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Aplausos Calorosos!
Olá a todos! (Os discípulos respondem: “Olá Mestre!”)
Comparando com os outros Fahui, veio mais gente a este. Estudantes de muitas regiões
vieram para o Fahui. Somente um salão não conseguiria suportar o número de discípulos,
então, há vários salões. Todos os discípulos do DaFa, tendo se cultivado até hoje, sabem de
forma mais clara o que é este DaFa, o qual estão se cultivando; sabem mais claramente
sobre as responsabilidades dos discípulos do DaFa e da importância de tudo o que os
discípulos do DaFa estão fazendo hoje. Por isso, neste processo de salvar seres conscientes,
neste processo de cultivo pessoal e na validação do Fa como discípulos do DaFa do
período da retificação do Fa, vocês amadurecem mais e mais, e fazem essas coisas de
forma cada vez melhor. Isto pode-se notar claramente pelas mudanças que ocorrem nas
circunstâncias atuais.
Falando das circunstâncias atuais, já é completamente diferente da época em que a maldade
começou a perseguição. A maldade não conseguiu derrubar o Falun Gong ao persegui-lo,
pelo contrário, ela mesma caiu. (Aplausos). Esta não é uma simples perseguição contra um
grupo de pessoas na sociedade humana comum, nem é somente uma simples perseguição
contra um grupo de cultivadores. É uma batalha entre o reto e o perverso no universo, e
também é uma batalha contra seres egoístas tocados durante o processo da retificação do
Fa, seres que fazem coisas para si mesmos, que se desviaram e estão batalhando contra o
progresso da retificação do Fa em si. Eu disse há tempos que a retificação do Fa
definitivamente terá êxito e que ninguém pode detê-la. (Aplausos) Este não é um simples
assunto de cultivo nem é uma questão de como o Falun Gong se manifesta na sociedade
humana comum, isto é, como um grupo de pessoas boas. É a miniatura da retificação do Fa
do Cosmo na sociedade das pessoas comuns; é o foco da manifestação de todo o Cosmo na
sociedade humana comum. Pelas manifestações na sociedade comum, podemos ver a
situação da retificação do Fa de todo o Cosmo. Ainda que não se mostre em uma escala
maior, espetacular, grandiosa e estremecedora como no Cosmo, é a manifestação da batalha
entre o reto e o perverso condensada aqui na sociedade humana comum, e se pode ver a
interferência que os seres desviados causaram no processo da retificação do Fa.
No passado, disse uma frase: “Se o Céu quer que algo mude; ninguém pode detê-lo”.
(Aplausos). Muito menos você, minúsculo perverso partido, o que você vale? Se o cultivo
dos discípulos do DaFa terminasse hoje, então se salvaria apenas essa quantidade de
pessoas, a quantidade de pessoas do mundo que seria salva, seria esta, e tudo chegaria até
aqui, e esse perverso partido se desintegraria em menos de um dia. (Aplausos). Isso porque
o propósito de sua existência, a razão principal pela qual a história o criou e o processo de
mantê-lo, tudo foi feito para a validação do Fa dos discípulos do DaFa que ocorre hoje.
Isso foi arranjado pelas velhas forças. Se o partido não tiver nenhum uso, para que mantêlo? Ele não é nada no universo. Somente o cultivo dos discípulos do DaFa e a salvação dos
seres conscientes são concretas e reais. Somente a elevação dos discípulos do DaFa,
somente a poderosa virtude que os discípulos do DaFa estabelecem neste processo são
eternas e para o futuro. De que valem as outras coisas? Não valem nada. Tudo que
desempenhou um efeito de interferência durante este período será desintegrado e
completamente destruído enquanto paga por suas dívidas.
