do Fa, muitos de nossos estudantes, naquele tempo 
em que a situação era muito severa, pensaram: “Quando esta perseguição vai terminar?” 
Agora, há poucas pessoas dizendo isto. Vocês são mais racionais e têm a mente mais clara 
quando enfrentam o mal, e podem ver o que vários seres perversos estão querendo alcançar, 
então compreendem claramente suas responsabilidades como discípulos do Dafa. 
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De fato, quando olhamos para trás depois de termos passado por este período histórico, o 
sentimento que vocês carregam é realmente único. Passamos por um ambiente tão severo, 
atravessamos o período mais perverso da história humana, e isso ocorreu porque este 
ambiente não foi criado só por humanos, mas por seres do Cosmo inteiro que se 
concentraram aqui. As manifestações desta perseguição no mundo humano são 
manifestações de todos os seres de diferentes níveis que estão aqui e que usam ações 
humanas, portanto, o que os discípulos do Dafa têm suportado não é somente a agonia e 
pressão trazidas pelos humanos, mas coisas trazidas pela participação de corpos cósmicos 
de diferentes níveis. Os seres conscientes do Cosmo estão observando a humanidade com 
muito interesse e os Três Reinos se converteram no ponto de atenção do Cosmo. 
 
Certamente, esta perseguição é algo que os antigos seres de altos níveis planejaram desde 
épocas remotas na história. Eu disse que os Três Reinos foram criados para a retificação do 
Fa e que, antes disso, não existia tal coisa como os Três Reinos. Alguns estudantes me 
perguntam: “Mestre, outros firmamentos colossais têm Três Reinos?” Eu lhes respondo que 
não. A retificação do Fa do Cosmo está aqui e deve ser feita aqui, então, por esta razão os 
Três Reinos foram criados aqui. Cada brisa, cada árvore, cada partícula de terra, cada 
pedra, desde as pessoas até os objetos; cada ser nestes Três Reinos veio para este Fa. 
Olhando do ponto de vista do Cosmo inteiro, o tempo que se passou não foi muito longo. 
Porém, do ponto de vista dos seres em diferentes níveis do Cosmo, o tempo parece 
interminável. Muitos seres já não sabem mais por que foi criado os Três Reinos e se 
esqueceram do objetivo fundamental da criação dos Três Reinos. Eu já disse que tudo veio 
para este Fa. Todos os seres nos Três Reinos vieram para o Fa, foram criados para o Fa, e 
foram forjados para o Fa. Porém, nem todos eles têm um efeito positivo em suas ações. No 
passado, as velhas forças, com seus arranjos, acreditavam que esses seres que não 
desempenharam um papel positivo em suas ações também fizeram contribuições para o Fa, 
então, as velhas forças pensam que esses seres também devem alcançar a perfeição. Eu digo 
que não! Esta perseguição em si, não é reconhecida na retificação do Fa, e todos os que 
estão tendo um efeito negativo, e estão participando na perseguição das velhas forças, serão 
eliminados. Isto é certo, não importa quem tenham sido no passado. 
 
Muitos estudantes disseram que o Mestre é tão misericordioso. Para ser exato, na realidade, 
não estou em meio à misericórdia. Tampouco estou em meio ao mal. Se eu estivesse em 
meio à misericórdia, os seres negativos seriam completamente eliminados no Cosmo e, 
neste caso, se perderia o equilíbrio no Cosmo, e como resultado, todos os seres achariam 
que a vida sem sentido. Se eu estivesse em meio ao mal, como os seres bons poderiam 
sobreviver? O Cosmo se converteria em um corpo demoníaco. Não tenho nada disso e não 
estou dentro de nada disso. Porém, sei sobre tudo isso, sou capaz de controlar tudo isso e 
estou equilibrando tudo isso. As leis do Fa no Cosmo são absolutamente justas. Vim com 
bons pensamentos e com a aspiração de salvar a todos os seres conscientes. (Aplausos 
calorosos) O que aconteceu demonstra que é assim que tenho feito as coisas. São 
precisamente as velhas forças que interferem com a retificação do Fa. 
 
No momento atual, as velhas forças já foram eliminadas a ponto da extinção. Desde aquelas 
nas formas mais altas indo abaixo até os chamados Deuses e seres degenerados que fizeram 
parte dos planos das velhas forças e afetaram a retificação do Fa em diferentes níveis, todos 
foram eliminados completamente. Já não existem mais. Estes lacaios escuros que fazem 
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tarefas específicas, também estão sendo completamente eliminados. Não é que não sejamos 
misericordiosos. Como resultado dos danos que fizeram, enormes, imensuráveis e 
incontáveis seres foram destruídos. A razão é, se esses seres não fossem destruídos, a 
retificação do Fa não seria capaz de seguir adiante e não seria capaz de aproveitar a última 
oportunidade antes que o firmamento inteiro finalmente se dissolva. Se isto ocorresse, seria 
um problema muito sério. 
 
