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Hao a todos! (A audiência responde: Shifu hao!)
No passado eu disse que as forças do mal estavam diminuindo cada vez mais devido à
situação geral do avanço da retificação do Fa que está eliminando essas forças malévolas;
além disso, o esclarecimento da verdade feito por todos vocês, tem ocasionado que as
pessoas do mundo se tornem mais e mais lúcidas. Certamente, ainda que as velhas forças
não existam mais, as coisas que elas arranjaram nos Três Reinos continuam exercendo seus
efeitos. Digo que, mesmo existindo pouca maldade e que, atualmente todas as pessoas do
mundo estejam se despertando rapidamente, as forças do mal ainda não se deram por
vencidas. Então, como no momento as forças do mal ainda não estão completamente
eliminadas, ainda geram seus efeitos. Elas continuam sendo muito perversas e más, só que
possuem menos força e a quantidade de lugares onde conseguem atuar com suas maldades
é cada vez menor.
No presente, além do cultivo pessoal dos discípulos do DaFa, todos devem atuar de forma
intensa no esclarecimento da verdade. Então, esclarecer a verdade, sendo um discípulo do
DaFa, isto já é para vocês a forma singular de se cultivarem. Isto nunca existiu na história;
os discípulos do DaFa validando o Fa na retificação do Fa e salvando seres conscientes;
pode-se dizer que são ações grandiosas. Todos sabem que no passado, o cultivo era
somente para buscar a própria perfeição. Porém, o que os discípulos do DaFa enfrentam
hoje é algo muito grande. Todos sabem, e tenho repetido uma e outra vez que nenhuma
pessoa no mundo de hoje é comum. Se ninguém é comum, então as pessoas que vocês
salvam, as vidas que salvam, os seres conscientes que salvam não são vidas comuns.
Tampouco é algo que um cultivador comum poderia fazer. Somente um discípulo do DaFa
no período da retificação do Fa pode fazê-lo em sua validação do Fa, somente ele é digno
de fazê-lo, e tem permissão para fazê-lo. Então, isto significa que a responsabilidade
histórica que carregam é muito pesada e grande e, ao mesmo tempo, estão plantando a base
para o futuro.
Todos sabem que todo o trabalho feito pela retificação do Fa em todo o Cosmo está em sua
etapa final. Não obstante, nestes Três Reinos existem ainda as últimas, últimas vidas que
são de nível mais alto. A existência delas tem o efeito de separação, agindo de tal forma
que as forças do mal ainda podem fazer suas maldades no mundo. Mesmo os Três Reinos
sendo muito pequeno em comparação ao colossal e imenso universo, ele têm uma
correspondência com ele. Os Três Reinos são como o ponto focal do universo. Vocês
carregam uma missão enorme, mesmo esta Terra sendo tão pequena e as vidas que
encaramos sejam semelhantes aos deuses de nível mais baixo do universo, isto é, tem a
aparência de Deuses – o homem; inclusive o vosso método de cultivo que começa no nível
mais baixo do universo, mas mesmo assim, a missão que vocês carregam é enorme.
No esclarecimento da verdade, os discípulos do DaFa têm salvo muitas vidas que devem
ser salvas. Não obstante, ainda não é suficiente. Na realidade, o que fizeram até o momento
é ainda muito limitado. O número é muito pequeno. Os discípulos do DaFa, especialmente
na China continental, são os que carregam a maior responsabilidade. O corpo principal dos
discípulos do DaFa está na China, e os discípulos do DaFa devem atuar ali de forma ainda
melhor, devem ser mais racionais com relação às lições, mais despertos, caminhar de forma
ainda mais reta, e fazer que os seres conscientes possam ser salvos, portanto, digo aos
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discípulos na China que desenvolvam ainda mais a função do corpo principal dos
discípulos do DaFa. Tudo o que os discípulos do DaFa em outras regiões estão fazendo
gira entorno deste corpo principal do Fa na China continental, e esses discípulos fora da
China estão reprimindo a perseguição do mal, diminuindo a pressão sobre os discípulos do
DaFa na China continental, e também ajudando os discípulos do DaFa na China a
esclarecerem a verdade. Observando a situação integral da validação do Fa de todo o corpo
do DaFa, basicamente todos os discípulos do DaFa puderam desenvolver o papel de
discípulos do DaFa no período da retificação do Fa.