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Tudo o que os discípulos do DaFa manifestam durante o processo de cultivo e durante o
processo de validação do Fa, pode-se dizer que é somente a manifestação de um estado de
cultivo. Durante esse processo, certamente há aqueles que fazem bem e aqueles que fazem
um pouco mal; aqueles que vacilam e não são estáveis e aqueles que são muito diligentes e
muito bons. Tudo isso são manifestações durante esse processo, e assim é o cultivo. Isso
que ocorre hoje também é diferente das provas de xinxing dessas vias de cultivo individual
do passado. Todos sabem sobre as formas de cultivo do passado. Seja qual for o caso, todas
as provas de xinxing que eles passavam durante o cultivo, eram assuntos individuais. Agora
é diferente. O Fa é imenso, e o propósito principal é a retificação do Fa do Cosmo. A
manifestação dos estados de cultivo dos discípulos do DaFa é completamente diferente dos
cultivos do passado onde o propósito era a perfeição pessoal.
Há muito tempo disse que o cultivo dos discípulos é uma forma de cultivo que se adapta ao
máximo grau a sociedade das pessoas comuns, e também é um cultivo que se adapta ao
máximo grau à forma das pessoas comuns. Então, esse tipo de cultivo que se adapta à
forma da sociedade humana comum, inevitavelmente traz este tipo de estado de cultivo.
Este estado de cultivo é diferente de qualquer método ou estado de cultivo da história. Ter
como referência qualquer método ou forma de cultivo não funciona, pois nunca na história
houve algo assim. Nunca houve algo tão grande como a retificação do Fa, nem houve nada
que forjasse um grupo tão grande de vidas e tão elevados estados de Fruto. E mais, o
assunto mais importante é que nenhuma pessoa teve êxito em seu cultivo, os que se
cultivaram com êxito, foram todos espíritos-assistentes. Um humano se tornando um Deus
nunca ocorreu na história, então, o que estamos fazendo não se encaixa em nenhuma forma
de cultivo do passado. Neste ambiente de cultivo e durante o processo de cultivo dos
discípulos do DaFa, às vezes coordenarão bem entre si e às vezes não, e haverá momentos
em que constantemente aparecerão conflitos. Também haverá momentos em que os
discípulos do DaFa poderão resolver os problemas enquanto se elevam juntos e ainda
continuarão aparecendo conflitos incessantemente. Às vezes se manifestarão de forma
intensa, às vezes se manifestarão de forma leve, às vezes, depois de um tempo de cultivo, as
coisas se repitam e novamente aparecerão novos conflitos, inclusive, mais severos que os
anteriores. Então, algumas pessoas pensarão: “Oh... nos cultivamos tanto, como os conflitos
continuam sendo tão severos? Como temos conflitos depois de cultivarmos tanto? Nos
cultivamos e nos cultivamos, por que não somos tão bons como antes? Depois de tanto
cultivarmos, por que não vemos nenhuma melhora?” Muitas pessoas têm esse tipo de idéia.
Na realidade, isto é um entendimento errôneo. Isto é não entender fundamentalmente a
forma de cultivo dos discípulos do DaFa.
Estabeleci que os discípulos do DaFa se cultivassem na sociedade humana comum, e isto
abriu o caminho mais conveniente: sem separar-se do mundo secular, pode-se cultivar em
Buda ou Deus, entretanto, como todos sabem, as várias manifestações que aparecem
quando os corações humanos da sociedade comum se enfrentam entre si, e o estado dos
humanos dentro dessa decadente moralidade da sociedade real, criam enormes dificuldades.
E não se limita a isso. Aos olhos dos Deuses, este lugar é muito perigoso e sujo, e por todas
as partes há carma. O carma nos corpos das pessoas é tanto que se espalha pela calçada
enquanto a pessoa caminha. Além disso, há também os demônios malignos do qing e
fantasmas podres que enchem o mundo humano. Tudo isso, são coisas do nível mais baixo
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que se manifesta aqui devido a este lugar ter se tornado tão pervertido. Então, para o
cultivo, esse tipo de ambiente não é somente uma prova para ver se você pode se elevar
aqui, mas também, a parte sua que foi cultivada com êxito devido à sua elevação, pode ser
seriamente contaminada. Isto não pode ser evitado de nenhuma forma. Então, como
cultivamos? Continuamente se cultiva, continuamente se contamina; continuamente se
cultiva, continuamente se contamina; então, pode-se ter êxito no cultivo? Não pode. Por
isso, quando determinei esta forma de cultivo, eu levei esta questão em consideração.
