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(Aplausos Calorosos)
Boa Tarde a todos! (Aplausos calorosos) (A audiência responde: boa tarde Mestre!)
Vocês têm trabalhado arduamente! (Aplausos). Como discípulos do DaFa, vocês têm
atravessado provas e tribulações, temperando a si mesmos e tornando-se mais maduros.
Assim tem ocorrido, tanto com os discípulos do DaFa da China continental como com os
discípulos fora do continente; vocês têm se tornado cada vez mais racionais, cada vez mais
lúcidos, e cada vez mais conscientes sobre como devem transitar seus caminhos. Agora,
quando afrontam a perseguição e se deparam com toda classe de opiniões negativas, podem
lidar com isso de forma racional, e quando esclarecem os fatos, fazem isso com o desejo de
salvarem seres conscientes, e essa intenção faz que vocês causem um grande impacto ao
fazerem as coisas.
A situação atual mostra que, especialmente desde a publicação dos Nove Comentários,
muitas pessoas do mundo têm despertado. Os chineses, mais que os outros, foram mantidos
na obscuridade durante muito tempo, vivendo sob as aparências da falsa cultura do Partido,
a qual foi criada pela perversa ideologia comunista. As pessoas estão se tornando lúcidas
gradualmente e suas verdadeiras naturezas estão ressurgindo. Desde a publicação dos Nove
Comentários, vocês têm experimentado uma grande quantidade de coisas de todos os tipos,
positivas e negativas. O mais notável, é que diariamente milhares de pessoas renunciam ao
partido e isso aterroriza o espectro perverso do partido e também as pessoas más. Agora,
antes de seu iminente colapso, a maldade está dizendo uma vez mais - enquanto incita,
confunde, envenena as pessoas e inventa mentiras – que estamos fazendo coisas políticas.
Mesmo quando realmente não nos envolvemos em política, eles insistem em dizer que
fazemos isso. Cada vez que eles perseguem e atacam as pessoas, sempre inventam
mentiras, incitando as pessoas e tentando justificar a perseguição. Quando atacam alguém
sempre o chamam do primeiro nome que lhe ocorrem no momento. Os discípulos do DaFa
só fazem aquilo que se supõe que devam fazer; são lúcidos e racionais, sabem o que fazem,
e nenhuma das vis mentiras ou acusações que provêm da cultura do partido podem
interferir ou balançar os discípulos.
Quando se trata de cultivadores, nenhum enfoque das pessoas comuns, nenhuma trama,
perseguição, incitação, confusão ou veneno, pode afetá-los; então, essas coisas afetariam
menos ainda os discípulos do DaFa. A perseguição já se prolongou por muito tempo, e no
que se refere a esses rufiões, espiões e chefes dessa quadrilha maléfica, onde todos esses
estão envolvidos na perseguição aos discípulos do DaFa, já se tornou ridículo o fato de
ainda não poderem ver quem realmente são os discípulos do DaFa; eles ainda não sabem
quem são realmente os cultivadores, e ainda continuam usando esses enfoques humanos
com eles. Isso não é estranho? De fato, é verdade que quando olham as coisas com
pensamentos humanos comuns, e especialmente quando olham as coisas com a lógica e
noções deformadas da cultura do partido, não podem entender o reino ou o estado da mente
de um cultivador. Quando veem as coisas com pensamentos de pessoas comuns, nada se
encaixa; nenhum dos enfoques que as pessoas más têm usado durante a perseguição tem
funcionado. Isso mostra que aqueles que estão nesse nível humano nunca terão êxito ao
tentarem afetar níveis e reinos mais elevados que o mundo humano.
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Desde a publicação dos Nove Comentários, muitas pessoas comuns influenciadas pelas
mentiras do espectro perverso do malévolo Partido, disseram que nós estamos nos tornando
políticos. Porém, como todos vocês sabem, nós não estamos nos “tornando políticos”.