Nenhuma das coisas que encontramos no mundo humano é acidental e não são somente 
coisas que se passam neste lugar humano. Quando os discípulos do Dafa validam o Fa e 
salvam seres conscientes, não podemos dizer às pessoas verdades elevadas do Fa, pois os 
seres humanos não são capazes de aceitá-las ou entendê-las. Então, só isto já torna bastante 
difícil salvar seres conscientes. Todos os seres têm um lado deles que está consciente, 
porém, também têm um lado que não está consciente. Este lado que está na superfície da 
pessoa neste mundo, e que coexiste junto com os discípulos do Dafa, é precisamente a parte 
que está inconsciente. E quanto a essa parte inconsciente, a parte que luta para obter 
benefícios no mundo humano, a mente desta pessoa está cheia de elementos maus. E isto 
ocorre mais ainda nos tempos modernos em que a moralidade da humanidade declina 
drasticamente, e além disso, há o Partido perverso que apareceu na China e faz com que as 
mentes dos chineses se tornem cada vez mais distorcidas e degeneradas, eles já não são 
mais capazes de distinguir o bom do mau. Todas essas coisas afetaram severamente a 
salvação dos seres conscientes e tornaram difícil o cultivo dos discípulos do Dafa. Porém, 
como discípulos do Dafa, não podem desistir só porque é difícil. Por esta razão, esta é uma 
responsabilidade outorgada a vocês pela história, é também a extraordinária e grande 
promessa que vocês fizeram, além de ser algo que esperaram por longo tempo.  
 
Enquanto esclarecem os fatos, alguns estudantes se deparam constantemente com pessoas 
que não querem escutar, que não querem aceitar coisas ou que até estão contra nós. Não 
devem deixar que a oposição de uma pessoa lhes cause um contratempo mental ou lhes 
desanime na missão de salvar seres conscientes. Um discípulo do Dafa... O que é um 
discípulo do Dafa? É um ser criado pelo Fa mais extraordinário, (aplausos calorosos), e é 
sólido como a rocha e indestrutível como diamante. Como umas poucas palavras de pessoas 
más podem contar para algo? Vocês devem pensar: “Por pior que seja, não poderá me 
mudar. Vou cumprir minha missão histórica e farei o que um discípulo do Dafa deve 
fazer”. Assim deve ser, pois devemos ter clareza de que, na sociedade humana e entre os 
seres do Cosmo, há alguns que já não podem ser salvos, e há muitos que inclusive não 
merecem escutar os fatos. Enquanto vocês esclarecem os fatos, encontrarão este tipo de 
pessoa. Vocês devem ser claros e racionais: estamos salvando aqueles que podem ser 
salvos. Porém, como discípulo do Dafa, vocês devem cultivar a bondade, então, devem ser 
compassivos. Não importa se as pessoas aceitam ou rejeitam os fatos, devem sempre tratá-
las com compaixão e não devem ser competitivos com as pessoas comuns ou pensar sobre 
os seres conscientes com conceitos humanos. Façam somente o que devem fazer com 
compaixão, sem importar se elas aceitam ou rejeitam. A compaixão é um produto do 
cultivo e não é algo fingido; ela vem do fundo do coração e não é algo a ser demonstrado à 
outra pessoa. É algo que existe eternamente e que não muda com o passar do tempo nem 
muda de acordo com as circunstâncias. 
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Depois de passarmos por esta parte da história e olharmos para trás, se cada discípulo do 
Dafa for capaz de dizer: “Fiz o que devia fazer”, (aplausos). Isso será a coisa mais 
grandiosa. (longos aplausos) Porém há muitos estudantes que causaram danos a si mesmos 
e que não cumpriram aquilo que deveriam fazer e aquilo que a história lhes confiou. O bom 
disso, é que esta perseguição ainda não terminou completamente, portanto, ainda há 
oportunidades. Quanto a como consertar as coisas ou como fazê-lo melhor, isto é decisão 
de vocês. Desde o dia em que comecei a ensinar o Fa, disse que o que faço é algo muito 
responsável e nobre para com os seres humanos, para com a sociedade, e para com todos os 
seres conscientes. (Aplausos calorosos). Tudo o que disse se cumprirá no futuro. E todas as 
promessas que fiz, serão cumpridas no futuro. (Aplausos). 
 
Não importa o quão longo tenha sido o processo histórico que a raça humana atravessou 
durante a sua existência na Terra, sejam mil ou dez mil anos, aos olhos dos Deuses, este foi 
um processo muito rápido. Foi o tempo daqui que criou uma diferença no tempo para os 
seres conscientes. Como seres que desceram aos Três Reinos, como discípulos do Dafa nos 
Três Reinos, todos vocês sabem que os Três Reinos não existia no passado do Cosmo. 
Como já disse várias vezes quando ensinei o Fa, a razão pela qual os Três Reinos foi 
criado, foi para retificação do Fa, para ser usado durante a última etapa de “Formação, 
Estabilidade, Degeneração e Destruição”. Se ele não fosse capaz de desempenhar um papel 
na retificação do Fa durante o período da retificação do Fa ou, em outras palavras, se esta 
retificação do Fa fracassasse ou se, durante a retificação do Fa, a raça humana não 
mostrasse uma atitude positiva para com o Dafa, e os discípulos do Dafa não fizessem bem 
as coisas, se qualquer uma dessas coisas não funcionasse, então, os Três Reinos não 
existiria mais no Cosmo do futuro. Colocando de outra forma, este lugar desapareceria em 
um futuro próximo. Porém, os discípulos do Dafa fizeram uma grande obra e conseguiram 
fazer o que os discípulos do Dafa deveriam fazer, então, a humanidade mostrou o seu lado 
reto e as coisas se harmonizaram. (Aplausos). 
 