Certamente, há casos particulares e também há alguns discípulos que ainda não são
diligentes. Isto é porque há três tipos de discípulos do DaFa. Primeiro estão aqueles que
têm um compromisso com o Mestre; o segundo grupo é formado por aqueles que
estabeleceram relações predestinadas na história, que nos diferentes períodos formaram
laços de relações predestinadas comigo. O terceiro grupo são aqueles com boa qualidadeinata, que parecem bons e podem se cultivar, e entraram durante a transmissão do Fa pois
esta grande porta está completamente aberta. Porém, na realidade, a forma como esse
último grupo tem se comportado, não tem sido satisfatória. Até agora há alguns que têm
comportamentos em suas vidas pessoais que não parecem em absoluto com o
comportamento de um cultivador. Assim, não importa o quanto tenha feito, não vai poder
alcançar a perfeição. No esclarecimento da verdade, gastam mal o dinheiro que os outros
discípulos juntam poupando comida na vida diária a fim de fazerem materiais de
esclarecimento. Sempre lhes ensinei que antes de fazer qualquer coisa, devem pensar nos
outros. Vocês têm pensado nisso enquanto estão usando o dinheiro dos outros discípulos do
DaFa? O mal se aproveita de qualquer brecha, observando como tigres a cada pensamento
e ações de vocês. O mal intensifica qualquer coisa na qual vocês se apegam; quando vossos
pensamentos não são retos, fazem com que vocês se tornem irracionais. Todos estão se
sacrificando pelo DaFa e sem dúvida, há alguns que sem nenhum tipo de vergonha, pedem
dinheiro aos outros estudantes. Digo: está se cultivando? Está negociando condições com
quem? Onde está a imagem de cultivador que deve ter? Como estabelece a poderosa virtude
de um cultivador? Pensa que o Mestre está conduzindo vocês a fazerem política de gente
comum? Há alguns que nunca têm suas cabeças despertas, não são serenos, não prestam
atenção à segurança e, menos ainda prestam atenção à segurança dos demais. Isto ocorre
porque naquela época quando entrou este grupo de estudantes, eles já sabiam que estavam
passando por tribulações demoníacas e provas. Para eles, o processo de eliminar carma é
uma prova muito séria, e não se sabia naquela época se poderiam passar ao não. Certamente
este grupo de estudantes que não são racionais é muito pequeno.
Vendo as coisas da perspectiva atual, penso que basicamente a maioria deles está bem,
porém há aqueles que não estão. Eles tratam o Fa usando o coração humano; eles usam o
coração humano para cuidar das coisas relacionadas à perseguição dos discípulos do DaFa
e às três coisas que os discípulos do DaFa devem fazer. Especialmente com relação ao
esclarecimento da verdade, há muita gente que não dá importância. Estou falando aqui
principalmente sobre os estudantes da China continental. Há alguns que ainda não têm
pensamentos retos suficientes, nem tampouco dão importância ao esclarecimento da
verdade. Nesta perseguição há alguns que até causaram um efeito ruim. De repente se
tornam claros, de repente se tornam confusos. Ah... humanos, não importa de onde veio,
chegou à ilusão. É realmente difícil sair da situação desta falsa sociedade, dessa falsa
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cultura criada pelas velhas forças. Porém, nenhuma vida está completamente na ilusão, pois
cada ser tem uma parte que tem clareza e ainda tem a qualidade-inata básica da vida
estabelecida por sua natureza original. Tudo isso pode estabelecer funções positivas; todos
podem desenvolver boas coisas. Digo, devem ter pensamentos retos. Quanto à manifestação
real, tenho visto que há algumas pessoas que não têm feito um bom trabalho. Porém, todos
sabem o motivo para que o Mestre viesse aqui. A retificação do Fa é para salvar os seres
conscientes, incluindo as pessoas da Terra. (Aplausos). Então, se podem ser salvos, eu os
salvarei. Vejo o problema de forma diferente de vocês e de forma diferente das pessoas do
mundo. Uma pessoa quase não consegue perdoar a outra quando esta comete um erro; eu
não vejo assim. Vejo integralmente uma vida, e ainda que tenha só um fio de esperança,
lhes dou esta esperança. (Aplausos).
As pessoas do mundo não dizem que se o vosso Mestre tem grandes capacidades, então por
que ele não faz isto ou aquilo? Não é como elas pensam. Um pensamento verdadeiro
determina aqueles que serão eliminados; podem ser destruídos com um movimento de mão.