Mesmo se as pessoas perseguidas se envolvessem em política, não haveria nada para se
envergonhar; seria algo lógico e natural. Porém, nada do que fizemos tem motivação
política por detrás; nós não fazemos coisas por motivos políticos. Como é possível que
genuínos cultivadores se envolvam na política mundana? A retificação do Fa está
ocorrendo no Cosmo, e agora mesmo, os cultivadores do DaFa estão validando o Fa e sua
meta é salvar seres conscientes. Durante o período da retificação do Fa, com o propósito de
validar o Fa, os discípulos do DaFa podem fazer uso de qualquer forma dentro da
sociedade humana comum que seja favorável à retificação do Fa, porém, mesmo assim,
eles só usam coisas escolhidas de forma seletiva, baseando-se no que for necessário para
salvar seres conscientes. Não há problema nisso, pois tudo nos Três Reinos foi formado
para a retificação do Fa. Quando veem seres conscientes que precisam ser salvos, o crucial
é fazer que aqueles seres se salvem. Quando usamos coisas do mundo humano, isso é feito
depois de considerarmos cuidadosamente aquilo que os seres conscientes podem entender e
aquilo que podem ajudá-los a serem salvos. Os Três Reinos foram formados para a
retificação do Fa de hoje, e essa quantidade de coisas e seres conscientes vieram para a
retificação do Fa, foram criados para a retificação do Fa, e foram formados para a
retificação do Fa. Em outras palavras, todos os seres conscientes e essa quantidade de
coisas que existe, vieram aqui para isso. Cada evento aqui foi estabelecido, criado e
formado para a retificação do Fa. Então, durante essa retificação do Fa, os discípulos do
DaFa podem usar à vontade, qualquer método que torne mais fácil o ato de salvar seres
conscientes, sempre que seja algo que as pessoas comuns do mundo possam entender e por
meio do qual possam ser salvas. De qualquer forma, temos usado as coisas seletivamente e
de maneira benevolente e reta.
Consideremos os Nove Comentários como exemplo. A meta principal ao publicar os Nove
Comentários, tem sido expor a natureza do Partido Comunista Chinês, para que as pessoas
enganadas pelo malévolo partido, possam vê-lo pelo que ele é realmente, então, possam
reconhecer a maldade do partido malévolo, e assim serem salvas. Os Nove Comentários
foram feitos porque, quando os discípulos do DaFa esclareciam a verdade, muitas pessoas
se negavam a escutar, pois estavam sob a influência do espectro perverso do malévolo
partido e da propaganda da cultura do partido que era utilizada pelas pessoas más do
partido. Muitas pessoas diziam: “Se o partido diz que é mau, você é mau”. E muitas
pessoas cujos pensamentos foram deformados pela cultura do partido, diziam: “Se eu
estivesse na posição do partido, eu também os teria reprimido, assim como fez o partido”. E
mais, muitas pessoas ainda estão enganadas e acreditam muito no que diz a máquina de
propaganda controlada pelo partido maléfico, elas ainda acreditam no regime de rufiões do
partido maléfico e ainda consideram suas doutrinas distorcidas como a verdade. Com tal
situação surgindo frente a nós, o que deveríamos fazer? Simplesmente deveríamos deixar
de sermos misericordiosos? Então, podemos deixar de salvar essas pessoas? Certamente
devemos salvá-las. Como sempre digo, nenhum dos chineses de hoje é uma simples pessoa
comum. Não se deixem enganar pelo fato de que as peles humanas parecem iguais; as
pessoas que estão dentro delas, já não são o que parecem ser, e na maioria dos casos, quem
habita essas peles são seres que vieram de altos níveis. Um grande número de reis de
diferentes nações ao longo da história reencarnaram na China. Então, o grupo de pessoas na
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China de hoje, está longe de ser formado por pessoas comuns. O que ocorre é que quando
uma pessoa se reencarna ou um ser divino baixa a este mundo, ele entra na ilusão, e as
pessoas dentro da ilusão são susceptíveis de serem manipuladas. Porém, se supõe que todas
deveriam obter o Fa e serem salvas, e elas têm grandes relações predestinadas.
No que se refere a muitos seres, ao virem para os Três Reinos, não terão forma de
regressarem para o lugar de onde vieram. Nenhum ser na história que veio e assumiu uma
forma humana regressou. Em nenhum caso passado, onde as pessoas se cultivaram com
êxito em Deuses ou Budas, era realmente a pessoa que tinha êxito no cultivo. Era sempre o
espírito-original-assistente da pessoa que usava o corpo principal para cultivar a si mesmo,
já o espírito-original-principal da pessoa – a pessoal em si – nunca se cultivou com êxito.