Durante o processo de cultivo, assim que um cultivador cultiva bem uma parte, seu reino se
eleva e passa uma prova, esta parte é imediatamente separada sem a restrição do tempo.
(Aplausos). Essa parte já não terá mais nenhum contato com o mundo humano, e está
separada por imensos espaços-tempos. Por exemplo, a parte cultivada pode estar separada
por vários milhões ou dez milhões de anos no futuro. Como poderia contaminá-la? Ela está
muito além do alcance. Pode estar muito próxima, porém, devido às diferenças enormes de
tempo-espaço, esta nossa dimensão já não pode mais causar nenhuma interferência na parte
dos discípulos do DaFa que se cultivou bem. Estou dizendo o que isto significa: Estão
separadas. Então, continuamente quando há partes que são bem cultivadas, essas partes são
continuamente separadas, continuamente há partes bem cultivadas e continuamente são
separadas. A parte que não tem sido bem cultivada, continua se cultivando e cultivando, até
que já não resta nada e tudo tenha se cultivado com êxito. Este é precisamente o caminho
de cultivo que devem transitar.
Então, durante este tipo de processo, pensem: o que se manifesta na sociedade humana
comum, a parte sua que não foi cultivada com êxito e que está se cultivando, não é a parte
humana? Já que é um humano se cultivando, então há pensamentos humanos, e terá todo
tipo de pensamentos maus que foram produzidos no decorrer de um longo tempo, ou que
são causados por contaminações novas dessa sociedade. Então, como cultivador, o que se
considera como cultivo? Poder fazer aquilo que os discípulos do DaFa devem fazer, coisas
que validam o Fa e salvam seres conscientes, etc., são as responsabilidades e o
estabelecimento da poderosa virtude. Porém, elevar a si mesmo é o mais importante, pois se
você não se eleva, não pode fazer bem essas coisas suas. Por isso, quando é estrito consigo
mesmo, consegue descobrir suas deficiências e constantemente se desfaz delas, então está
se cultivando. Se ao passar por uma prova, consegue chegar a um entendimento, percebe e
a faz bem, então já se elevou. A parte elevada é separada, e com mais elevação, há mais
separação. O que fica é novamente a parte que não foi cultivada, e já que é uma parte que
não foi cultivada, essa parte está no mundo humano. Pensem: não parece que essa pessoa
está sempre se cultivando e que não há grandes melhoras? Por que não se vê o seu lado
divino? Quando a pessoa está bem cultivada, só se vê superficialmente que ela é muito
diligente. Ser diligente significa que ela pode constantemente prestar atenção às suas
palavras e ações, prestar atenção às reações de seus pensamentos, e sempre pode ser estrito
consigo mesmo. Esta é uma pessoa muito diligente no cultivo individual. Enquanto uma
pessoa ainda está se cultivando, seu lado divino não pode ser mostrado, e você não pode ver
a verdadeira manifestação de um Deus na sociedade humana. Este tipo de cultivo assegura
que o lado bem cultivado não seja mais contaminado, e também assegura que, em um
ambiente ilusório, não se pode ver a verdade e que se pode continuar cultivando, e assegura
que os discípulos do DaFa podem validar estados de Fruto ainda mais altos. Ao mesmo
tempo, também assegura que durante este processo, o mundo humano não sofrerá um
impacto nem será alterado pelo lado divino. Quando um humano persevera e pode se
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cultivar incansavelmente neste ambiente árduo e de perseguição, pode ser diligente e
inclusive pode salvar seres conscientes e fazê-lo ainda melhor, isso não é extraordinário?
Isto é o que os discípulos do DaFa estão enfrentando hoje: a forma de cultivo que resulta
da interferência das velhas forças e companhia. Então, durante o seu processo de cultivo,
enquanto sua parte bem cultivada se vai e é separada, emergirão reações de tudo o que não
tem sido bem cultivado. Emergirão reações dos corações humanos e dos elementos maus.