Então, para que vim? Por que suporto tanto pelos seres conscientes? Se tivesse feito as
coisas como falam, não teria feito tudo em vão? Como uma vida na Terra tem seu
correspondente nos corpos celestiais, então isto envolve assuntos bem grandes. Aqui é o
ponto focal; quando uma pessoa peca, já não é somente uma pessoa pecando. Pensem, é
possível que possa estar envolvendo um grande sistema cósmico. Se for assim, a destruição
de uma vida talvez seja a destruição de um imenso sistema de corpos cósmicos. Há alguns
que nem sequer são somente isso. Pois quando uma vida sobre a Terra peca, aquele que se
aproveitou desse erro, que fez o arranjo, que manipulou, que a guiou, e cujos elementos
estiveram desempenhando um papel, o que está envolvido já não é somente um corpo
cósmico ou dois corpos cósmicos, mas um corpo cósmico imenso; todos eles serão
responsáveis por esse assunto. Isto é um princípio do universo. Este é o parâmetro básico
do universo: todas as vidas estão se posicionando na retificação do Fa. Quando o homem
faz coisas más aqui, busca-se somente o homem para pagar a conta, o homem não poderá
arcar com toda a responsabilidade. Isto não é simplesmente um assunto de que o homem
tenha pecado, é o resultado da participação de elementos de seres em altos níveis.
Porém, se ao contrário, surgem realmente pensamentos retos nesta pessoa, e ela se faz clara
de mente, então, as vidas de níveis altos também observam este lado humano, e o que esta
pessoa quer fazer. Se o homem realmente quer fazer o bem, então ninguém tem o direito de
fazê-lo pecar. Quem fizer isso, será jogado para baixo. O corpo principal de uma vida pode
efetuar funções positivas. Inclusive, se através da história esta vida não tem sido boa,
também posso diminuir seus pecados, pois o parâmetro da retificação do Fa do universo
inteiro está baseado segundo a atitude que uma vida tem com relação à retificação. O estado
integral do ser humano sobre a Terra é controlado por reinos mais elevados. Então, a
atitude do homem influi neles, e inclusive nos níveis mais altos.
Há muitos estudantes que têm a capacidade de ver algumas cenas e algumas situações. Na
realidade, digo a todos que de fato essas são todas manifestações específicas das vidas em
diferentes níveis deste imenso universo. São todas manifestações individuais dessas
diferentes vidas e diferentes Deuses. Porém, o mais importante são as manifestações dos
grandes reis do corpo principal. Eles frequentemente sabem muitas verdades. Suas
manifestações parecem ser diferentes de suas vidas específicas, por isso, aquilo que alguns
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estudantes podem ver, não são as manifestações dos corpos principais. Então, o
esclarecimento da verdade, na realidade ultrapassa em muito o vosso cultivo individual.
Seu cultivo pessoal está somente criando e formando uma vida, porém, o efeito que vocês
geram na salvação dos seres conscientes, cria e forma muitas vidas nos corpos principais,
incontáveis seres conscientes, até inclusive corpos celestiais ainda mais imensos. Vocês
arcam com um assunto imenso assim.
Certamente, não reconhecemos nenhum arranjo das velhas forças. Eu, seu Mestre, não
reconheço. Certamente, os discípulos do DaFa tampouco devem reconhecê-lo. (Aplausos).
Não obstante, elas fizeram o que queriam fazer. Os discípulos do DaFa têm que fazê-lo
ainda melhor, cultivando bem a si mesmos em meio ao processo de salvar a todos os seres
conscientes. Durante as tribulações demoníacas no cultivo, o cultivador tem que olhar a si
mesmo, e isto significa não reconhecer o arranjo das tribulações demoníacas das velhas
forças e atuar bem durante as tribulações arranjadas por elas; mas não é assim. Nós temos
que rechaçar inclusive a aparição das velhas forças e seus arranjos; todos temos que
rechaçar até suas existências. Estamos fundamentalmente negando todas suas coisas, e
somente as coisas que vocês fazem para eliminá-las é a poderosa virtude. Não se cultivem
nas tribulações criadas por elas; caminhem bem o próprio caminho sem reconhecê-las, nem
sequer reconheçam a manifestação das tribulações quando as eliminarem. (Aplausos).
Então, observando as coisas desse ângulo, o que temos que fazer é negar completamente as
velhas forças. Nem Eu nem os discípulos do DaFa reconhecemos as manifestações de sua
última luta antes de morrerem.
Há um princípio no universo, o qual todos conhecem, e é que as vidas suportarão todo o
bem e todo o mal que criaram por si mesmas na história. Ao eliminar a perseguição
arranjada pelas velhas forças, quanto mais os discípulos do DaFa se sacrificam, mais
receberão. Até uma vida comum, quando faz o bem ou o mal, está gerando tudo o que
receberá no futuro. A perseguição e os sofrimentos que os discípulos do DaFa carregam
nesta perseguição serão todos compensados na história futura com glória ainda maior; será
uma glória que nunca houve na história. Pois os discípulos do DaFa são discípulos criados
e formados durante o período da retificação do Fa, e são parte da retificação do Fa. Isto
tem conduzido os discípulos do DaFa a um nível muito alto, e mais, é o Mestre que está
diretamente conduzindo os discípulos do DaFa à outra margem.