No caso daqueles que se cultivaram bem depois de uma vida de cultivo, alguém com sua
imagem realmente se cultivava com êxito. Porém, esse era o espírito-original-assistente,
enquanto o espírito-original-principal – a pessoa em si – tinha que entrar no ciclo da
transmigração. Em outras palavras, pensem, por que tantos seres de altos níveis se
atreveram a correr um risco tão grande e vir para os Três Reinos? Eles são Deuses, então,
como poderíamos não salvá-los? Eles não vieram para obter o Fa? Se observarmos isso de
outra perspectiva, não foi justamente a coragem deles ao virem para cá uma forma de
validar o Fa e eles colocarem suas esperanças na retificação do Fa? Por isso, digo que não
podemos deixá-los para trás, digo que devemos salvá-los e pensar em formas de fazer isso!
Mesmo que nesse momento eles estejam confusos, ou tenham perdido a capacidade de
reconhecer a verdade ou a realidade devido aos seus conceitos estarem distorcidos pela
cultura do partido, ainda assim, temos de encontrar formas de salvá-los.
No momento, o maior obstáculo é a cultura do partido que influencia os seres conscientes e
os torna incapazes de verem ou escutarem a verdade. Com tal situação em mãos, os Nove
Comentários foram publicados com o propósito de ajudar as pessoas a verem a natureza
verdadeira e fundamental do partido maléfico. Depois de verem claramente sua natureza
maligna, e saberem que o malvado partido corrompeu nossa cultura, muitas pessoas
deixaram de dizer que acreditam no partido, e muitas pessoas deixaram de acreditar nesse
governo de rufiões. Nossa meta e ponto de partida não é de natureza política, e não
queremos o poder político das pessoas comuns. Estamos salvando as pessoas! Se em seus
últimos momentos antes de morrer, o partido maléfico ainda tenta usar diferentes táticas
para interferir com a salvação dos seres conscientes, então teremos outras formas de lidar
com isso; Fa-Buda não tem limites! (Aplausos calorosos).
Esta retificação do Fa foi iniciada com o propósito de salvar todos os seres. Se um ser é
bom ou mau, ou quão grandes foram os erros que cometeu durante o curso da história, nada
disso será usado contra ele. Quando o Cosmo inteiro se tornou mau, em alguns casos você
sabe que certas coisas foram erradas, e em alguns casos, não sabe, então, qual é o propósito
de determinar quem é bom e quem não é, ou quem cumpre com o padrão e quem não
cumpre? Essas coisas não iriam ser consideradas e todos os seres iriam se salvar. Porém, há
uma coisa, a qual é a mais crucial de todas: Não se pode interferir na retificação do Fa do
Cosmo. Então, quanto a todos os seres no Cosmo inteiro, incluindo aos seres e pessoas nos
Três Reinos, suas posturas atuais para com o DaFa são de máxima importância. Esse é o
único padrão; nós só vamos considerar a postura que os seres tem hoje para com o DaFa.