Quando surgirem conflitos, não se pode dizer que os discípulos do DaFa não se cultivaram
bem nem se pode dizer isso ou aquilo sobre esse grupo de cultivadores nem que essas
pessoas não são diligentes. Você nunca poderá ver o lado dela que se cultivou bem. Esse
lado já é um Deus, e só este lado que não foi bem cultivado é que reagirá. Porém, essas
pessoas estão se cultivando verdadeiramente. Não só estão se cultivando, elas já alcançaram
seus próprios imensos estados de Fruto, e tiveram enormes mudanças em todo o seu corpo;
muitas partes de seus corpos já se cultivaram com êxito em Deuses. As pessoas comuns
podem se comparar aos discípulos do DaFa? Não, não podem.
Quanto ao estado que se encontram os discípulos quando aparecem os conflitos, também é
diferente do que se aparece na sociedade humana comum. Os conflitos dos discípulos do
DaFa surgem pelo bem de seu cultivo e da validação do Fa. Mesmo que internamente
ainda carregam corações humanos, o coração de ostentação, o apego pessoal, e esses fatores
que querem validar a si mesmos, eles sabem, uma vez que descobrem esses apegos, eles os
corrigirão. Isto é completamente diferente das pessoas comuns. Então, haverá conflitos
entre os discípulos do DaFa, e esses conflitos também terão outras funções. Uma vez que o
conflito surgir, tocará outras pessoas. Essas pessoas se verão afetadas, isto fará que o
conflito se intensifique, então os cultivadores olharão para dentro. Se em meio ao conflito,
você puder olhar para dentro, poderá descobrir suas deficiências. Se os conflitos não
surgirem nem aparecerem, não poderá descobrir nem ver seus apegos. Quando tudo está
tranquilo, como poderá se cultivar?
Na atualidade, muitos grupos religiosos dizem: “Oh, olhe como estamos bem. Todos são
muito prestativos e amorosos entre si”. O que amam? (A audiência ri). Amam seus apegos,
amam a felicidade do mundo humano e amam a manutenção da tranquilidade entre as
pessoas. Isso é cultivo? Não! Absolutamente não. Isso é somente um guarda-chuva para
proteger os corações de apegos humanos. Eu espero que os discípulos do DaFa tenham
menos conflitos, quanto menos, melhor. Quando esses conflitos ocorrem menos vezes,
significa que todos podem olhar internamente, quando os conflitos surgem, podem ficar em
alertas, e assim surge este ambiente. Esse é meu desejo, se todos pudessem alcançar este
estado, seria o melhor. E se não alcançam? Se não alcançarem, ainda é cultivo. É só que
não têm sido suficientemente diligentes nesse estado e ambiente; certamente todos estão se
cultivando. Este é precisamente o estado de ambiente de cultivo que os discípulos do DaFa
têm nesta presente etapa. Outra vez digo a todos: quando surge um conflito, não temam,
apenas cultivem-se e façam bem. Antes do término desse assunto, todas essas coisas são
reflexos do cultivo pessoal, mesmo para aqueles na China continental que não têm feito
bem, ou não têm feito o suficientemente bem, mesmo para aqueles que fizeram coisas
muito más. Porém, o tempo não espera ninguém, e as oportunidades são cada vez menores.
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Quando um humano quer se cultivar em um Deus, durante o processo de eliminar apegos
que esgarça o coração e cala os ossos, pensem todos, que estado a pessoa manifestará?
Poderá manifestar qualquer coisa. Quando ela perceber, poderá corrigi-lo. Por que ela pode
corrigi-lo? Não é para ser apenas uma boa pessoa comum, mas para se cultivar a perfeição.
(Aplausos). Isso é sagrado, e é transitar o caminho de um Deus. É diferente de qualquer
conflito de pessoas comuns. A forma em que se manifesta não será diferente, porém o
ponto de partida e a meta serão diferentes, mesmo a manifestação e o estado durante o
processo não serão exatamente iguais. Então, todos devem ver claramente este ponto.
Como hoje quero explicar claramente a todos, indo mais além no que se refere à forma e
estado de cultivo, então os estudantes já não devem ter um coração de estar em guarda
contra os outros no assunto da coordenação. (Aplausos). Seja que se culpem uns aos outros,
que usem apegos humanos para excluir-se entre si, ou toda classe de estados, digo a todos:
Todos esses são novos apegos que aparecem por não entender a forma de cultivo, não é
assim? Sim! Então, não desenvolva um novo apego por não entender o estado de cultivo.