Este assunto por si mesmo conduz a uma glória muito grande, e os discípulos do DaFa
também devem ser dignos desta glória. Porém, agora que o Mestre disse isto, não vão atuar
como se tivessem acabado de entender algo, e alguns deixem de fazer tudo e passem única
e exclusivamente a fazerem trabalhos do DaFa. Isto pode ser aproveitado pelas velhas
forças, pois o que elas querem é aproveitar de vossas brechas. Hoje digo aos discípulos do
DaFa que vocês devem se cultivar adaptados ao máximo às condições das pessoas comuns;
não podem ir aos extremos. Sejam serenos e estáveis enquanto efetuam plenamente a
função de um discípulo do DaFa durante a validação do Fa. Todos têm muitas, muitas
dificuldades, além de atuar bem na validação do Fa, todavia você precisa balancear a
relação com as pessoas do mundo, as relações com a família, e com a sociedade; e isso é
muito difícil. Mesmo sendo difícil, este é o caminho que os discípulos do DaFa devem
transitar.
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No passado eu disse que estou realizando este assunto em duas etapas. Se eu tivesse feito
tudo em uma única etapa, esta tribulação demoníaca seria de caráter mundial. Haveria
bilhões de discípulos do DaFa que obteriam o Fa e, aqueles que teriam um papel negativo
também seriam muito numerosos, também seriam vários milhões. Então, esta seria uma
tribulação demoníaca mundial. Se eu tivesse feito isso de tal maneira, todo o mundo estaria
envolvido, ninguém poderia escapar, cada pessoa, cada vida teria que se posicionar: aqueles
que poderiam se cultivar, que dariam o passo adiante; aqueles que seriam opostos, que
teriam outros pensamentos, todos estariam se posicionando. Então, como bilhões cultivarão
o DaFa, se não colocássemos nossa forma de cultivo, todos esses bilhões de pessoas
deixariam suas famílias e isto seria uma catástrofe para a sociedade dos seres humanos.
Seria uma irresponsabilidade para com a humanidade a este nível do Fa. Mesmo eu
dividindo em duas etapas e a situação descrita não ocorrendo, de qualquer forma, no futuro
um grande número de pessoas se cultivará. Em tal caso, nosso método de cultivo pode ser
justamente o caminho deixado para tantos cultivadores do futuro.
No que se refere às responsabilidades dos discípulos do DaFa, todavia há muitas coisas que
precisam ser realizadas com mais profundidade, especialmente o esclarecimento da
verdade. Fazer um trabalho melhor no esclarecimento da verdade, isto é, esclarecendo a
verdade de forma mais profunda e ampla, está ligado ao fato de como as pessoas do futuro
obterão o Fa, está ligado à salvação dos seres conscientes, à negação das velhas forças, a
eliminação do mal e a esta perseguição; também está ligado à sua própria perfeição. Na
realidade, alguns estudantes nunca atuaram muito bem, e há muitos estudantes na China
continental que não deram o passo adiante, utilizando todo tipo de desculpas; ainda há
alguns que foram “reformados” e sentem vergonha, não tem “cara” para sair, estão
deprimidos. Ainda há um grupo de pessoas que não saem e se escondem em casa lendo o
livro e mesmo assim buscam desculpas. Na realidade, são seus corações de medo que os
estão perturbando. Espero que os outros discípulos do DaFa na China continental ajudem a
essas pessoas, que lhes digam que saiam para fazer as coisas que os discípulos do DaFa
devem fazer. Este assunto ainda não foi finalizado, então, para qualquer vida isso ainda
representa uma ocasião e uma oportunidade de relação predestinada.
Como veem os Deuses, salvar os seres conscientes não se faz de forma alguma da maneira
como o homem faz, onde se emprega métodos humanos para corrigir algo de mau que
aparece em uma pessoa. Os Deuses são misericordiosos e benevolentes; possuem a maior
generosidade e capacidade de perdoar e realmente se responsabilizam pelas vidas. Não se
enfocam no comportamento de uma pessoa em um determinado momento, pois um Deus
faz que uma vida se ilumine no mais fundamental, e abre a natureza-Buda de uma pessoa a
partir de sua natureza original. Partindo dessa perspectiva, todos devem reforçar mais o
esclarecimento da verdade; devem fazê-lo mais profundamente, melhor, mais solidamente;
não podem fazê-lo somente para cumprir algo. Somente quando o cultivador faz
seriamente, pode salvar muitas pessoas. Por isso, aqueles indivíduos e aqueles que têm
motivos escusos e dizem aos estudantes que não esclareçam a verdade utilizando qualquer
desculpa, estão causando interferências. Tudo isto é o mal usando as pessoas para interferir.