Em outras palavras, A intenção não era eliminar o maligno partido, mesmo que ele tenha
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feito toda perversidade concebível, mesmo que ele tenha criado a perversa cultura do
partido e assassinado incontáveis pessoas e outras vidas. Pois na retificação do Fa, tudo o
que não é reto, pode ser retificado, e não seria necessário que os cultivadores fizessem
diretamente essas coisas ou fizessem esses arranjos; essas coisas iriam ser retificadas em
um nível fundamental durante a retificação do Fa. Em outras palavras, esses assuntos não
teriam sido tocados de forma alguma no nível superficial. Mesmo esses espectros perversos
do maligno Partido, poderiam ter sido retificados e convertidos em seres bons. Porém,
durante essa retificação do Fa, aquilo que era benéfico à sociedade no nível das pessoas
comuns, foi perseguido. Durante os anos em que o Falun Gong foi propagado na sociedade
chinesa, ele levou muitas pessoas a mudarem fundamentalmente suas perspectivas ali, seus
padrões morais melhoraram e se converteram em pessoas fisicamente saudáveis. O partido
maléfico sabe que seu poder político é ilegítimo, então repetidamente grita sobre a
“estabilidade” e tem protegido seu poder político. No entanto, esses são todos assuntos de
pessoas comuns, e nós ignoramos o que eles fazem. Quando o DaFa foi propagado na
China, isso não foi bom para as pessoas na sociedade? Isso não estabilizou realmente esta
sociedade? Quando as pessoas queriam fazer o bem, quando todas elas estavam cumprindo
suas responsabilidades no trabalho, e quando todas estavam atuando como boas pessoas em
todas as situações, essa força mental estava se convertendo em força material, então
pensem sobre quantos benefícios econômicos poderia ter trazido ao país e ao seu povo, e
quanto bem teria feito. Ajudou novamente a elevar os padrões morais do povo; pensem
sobre o quão estável teria se tornado esta sociedade. E quem estava governando esta
sociedade, não teria se beneficiado disso? Isso não é óbvio? Porém, o espectro perverso
possuidor do maligno partido e sua quadrilha de pessoas más, acostumados a fazerem
maldades à vontade e sem controle, escolheram nos perseguir. Então, bem, já que
escolheram nos perseguir, desde o dia em que escolheram a perseguição, os Deuses
decidiram eliminá-los. Eles deverão pagar por tudo o que fizerem aos discípulos do DaFa
durante a perseguição e por terem envenenado as pessoas do mundo. Porém, de fato, seu
maior pecado é ter interferido na retificação do Fa.
Vocês sabem que na retificação do Fa, muitos seres em outras dimensões são eliminados
instantaneamente à medida que a poderosa corrente da retificação do Fa vai passando. Isso
é feito muito rapidamente. Não importa que tão rápido a retificação do Fa avance, ainda se
requer um processo. Isso porque as dimensões do Cosmo têm tempos diferentes. Cada
planeta tem seu próprio tempo, cada partícula tem seu próprio tempo, cada área formada
por partículas tem seu próprio tempo, e cada área formada por planetas tem seu próprio
tempo. A área dos nove planetas principais, a Via Láctea, outras galáxias, a totalidade de
todas as galáxias, este universo, os universos além deste universo, os universos maiores...
todos eles têm seus próprios tempos. O tempo em cada um desses universos e corpos
cósmicos é diferente, e as diferenças são enormes. Observando da perspectiva do Cosmo
inteiro, parece que a retificação do Cosmo pelo Fa é realizada tão rápido como um
movimento de mão. Porém, enquanto essa mão se move, o tempo em certas dimensões é
tão rápido que dezenas de milhares de anos se passaram. Em algumas dimensões o tempo
transcorre quase à mesma velocidade que um movimento de mão; em outras leva centenas
de anos ou milhares de anos. Neste lugar dos seres humanos, realmente não é tão ruim; só
foi pouco mais de uma dezena de anos desde que a retificação do Fa começou. Certamente,
o Mestre tem trabalhado nisso mesmo antes de ensinar o Fa. O fato é que a retificação tem
progredido muito velozmente. Esses espectros perversos e pessoas más que têm feito
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maldades aos discípulos do DaFa só estão fazendo isso durante essa diferença de tempo
antes que a retificação do Fa chegue aqui. O tempo que leva é realmente muito curto. Se eu
tivesse arranjado que o tempo da humanidade avançasse à mesma velocidade que a
retificação do Fa, então isso teria terminado com o tempo que leva para mover a mão. Você
sente que o tempo aqui, neste lugar humano, é muito lento, porém, na realidade, está
movendo muito rapidamente. Como a velocidade da retificação do Fa tem que ser muito
rápida, a velocidade que a empurra adiante, ultrapassa todos os tempos no Cosmo. As
velhas forças no Cosmo também estão atuando rapidamente para interferir na retificação do
Fa, e o tempo nos Três Reinos tem se acelerado conjuntamente com o tempo da retificação.