Esse mesmo apego será um enorme obstáculo para o avanço em seu cultivo, então esse tipo
de coração de apego também deve ser eliminado.
Enquanto os praticantes se cultivam, aparecerão muitos conflitos. Quando há muitos apegos
que não são eliminados, o ambiente não é bom. Ocorrendo o contrário, é muito bom.
Quando surgirem certos problemas e conflitos, se não buscarem interiormente, os conflitos
aumentarão, e isso será causado por seus próprios apegos. Alguns são mais e mais
proeminentes, e na realidade é porque o cultivador não se cultivou bem. Até chegar o ponto
que não se pode resolver, e o cultivador está sendo interferido por tal estado, o que fazer
então? Busca o Mestre. Estão ajudando o Mestre a se cultivar? (O Mestre ri) (A audiência
ri) Ou faz parte de seu próprio cultivo? (Aplausos)
O cultivo é cultivar a si mesmo. Não importa que tipo de estado surja durante o cultivo,
deve sempre olhar para dentro. Digo a todos, falando de uma pessoa comum, se ela puder
olhar a si mesma ao encontrar problemas, esta pessoa se converterá em um santo para as
pessoas comuns. Quando um discípulo do DaFa tem dificuldades ao fazer alguma coisa e
precisa analisar os problemas, deve analisá-los começando por si mesmo de acordo com o
ambiente necessário aos discípulos do DaFa e de acordo com a retificação do Fa. Quando
aparece um problema, é porque o discípulo está obstinadamente indo contra os princípios
do Fa. Busque onde está o problema, afrouxe essa obstinação e ordene as coisas. Quando
encontrar qualquer problema, a melhor maneira é não ir contra os outros, ao invés disso,
siga em frente e busque a solução. Deixe seu coração de apego, dê um passo para trás e
resolva o problema. (Aplausos). Quando ocorrer algo, se você começa dizendo que está
correto: “eu fiz assim, eu estou correto, este é seu problema”, ainda que na superfície
parece que está resolvendo o conflito, na realidade não é este o caso. Na superfície parece
bastante racional, porém, na realidade isso não é racional em absoluto. Você não deu um
passo para trás nem deixou completamente seu coração de apego para refletir sobre o
problema. Somente depois que uma pessoa se acalma e tranquilamente observa o conflito
de fora, poderá verdadeiramente resolvê-lo.
Se você puder ser assim em tudo o que encontrar, no mínimo encontrará uma maneira de
resolver o problema. De outra forma, como resolvê-lo? Se sempre vai contra os outros,
quanto mais pensar em resolver o problema, menos poderá resolvê-lo. Na realidade, se você
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não elimina esse seu apego continuamente dando um passo a frente, e quer determinar
quem está certo e quem está equivocado, e mesmo quando está equivocado ainda busca
erros nos erros, isso não resolverá nenhum problema. Muitas coisas são assim, e quando
não pode resolvê-las, busca o Mestre. Muitas vezes, há razões pelas quais não quero me
encontrar com os estudantes, mesmo que na realidade, goste muito de estar com vocês.
(Aplausos). Todos viram no que se converteram as pessoas na sociedade atual. Não quero
ver seus corações e comportamentos sujos. Prefiro estar em contato com os discípulos do
DaFa. Porém, assim que me encontro com vocês, imediatamente me trazem um montão de
perguntas (A audiência ri), e empurram sobre mim, muitas coisas que vocês devem cultivar.
Então, não há opção; não me atrevo a encontrar-me com vocês. (A audiência ri).