Mesmo que alguns seres tenham participado nesta perseguição e muitos outros seres 
tenham sido indiferentes, e também muitos outros não tenham dado seu apoio mesmo 
podendo dá-lo, a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos seres conscientes tem 
mostrado sua simpatia e tem dado seu apoio, o que significa que mostraram seu lado reto. 
Com a habilidade que vocês têm de cultivar aqui, de serem capazes de validar o Fa aqui, e 
pelo fato de o Mestre poder completar o que quer realizar aqui, os seres conscientes daqui 
criaram para si mesmos oportunidades para o futuro. Então, os Três Reinos existirá para 
sempre no Cosmo do futuro. (Aplausos calorosos). 
 
Recentemente temos feito muitas coisas específicas e vocês perceberam isto. Vocês sabem, 
depois que disse no Fahui passado que este ano seria um ano cheio de acontecimentos, 
muitas coisas aconteceram, começando no início deste ano. No que diz respeito ao bando 
de políticos sem vergonhas na China continental, vários funcionários de alto calão foram 
considerados culpados nos tribunais dos Estados Unidos e o cabeça do mal principal 
também teve uma ação contra seus atos levada aos tribunais; há também a epidemia de 
gripe aviária [SARS] que está advertindo a humanidade, os problemas trazidos pelo Artigo 
23 em Hong Kong, a grande inundação na China continental, e especialmente a 
inauguração da estação de televisão que expõe globalmente a perseguição; todas essas 
coisas são fortes golpes que o mal sofreu. Eles consideram todas essas coisas como 
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catástrofes, incluindo a situação atual do Dafa. Todas essas coisas parecem manifestações 
naturais, porém, se estes seres perversos não tivessem sido eliminados, muitas coisas não se 
realizariam, pois existiam fatores perversos por detrás dos humanos e eles estavam 
tomando o lugar dos humanos; não estavam simplesmente controlando os humanos, 
estavam substituindo os humanos. Quando vocês estavam esclarecendo os fatos às pessoas, 
eles estavam controlando as pessoas para impedir que elas os escutassem. Eram demônios 
exercendo o controle. 
 
Desde hoje, podemos dizer: para as forças do mal, as velhas forças, as pessoas más deste 
mundo e todos os elementos que perseguiram o Fa, todos já viram que perderam a batalha. 
Olhando adiante, a situação passará rapidamente por mudanças ainda maiores. Isto significa 
que esta parte da história passará rapidamente, e entraremos rapidamente na etapa seguinte. 
Alguns discípulos do Dafa sempre perguntavam: “Por que não há muitos estudantes novos 
neste período quando estamos propagando o Fa?” Certamente há o controle do mal, assim 
como o fator das velhas forças causando bloqueios. A razão pela qual não os eliminei 
diretamente é porque o grupo seguinte de pessoas pertence ao grupo seguinte de assuntos. 
Este período é para que os discípulos do Dafa amadureçam através do cultivo, salvem seres 
conscientes e validem o Fa. Olhando a presente situação, a enorme corrente da retificação 
do Fa chegará com força aqui e, em breve, assim que muitas coisas forem purgadas 
gradualmente, a dimensão mais superficial será alcançada pouco a pouco. Por isso é que em 
algumas regiões, novos estudantes começaram a chegar, um após o outro, e se este é o caso, 
a situação no geral vai mudar rapidamente. 
 
Tudo que acabei de dizer foi para falar que conseguimos atravessar esta parte da história, e 
sem importar se era um privilégio outorgado especialmente a nós, ou algo imposto sobre 
nós pelas velhas forças, os discípulos do Dafa fizeram o que se supunha que deveriam fazer 
durante a perseguição, vocês estabeleceram a poderosa virtude que os discípulos do Dafa 
devem possuir. Vocês não enganaram os seres conscientes, não macularam a si mesmos, e 
vocês merecem ser os seres iluminados que estão por se converterem. (Aplausos calorosos). 
 
Quanto às coisas mais específicas, não quero falar muito delas, pois recentemente nossos 
Fahui têm sido muito frequentes e também já falei muito, então, vocês estão no processo de 
entenderem muitas coisas, pois muitos temas de que tenho falado não são coisas 
superficiais. Vocês, de qualquer forma, estão se cultivando. Portanto, vim desta vez porque 
este nosso Fahui é tão grandioso que quis vir e me reunir com nossos estudantes. Em 
particular, aqui há muitos estudantes de lugares muito longes e isolados que não me viam 
por muito tempo, então, quis aproveitar esta oportunidade para me reunir com os estudantes 
e ver a todos, isto é tudo. (Aplausos longos e calorosos).    
 
 