Tenho dito que o tempo aqui entre os seres humanos se tornou mais rápido. Falei sobre isso
em várias oportunidades, e sua velocidade tem mudado várias vezes. Uma vez disse que um
dia agora transcorre no que antes se passava em um segundo, e logo depois disse que um
ano passa agora no que antes se passava em um minuto. Porém, ainda que o tempo seja
muito rápido, os seres aqui, não podem detectar isso. Isso porque os objetos dentro deste
lugar, e todos os fatores deste lugar também estão caminhando mais rápido em
consequência do tempo. Tempo e espaço criaram ambientes diferentes no Cosmo e
dimensões de diferentes formas. Os seres e todas as coisas que estão aqui se aceleram junto
com este tempo, é por isso que não podem sentir sua aceleração. Não só a retificação do Fa
é feita a uma velocidade mais rápida, o velho estado das coisas também está operando a
uma velocidade acelerada. Com tudo isso, o tempo é agora muito curto. A matéria que
constitui os seres humanos tem suas limitações, então, caso o tempo fosse muito rápido, os
seres conscientes nos Três Reinos não seriam capazes de suportar. Já alcançou quase o
limite que os seres humanos podem suportar quanto à adaptação da velocidade do tempo. A
única maneira de os seres humanos detectarem a aceleração do tempo e compará-lo como
era antes, é pela sensação que podem ter baseando-se em suas impressões. As pessoas mais
velhas sabem disso ainda melhor: Antes, se sentia que uma pessoa podia fazer muitas
coisas em um dia, um dia parecia ser longo, e parecia como se nunca anoitecesse, enquanto
hoje em dia o entardecer chega rapidamente depois do amanhecer e fica escuro antes de se
ter feito muita coisa. Outra coisa é que a capacidade do corpo humano não poderia manter o
ritmo (se o tempo se acelerar muito). A matéria em cada camada está sujeita às limitações
dessa camada, então, ocorre que os elementos materiais não seriam capazes de manter o
ritmo. A velocidade da retificação do Fa é, de fato, extremamente rápida. Sem importar o
quão descontrolados e ferozes possam parecer esses seres malignos, seu terrível final é
iminente! (Aplausos calorosos).
Desde a publicação dos Nove Comentários, os discípulos do DaFa têm ajudado a muitas
pessoas a compreenderem a verdadeira situação por meio do esclarecimento dos fatos e da
salvação dos seres conscientes. É de se destacar o fato de que muitas pessoas quiseram
renunciar ao partido e se separar dessa coisa perversa. E há mais: algumas pessoas podem
dizer: “Não tenho que renunciar ao partido; sei que ele não é bom, então deixei de pagar a
cota ao partido há muito tempo”. Porém, esse não é o caso onde você pensa somente nesse
sentido, e esse tipo de coisa não conta. No passado, quando você elevou o seu punho
entusiasmado e fez juramento de morte a essa bandeira cor vermelho sangue, você disse
que daria sua vida a ele e que dedicaria sua vida inteira a ele. Então, se agora você não
declara publicamente suas intenções e realmente renuncia: Como isso poderia contar? Você
pensa que é suficiente somente ter esse pensamento em sua mente? Os pensamentos das
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pessoas são instáveis. O cérebro de uma pessoa é só um centro de processamento; toda
classe de mensagens e informações passam através do cérebro humano, têm um efeito e se
manifestam e afetam a pessoa. As origens dos pensamentos das pessoas são extremamente
complexos. Então, se quer julgar a atitude de uma pessoa, o que ela fará, e que tipo de
pessoa é, deve se guiar por suas ações. Seus pensamentos não contam. Por que devemos
nos guiar sempre pelas ações de uma pessoa? Se uma pessoa quer fazer algo mau, não pode
acusá-lo de um crime antes de cometê-lo; somente depois de o cometer, você pode acusálo. Isso porque a fonte dos pensamentos de uma pessoa e os pensamentos em si mesmos são
extremamente instáveis. Uma pessoa tem um espírito-original-principal e espíritosassistentes, tem toda classe de noções formadas depois de nascer, e ambos, o bom e o mau,
são parte de sua natureza. Também há fatores externos que desempenham um papel. As
ações de uma pessoa são o verdadeiro reflexo dessa pessoa. Então, do modo como os
Deuses veem, o espectro perverso e o malévolo partido já foram sentenciados por terem
perseguido os discípulos do DaFa e interferido na retificação do Fa. Eles agora os
consideram como o mais malvado e decidiram eliminá-los. Como eles serão eliminados?