Atuando dessa maneira, se não é um entendimento perverso, é no mínimo aproveitado pela
maldade ou por pessoas com motivos escusos que estão desempenhando funções negativas.
O esclarecimento da verdade deve ser feito, e mais, deve ser feito até o final. Este assunto
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não é feito segundo os arranjos das velhas forças; nós temos que negar inteiramente tudo o
que vem das velhas forças.
Falarei sobre outro assunto. Todos sabem que no cultivo dos discípulos do DaFa durante a
validação do Fa, muitas coisas más que foram formadas entre as pessoas comuns são
eliminadas gradualmente durante o processo de cultivo. Certamente, algumas coisas foram
somente reduzidas, enquanto muitas coisas realmente foram eliminadas. Então, aquelas
coisas que foram reduzidas não foram completamente eliminadas; elas têm seu propósito.
Isto é para que todos possam viver e salvar os seres conscientes na sociedade humana, para
que possam fazer as coisas que os discípulos do DaFa devem fazer antes de alcançarem a
perfeição. Não obstante, esses corações frequentemente são refletidos em vosso cultivo, em
vossas vidas. Vosso comportamento, vossas maneiras de falar em diferentes ambientes, até
inclusive cada pensamento e cada intenção se manifesta. Quando é afetado pelos corações
humanos, nesse instante, nesse breve momento, nesse assunto, seu comportamento é como
o de uma pessoa comum. Se vocês nunca conseguem fazer as coisas como discípulos do
DaFa, como cultivadores, então não seriam uma pessoa comum?
Não importa que carregue essas coisas de gente comum, contanto que possa controlá-las em
seu comportamento, então fortaleça sua determinação, fortaleça seus pensamentos retos, e
se comporte bem, isto é cultivo. Se você não tem essas coisas, não pode considerar como
cultivo. É precisamente porque tem essas pequenas coisas que pode se cultivar e fortalecer
sua determinação durante o processo de cultivo. Pode se cultivar neste ambiente
complicado e em meio à perseguição, isto demonstra ainda mais a grandeza de um
discípulo do DaFa; existe tal relação. Porém, muitas vezes se manifestarão muitos apegos
se não prestarem atenção.
Na realidade, muitas vezes quando os discípulos do DaFa estão validando o Fa, ao
esclarecerem a verdade e não fazendo bem os outros assuntos dos discípulos do DaFa,
surgem alguns conflitos. Todos já viram alguns discípulos do DaFa cujo comportamento
carrega o coração pesado de pessoa comum. Alguns estudantes são muito facilmente
afetados por seus corações de pessoa comum. Há tempos eu tenho percebido uma situação.
Eu não disse isso a todos antes porque vocês estavam esclarecendo a verdade, fazendo
outras coisas referentes à validação do Fa, as quais são muito importantes, e não quis que
fossem afetados por isso, foi justamente por isso que não falei sobre esse assunto naquela
época. Que assunto? Tenho observado que muitos de nossos estudantes não podem aceitar
que os outros os critiquem. Uma vez que são criticados, ficam chateados ou nem podem
suportar. Isto já é algo notório. Pensem cuidadosamente sobre isso, vocês nem sequer
podem aceitar críticas minhas, vosso Mestre. Hoje, todos sabem que o Mestre realmente
quer o melhor para vocês, que com compaixão e benevolência lhes ensina o Fa. Se a
expressão de meu rosto muda e lhe falo francamente, imediatamente você não consegue
suportar. Realmente é assim. Alguns dizem que não importa como o Mestre diga algo,
dizem que poderão suportar. Isso é o que você pensa; seu cultivo deve ser sólido, deve
alcançar realmente esse padrão.
Vocês sabem por que há muitas, muitas coisas e muitos apegos que vocês não podem
eliminar mesmo que coloquem muito empenho nisso? Por que é tão difícil? Sempre tenho
dito que as partículas compõem partículas, nível após nível, desde o microcosmo até a
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superfície material. Se conseguir observar o extremo microcosmo, a matéria formada pelos
apegos que sua mente carrega, são como montanhas, montanhas gigantescas compostas de
pedras como granito, e uma vez formadas, simplesmente não há forma de serem removidas
por um ser humano. Todos sabem que no passado havia muitos cultivadores que
cultivavam o espírito-original-assistente. Seus Mestres não podiam fazer nada frente a tal
problema. Por isso, em seu cultivo, não havia forma de levar esse corpo. Isto porque eles
não podiam eliminar essas montanhas durante o cultivo. Não podiam eliminar essas
montanhas e só buscavam uma forma de reprimir esses apegos mediante o ding baseado na
não-intenção (wuwei). Não permitiam que seus apegos tivessem efeitos durante esta vida,
nem que surgissem intenções durante o processo de cultivo; só podiam fazer isso. Faziam o
possível para evitar que a parte que podia obter o Tao, fosse afetada; faziam o possível para
não incitar esses apegos, pois essas reações negativas lhes impediriam de se cultivarem e
eles cairiam. Tratavam de evitar que as coisas chegassem a tal extremo. Por isso, quando
chegavam a um determinado momento, quando alcançavam a perfeição, descartavam este
corpo rapidamente, não demoravam um só segundo.