Quem será incluído na eliminação? Será suficiente eliminar o espectro perverso do
malévolo partido? E os membros do partido e da Liga Juvenil que ajudaram o espectro
perverso do malévolo partido a fazer coisas más espalhando sua perversidade neste mundo?
Colocando de outra forma, mesmo que essas pessoas não tenham feito nada mau, quando
você é um de seus membros, você é um componente que o fortifica, uma partícula da
maldade, e desse modo um ser destinado à eliminação. E mais, o espectro perverso está
tendo um efeito em todas as dimensões dos Três Reinos, especialmente no mundo humano.
Muitas pessoas se tornaram parte dele, sem serem forçadas, estão sendo usadas de maneira
voluntária, e o estão ajudando. Sendo esse o caso, não é terrível o que aguarda os membros
do partido maléfico?
Durante muito tempo esse maligno partido com seu espectro perverso obrigou
deliberadamente a unir-se às suas filas pessoas bem sucedidas, capazes e figuras de
destaque, para assim fortalecer-se e mostrar o quanto é grande, e fazer parecer que é
composto por indivíduos de destaque na sociedade. A verdade é que, até a maldade sabe
que essas pessoas não são necessariamente sinceras, e por isso, elas se tornam vítimas cada
vez que surge um movimento político do partido maléfico. Quando chegar o tempo de
ajustar contas com o maléfico partido, e quando a retificação do Fa do mundo humano
realmente acontecer, nada disso será levado em consideração; enquanto for um membro do
partido, tudo será purgado instantaneamente no processo. Os discípulos do DaFa estão
salvando seres conscientes, estão informando as pessoas sobre a verdade, mesmo tendo sido
severamente perseguidos, eles estão utilizando completamente cada oportunidade e
arriscando sua própria segurança. Eles têm dito às pessoas do mundo sobre essas coisas e as
estão salvando. Algumas pessoas não escutam, e quando se recusam a escutar, bom, elas
estão declarando suas posições. Algumas pessoas têm lido os Nove Comentários, porém,
ainda assim não querem renunciar; em tais casos, não renunciar é como declarar sua
posição.
O que os discípulos do DaFa fazem, o fazem por benevolência e pelo desejo de salvar as
pessoas, fazendo seu maior esforço e fazendo tudo o que podem para salvar as pessoas.
Desde o primeiro dia até o presente, nós sempre temos salvado seres conscientes e nunca
temos feito nada específico para alcançar certas coisas na política humana. O poder político
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não nos interessa. A meta de um cultivador é ir além do mundo humano e alcançar a
perfeição do ser. Quando ele está apegado em obter coisas mundanas ou interesses
pessoais, ele não pode alcançar a perfeição. Quando um cultivador se cultiva nesse mundo,
tem que se desfazer de toda classe de apegos humanos, e só então pode se converter em um
ser divino. De outra forma, qualquer apego ou qualquer elemento do mundo humano que
passe por sua mente, se converterá em uma fechadura que o trancará e não permitirá que
saia. Por isso, quando valida o Fa e salva seres conscientes, ao mesmo tempo está se
cultivando. Todos vocês entendem isso claramente. Em outras palavras, nós não buscamos
coisas humanas de forma alguma.
As pessoas comuns, pessoas que não obtiveram o Fa, que não sabem o que é ser um
discípulo do DaFa e que estão fora do cultivo, são incapazes de entender o DaFa e os
discípulos do DaFa. Na mente das pessoas atuais, o interesse pessoal é o principal. Há
muitos ativistas democráticos e pessoas de vários grupos políticos no governo que também
se opõem ao malévolo partido. Porém, percebo que é difícil para elas poder fazer as coisas.
Alguns de seus comportamentos são realmente pobres e preocupantes. Se o poder político
fosse realmente confiado a elas, funcionaria? Elas estão sumamente apegadas aos seus
interesses pessoais. Agora, mesmo antes de terem feito muito, quando seus interesses
pessoais estão em jogo, começam a brigar entre si, antes de continuar fazendo algo mais.