Quando um cultivador não quer eliminar seus próprios apegos, com frequencia, ele busca
justificativas tais como: “Não gosto de escutar as coisas quando os outros me dizem, prefiro
escutar quando o Mestre me diz”. Porém, se o Mestre lhe diz, esta grande montanha
desaparecerá automaticamente? Esta dura montanha de pedra se dissolveria
instantaneamente sem a pessoa ter se cultivado? Se eu fizesse isso para você, não seria
considerado como seu próprio cultivo, por isso não se pode fazer as coisas dessa forma.
Depende de você eliminar isso com seu cultivo. Há muitas coisas que vocês não são
capazes de fazer, porém o Mestre pode fazer. Porém, como o Mestre faz isso? Não é que
apenas entrando em contato, eu elimino isso para você. Quando você tem pensamentos
retos e firmes, e quando pode eliminar essas coisas, eu as tiro de você pouco a pouco;
quanto mais você puder fazer, mais eu tirarei e reduzirei essas coisas para você. (Aplausos).
Porém, sendo um cultivador, deve realmente se ajustar aos requisitos de um cultivador.
Mesmo que às vezes ainda não consiga fazer isso, pelo menos deve ter esses pensamentos
retos e deve se cultivar a si mesmo.
Agora, muitos estudantes não percebem isso de forma alguma. Por um longo tempo, o
Mestre não falou sobre esse problema. Muitos realmente estão fomentando essas coisas.
Em Zhuan Falun falei muito sobre esse problema, e é algo que os cultivadores devem
alcançar no período inicial de seu cultivo: “Não devolver o golpe quando o golpeiam, não
devolver o insulto quando o insultam”. Isto não é só algo que disse por dizer, você deve
manter o coração inabalável e chegar a entender a situação da perspectiva do Fa. Digo a
todos que estudem mais o Fa, ah... estudem o Fa, estudem o Fa, estudem o Fa. Se não
prestarem atenção ao estudo do Fa, essas coisas definitivamente aumentarão. Você não
gosta de ouvir coisas que não lhe são agradáveis, somente gosta de ouvir coisas agradáveis
e diz: “Não suporto quando os outros me irritam”. Pensem, as pessoas comuns não querem
justamente gozar dessas coisas agradáveis neste mundo e desfrutar das frases que lhes soam
agradáveis? Sendo um cultivador, você quer essas coisas de gente comum? Digo-lhes,
sendo cultivadores, ao estarem entre as pessoas comuns, devem escutar aquelas palavras
desagradáveis, e devem poder escutar essas palavras desagradáveis, (Aplausos) senão,
quando ainda não tiver resolvido este problema mais básico do cultivo, como poderá ser
chamado de um discípulo do DaFa?
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Você é um cultivador, por que às vezes tem longas discussões onde se nega a ceder? Por
que sempre diz que é devido às atitudes dos outros? Por que lhe afeta o coração quando os
outros lhe dizem algo? Por acaso não deve manter o coração inabalável quando alguém o
ataca verbalmente? Muitos fatores que contribuem para os conflitos são causados por essa
coisa em ação. Quem se encontra com isso, se sente provocado até o ponto de seu coração
saltar e nesse momento fica nervoso e já não pensa em ser responsável para com o Fa.
Alguns sempre insistem: “Ai, por que essa pessoa sempre tem uma atitude assim? Por que
se comporta assim com todos?” Também há aqueles que dizem: todos o criticam. Porém, se
perguntarem a mim, vosso Mestre, lhes direi que estão todos equivocados. Quando todos
deixarem esse apego de querer ouvir palavras boas, puderem manter o coração inabalável
quando forem insultados, olhem e vejam se aquela pessoa pode continuar agindo assim com
você. Justamente por terem esses apegos é que existem elementos que golpearão vossos
corações; é precisamente devido ao fato de seu coração ter sido provocado que você se
irrita; quando todos têm esses apegos, surge a situação onde todos estão irritados com a
pessoa que golpeia seus corações. Se todos puderem estar serenos ao serem atacados com
palavras fortes, sem serem afetados por nada, vejam se ainda existem tais elementos.
Já não disse a todos os cultivadores que não há nada acidental? Não disse muitas vezes que
vocês, como cultivadores, devem manter o coração inabalável? Hoje o Mestre tem uma
imagem de corpo carnal neste mundo humano. Não obstante, o Mestre tem muitas, muitas
capacidades, tenho incontáveis Fashen, e todos eles estão solucionando os assuntos que
devem ser resolvidos para os discípulos do DaFa; eles estão solucionando os assuntos
relacionados com a retificação do Fa durante a retificação do Fa, e fazendo muitas, muitas
coisas. Porém, nada disso se manifesta aqui. Porém aqui, lhes conto os princípios retos, que
são os princípios do universo, é o Fa que cria e forma os grandes seres iluminados. Sendo
um discípulo do DaFa, o que está buscando? O que está cultivando? Por acaso se esqueceu
da coisa mais básica e simples?
Sim, todos estão esclarecendo a verdade, se ocupando com muitas coisas, também há
muitas coisas para fazer. Estão manifestando este lado grandioso dos discípulos do DaFa.
Porém, não se esqueçam de cultivar as coisas mais básicas. Não é que ao chegar o momento
crítico, já tenha alcançado o nível; isso não é necessariamente correto. Qualquer conflito
pode vir de repente, então pode ser que ao chegar o momento crítico, você talvez não
alcance o nível, pois não é como você acredita que é, nem é algo que simplesmente pode
dizer. É como quando se cultiva o Estado-Buda, você pode dizer que quando chegar lá, com
certeza, se comportará corretamente e não carregará nenhum apego. No entanto, se você
não eliminar esses elementos, como poderá se comportar bem? Não poderá, pois aquela
vida foi criada e formada assim. Se você coloca uma pedra ali, ela continuará sendo uma
pedra, se você coloca ouro ali, ele será ouro.
Todos sabem que no cultivo, sem pensar intencionalmente, os pensamentos maus saem por
si mesmos. Por quê? Não será porque os pensamentos maus estão ali? Quando aparecem
conflitos ou qualquer outro assunto, lhes digo, sem considerar as duas pessoas em conflito,
que devem buscar as razões em si mesmas, inclusive a terceira pessoa também deve pensar
consigo mesma: “Por que eu observei este conflito?” Quando tem parte direta no conflito,
deve analisar com mais razão ainda; por que não se cultiva?
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Hoje menciono este problema, também busquei esta oportunidade e este momento porque
sentia que devia falar sobre isso. Agora que já falei, todos devem dar importância a isso e
levar isso seriamente. Façam que suas ações como discípulos do DaFa validando o Fa,
sejam as mais sagradas. Não sejam como pessoas comuns. Quando as pessoas comuns
fazem coisas do DaFa, estão somente acumulando boa fortuna; no entanto, as coisas que os
discípulos do DaFa fazem para validar o Fa são poderosas virtudes, então devem fazê-las
bem.
Quero falar sobre outro assunto. Todos sabem que os discípulos do DaFa precisam deixar
muitas coisas para o futuro, não necessariamente para os seres humanos. Talvez essas
coisas sejam deixadas em algum lugar no Cosmo. Como estão validando o Fa, estão vendo
se podem fazer certas coisas bem ou não, e estão forjando um caminho para o futuro.
Mesmo que a manifestação de seu caminho esteja sobre a Terra, neste lugar humano, em
diferentes reinos têm outras manifestações. Cada discípulo do DaFa deve transitar seu
próprio caminho. Os caminhos no cultivo são diferentes para todos, digo que o caminho de
cultivo é diferente para cada pessoa. O estado de todas as vidas futuras em diferentes níveis
do universo pode depender de uma determinada manifestação aqui. Então tudo depende de
si, durante a validação do Fa, os caminhos que vocês mesmos percorrem são retos, se são
bons, e se vão ou não vão funcionar; fatores grandes assim estão envolvidos.
Há um grupo de discípulos que dispõe de capacidades de gong enquanto se cultivam;
alguns podem ver coisas, e alguns podem exercer algumas outras capacidades de gong. Há
pouco disse que cada pessoa está transitando um diferente caminho dentro daquilo que os
discípulos do DaFa devem percorrer. Os caminhos forjados por vocês, terão um impacto no
futuro do universo. Se um discípulo do DaFa tem permissão para se cultivar com uma
capacidade de gong, isto certamente se deve a uma razão. Certamente é para estabelecer
algo para as futuras vidas, pois os discípulos do DaFa têm precisamente uma
responsabilidade muito grande; estão arcando com uma missão muito grande. Não lhes
conto muitas coisas, não quero lhes explicar a fundo precisamente porque temo que surja
em vocês, todo tipo de apego.