Como os Deuses poderiam confiar a elas a responsabilidade de uma nação inteira?
(Aplausos). Então, os seres humanos... alcançaram essa etapa, e não estou falando só de
certos indivíduos... o estado da sociedade inteira e a moralidade na sociedade estão ambas
caindo rapidamente. As pessoas estão caindo rapidamente sem perceberem, e as pessoas
formaram mentes estreitas sem perceberem. O apego aos seus interesses pessoais tem
ultrapassado suas aspirações políticas, sua busca política e seu desejo de lutar por suas
metas. O que estou dizendo é que para as pessoas comuns, os valores morais também são
importantes. Se alguém carece de valores morais, os Deuses realmente o verão com
desprezo. Para qualquer pessoa, para qualquer ser, somente quando tiver tanto aspirações
como moral, é que poderá conseguir coisas, isso é certo. Quando o Fa retificar o mundo
humano, ou antes disso, quando o maléfico Partido cair, quem governará a China? Nós, os
discípulos do DaFa não a governaremos, pois nós somos cultivadores, pessoas cujos corpos
estão nesse mundo secular, porém cujas mentes estão além dele. De qualquer forma, não
estamos interessados no poder político da China. (Aplausos) Então, quem será apropriado
para governá-la? Os Deuses buscarão aqueles com grandes aspirações que tenham a
capacidade e que tenham altos valores morais. Podem contar com isso! Quanto àquelas
pessoas comuns que podem validar o DaFa hoje e podem romper com o maléfico partido –
não estou falando dos discípulos do DaFa – são extraordinárias e minha esperança é que, se
você realmente quer alcançar algumas coisas na sociedade, deve começar a dar
importância ao refinamento de seu comportamento. Somente assim, será capaz de estar à
altura de uma responsabilidade maior como essa.
Estive falando sobre coisas periféricas. Realmente não há necessidades de se falar dessas
coisas com os cultivadores, porém, faço isso porque sei que na audiência de hoje há alguns
estudantes novos e pessoas que ainda não são discípulos do DaFa. Seja qual for o caso,
quero aquilo que é bom para as pessoas. Tendo reencarnado na China nessa vida, eu, Li
Hongzhi, tenho um profundo entendimento da nação e também desejo o melhor para ela.
(Aplausos) Já que o tempo é limitado e vocês ainda têm temas para apresentar, não falarei
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mais. (Aplausos, pedindo ao Mestre que fique por um pouco mais de tempo) Se falo muito,
interferirei com o atual estado das coisas que estão fazendo na validação do Fa, pois os
estudantes farão muitas perguntas que não estão relacionadas com a situação atual da
validação do Fa. Se eu falasse muito hoje, interferiria de certa forma com as coisas que
vocês têm que fazer no presente. Então, devemos estar a par das circunstâncias atuais e não
diluir aquelas coisas que necessitam serem feitas agora. As coisas no momento atual, estão
basicamente assim. Se há novas coisas que precisam ser feitas, os discípulos do DaFa
saberão disso naturalmente.
Quero aproveitar essa oportunidade para dizer: Enquanto salvam seres conscientes, não se
esqueçam de cultivarem a si mesmos. (Aplausos) Vocês precisam fazer as três coisas.
Devem sempre manter seus pensamentos retos, e quando se confrontarem com a maldade
ou com certas situações, devem enviar muitos pensamentos retos; precisam esclarecer a
verdade e salvar seres conscientes, porém, vocês devem cultivar bem a si mesmos ainda
mais. Se não se cultivam bem, não terão a poderosa virtude, e aquilo que disserem não
estará em linha com o Fa, e então lhes será impossível salvar seres conscientes. Quando o
que você diz não possui a poderosa virtude e não tem nenhum poder, não terá nenhum
efeito e a maldade se aproveitará disso. E mais, se você não se cultiva bem e seus
pensamentos retos são insuficientes, quando lidarem com certas coisas, tenderão a cair
dentro da forma humana de pensar, e então, não serão capazes de ter o efeito de salvar seres
conscientes. É certo que muitas pessoas comuns estão ajudando os discípulos do DaFa a
fazerem coisas, porém, elas são pessoas comuns fazendo coisas dos discípulos do DaFa.
Você, por outro lado, você é um discípulo do DaFa. O que faz, são coisas que se supõe que
deva fazer, e está estabelecendo sua poderosa virtude e avançando para a perfeição por um
caminho divino. Então não funcionará se não cultivar a si mesmo. Não direi mais sobre
isso. Não quero tomar mais vosso tempo. Estudem muito o Fa, leiam muito o livro.
Sem importar o difícil que sejam as coisas para um discípulo do DaFa e o árduo que possa
ser sua viagem, seu futuro é brilhante. Cada vez mais, vocês estão vendo o brilhante que
são vossos futuros e estão se tornando lúcidos sobre a classe de caminho que vocês querem
tomar. O Mestre preparou o melhor de tudo para vocês, porém vocês necessitam chegar lá!
Tendo chegado aonde chegaram hoje, os discípulos do DaFa ganharam a admiração dos
seres de todos os níveis, altos e baixos, e os seres malvados estão assustados e
aterrorizados. Agora mesmo, os seres perversos estão basicamente seguindo, de uma forma
irracional, os fatores originalmente arranjados pelas velhas forças; estão sendo usados e
estão fazendo coisas que interferem com a retificação do Fa. Alguns seres perversos se
levantam e fogem no momento em que se encontram próximos dos discípulos do DaFa.
Agora, alguns tremem de medo e se tornam indecisos ao fazer coisas más. Os discípulos do
DaFa não devem ter medo, e devem lidar com tudo isso de forma reta e digna. São os seres
malvados que estão assustados. Ao começar a perseguição, os discípulos do DaFa pareciam
estar isolados, e isso era porque naquele momento havia muitos fatores malignos. Porém,
na realidade, mesmo naquele momento, não estavam isolados, pois havia Deuses e Fashen
do Mestre ao redor, havia Gong, e o seu lado completamente cultivado também estava ali.
Hoje, as coisas estão melhor ainda. Muitos dos fatores perversos foram eliminados, os
espectros do maléfico partido são poucos, e o campo que o DaFa formou no mundo, já se
tornou enorme, com uma densidade atual muito elevada. A coisa principal que esse campo
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está fazendo, é ajudar os discípulos do DaFa a salvarem seres conscientes, e está
restringindo os seres perversos, particularmente os mais importantes. Basicamente não
interfere com os assuntos mundanos das pessoas comuns. Se esse campo fosse produzir um
efeito extenso, o efeito seria muito significativo e ultrapassaria em muito o campo maligno
do maléfico partido. Portanto, o campo do malvado partido repleto do espectro perverso
está agora se dissolvendo e encolhendo drasticamente. Então, os seres malvados estão
aterrorizados.
De fato, o campo do DaFa não só ajuda os discípulos do DaFa com aquilo que estão
fazendo, como também alenta as pessoas do mundo, eleva a valentia das pessoas chinesas
dentro e fora da China continental, as ajuda a se libertarem do controle desses fatores
perversos, e tem um efeito positivo em todos os lugares. Então, espero que possam fazer
ainda melhor na viagem que fica adiante, sejam retos e dignos, tenham fortes pensamentos
retos, e façam ainda melhor. Sem importar que tipo de situação possam encontrar, ou que
circunstâncias vocês encontrem, devem ser discípulos do DaFa e não devem atuar
impulsivamente. Necessitam ter suficientes pensamentos retos. (Aplausos)
A forma e estado de cultivo que os discípulos do DaFa praticam hoje é diferente das
formas de cultivo do passado. Vocês são quem verdadeiramente estão salvando seres
conscientes em grande escala, e vocês são quem realmente tem uma missão tão grande. Por
isso, o estado que vocês manifestam é completamente diferente das formas de cultivo do
passado. Precisamente por essas razões, é ainda mais importante que não sejam negligentes
com vosso próprio cultivo ou usem essas coisas como desculpas para seus defeitos. Espero
que o façam melhor no caminho que está por vir. Bom, terminarei aqui, isso é tudo o que
desejo falar hoje. (Aplausos longos e calorosos)
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