Se essas pessoas que se cultivam com capacidades de gong não transitam bem seu caminho
e são interferidas, amanhã podem desenvolver um entendimento perverso, depois de
amanhã o sangue pode lhes subir à cabeça por qualquer coisa e não encontrarão mais o
rumo certo; digo a todos, isto significa que não transitaram bem o caminho que foi
arranjado. Um caminho é arranjado para você porque existem certos fatores no universo
que lhe têm sido dados e este caminho foi confiado a você para que o siga. Todos entendem
o significado do que eu disse? (Aplausos). Porém, um grupo pequeno de estudantes com
capacidades de gong tem falhado em sua importante e grande missão. Não tem transitado
bem seu caminho, se sentem satisfeitos em ter algumas capacidades sobrenaturais,
presumem tanto que não se trata somente de um problema de ostentação, mas sim,
chegaram a tomar um grande desvio, e se iluminaram perversamente e, ainda não
perceberam isso! Não são dignos da grande confiança depositada neles pelo Cosmo. Este
não é um assunto de pouca importância. Por isso, sendo um discípulo do DaFa, devem
prestar atenção a todos os lados das coisas. Discípulos do DaFa, dêem uma olhada para trás
e vejam o caminho que transitaram em diferentes ambientes, cada pessoa está transitando
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seu próprio caminho, incluindo seu trabalho neste mundo, sua forma de viver; tudo tem
suas razões.
O Fa que ensino hoje inclui os estudantes da China continental e os estudantes fora da
China continental. Isto é um problema que apareceu no corpo inteiro. Os discípulos do
DaFa, na realidade, têm feito muito bem neste período de validação do Fa; não quero falar
sobre assuntos específicos, pois espero que vocês vejam por si mesmos essas grandes e
sagradas maravilhas. Neste período, se puderem fazer bem as três coisas que devem fazer
os discípulos do DaFa, já poderão superar todos esses problemas, definitivamente poderão
superá-los. (Aplausos)
Digo as mesmas palavras. Não penso em deixar nem uma só pessoa e, por isso, o
pensamento do Mestre frequentemente é diferente do de vocês. Às vezes, vocês sentem que
alguns não são de confiança, que alguns não podem ser salvos, que alguns são assim ou de
outro jeito. Eu não penso como vocês. Todos sabem, hoje eu abri amplamente a porta para
salvar as pessoas; com relação aos trabalhos dos seres conscientes na sociedade humana, há
todo tipo de ocupações. Quero salvar cada pessoa. Sempre que você estudar o Fa, vou
querer salvá-lo, não quero deixá-lo. (Aplausos). Quando vocês, discípulos do DaFa,
formam pensamentos retos mais fortes entre vocês, isto é extraordinário. Começando por
cada pessoa, façamos com que nosso ambiente seja um ambiente muito reto; então, todos os
elementos não retos se dissolverão, todos os estudantes que não fizeram bem, verão suas
falhas, e isto os motivará a fazerem melhor.
Humanos, ah ..., quando uma vida pode obter o Fa hoje na história, não é algo comum. É
realmente muito afortunada! Porém, uma vez que o perde, todos sabem o que ela
enfrentará? É algo realmente espantoso, pois uma vez que fracasse em seguir com as
responsabilidades mais importantes e as enormes missões que lhe foram confiadas, isso é o
oposto da perfeição de uma vida. Essa vida, realmente entrará pela porta do “sem vida”.
Vocês não podem abandonar simplesmente uma pessoa sem ter feito um esforço suficiente.
Não importa que erro tenha cometido essa pessoa, ou que tipo de pessoa seja, ainda quero
dar a todos uma oportunidade. Certamente, na sociedade humana há, depois de tudo, um
grupo de pessoas que já não são suficientemente boas. Então deixe-as. Hoje, o mais
importante é que nossos discípulos do DaFa devem fazer o melhor, se obtiveram o Fa,
devem valorizá-lo.
Aqueles que não têm feito bem, devem pensar sobre essas coisas. Certifiquem-se de não dar
pouco valor à compaixão e à benevolência do Mestre. Não precisa acreditar em mim, pode
fazer as coisas seguindo seu próprio caminho, porém tenho repetido várias vezes que algo
tão grande apareceu na sociedade humana, que um grupo tão grande de pessoas tem feito
tudo isso na sociedade. O Fa que eu, Li Hongzhi tenho ensinado, é algo que as pessoas
desde milênios na antiguidade queriam saber, todos queriam obtê-lo mas não puderam.
(Aplausos). Nada disso é acidental. Aqueles que não fizeram bem, pensem tranquila e
serenamente, e assegurem-se de não arruinarem suas vidas eternas devido à sua
irracionalidade e apegos humanos.
Isto é tudo que direi. Obrigado a todos. (Aplausos por longo tempo).
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