Se todos vocês pudessem olhar para dentro, muitos problemas se resolveriam, e tampouco
haveria tantos conflitos, nem haveria reações tão intensas. Mesmo o Mestre dizendo dessa
maneira, depois de tudo, são seres humanos se cultivando. Mesmo que os discípulos do
DaFa tenham atravessado este caminho tão longo e se cultivado até hoje, ainda são seres
humanos se cultivando. A parte boa já é divina e está separada, então se manifestarão
corações humanos. Alguns estudantes me perguntam: “Mestre, tenho me cultivado por
tanto tempo, por que meus pensamentos maus ainda são tão fortes? Por que não posso
expulsá-los?” Sim, enquanto não tiver completado o cultivo, estará nesta contaminação;
enquanto não tiver completado o cultivo, seus velhos elementos não terão sido eliminados
completamente, então reagirão. Somente quando não houver mais elementos maus, não
haverá mais problemas. No entanto, mesmo dizendo isso, ninguém deve pensar em relaxar,
sentindo: “Ah, é assim. Então não me preocuparei mais. (a audiência ri). Se isso reage
assim, então que reaja. Eu não me preocuparei mais”. Isso não é assim! O cultivo está em
primeiro lugar. Acabo de dizer que se não reprimir esses maus elementos nem olhar para
dentro nem olhar para si mesmo ao encontrar conflitos, se não puder se corrigir e eliminar
os corações humanos, então não terá partes bem cultivadas que se tornarão divinas, e então
isso não contará como cultivo. Por isso, necessitam cultivar constantemente suas partes que
não estão bem cultivadas, para que assim, alcancem completamente a divindade. Cultivarse bem e ser estrito para consigo mesmo, isso é cultivo. De outra forma, para que serve o
cultivo?
Como todos sabem, muitas religiões chegaram ao Período Final do Fa. Não é que as
pessoas se comportem assim porque realmente pensem assim; é que as pessoas estão
confusas. Acham que o cultivo é fazer coisas, e acham que salvaguardar as formas
religiosas é cultivo. Na realidade, os Deuses não dão nenhuma importância a essas coisas.
Eles só consideram importante a elevação do coração da pessoa, essa é a verdadeira
elevação. Esse ambiente é meramente para prover aos cultivadores e a quem acredita nos
Budas ou Deuses, uma ocasião para que possam se elevarem juntos, e assim possam
aprender uns com os outros. É como os discípulos do DaFa quando se reúnem em um
Fahui, reunindo-se para estudar o Fa, trocar experiências e praticar os exercícios. Há
poucos desses ambientes para os discípulos do DaFa, porém, essas são as únicas
oportunidades em que podem se reunir e trocar experiências juntos. Vocês passam mais
tempo na sociedade humana comum, então mais oportunidades e conflitos serão
encontrados, e estes são principalmente os tipos de manifestações encontradas na sociedade
humana comum; a nossa forma de cultivo é precisamente assim. Não se pode dizer que
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ninguém se cultivou bem, nem que os discípulos do DaFa não são diligentes. Haverá
conflitos, o importante é como lidam com ele.
Falei sobre esse assunto com todos um passo além. Na realidade, todo o Fa que ensinei é
uma parte do Fa. Leiam atentamente Zhuan Falun, todo o Fa que ensinei depois da
publicação do livro é uma explicação de Zhuan Falun. Se não acreditam, vão e leiam.
Cultivem-se de acordo com Zhuan Falun e poderão ter êxito em seus cultivos. (Aplausos).
Agora direi algo. Quando os discípulos do DaFa fazem as coisas juntos, todos devem
realmente coordenar bem as coisas uns com os outros. As mudanças nas circunstâncias são
grandes. Na atualidade, todos viram que muitas coisas passam por obstáculos, porém, uma
vez que todos esses obstáculos sejam eliminados, esse assunto terá terminado. Justamente
por essas coisas não terem sido eliminadas, há muitas pessoas perdidas nas mentiras, há
também muitas pessoas que não querem entender a verdade, e isto é o responsável pelas
condições atuais. Porém, este estado está se dissolvendo constantemente como gelo, e uma
vez que tenha sido completamente derretido, esse ambiente cheio de obstáculos não existirá
mais. As pessoas que quiserem se cultivar e se elevar, não terão um ambiente no qual
poderão fazer isso. As pessoas que quiserem salvar seres conscientes, verão que todos os
seres humanos entenderão as coisas, e então não será necessário fazê-lo. Em outras
palavras, uma vez que as coisas chegarem a este ponto, não haverá mais nada a fazer.
Justamente devido ao fato de que muitas pessoas ainda não estão claras, agora é necessário
fazer muitas coisas, então surge a situação que vivenciamos hoje. As mudanças no estado
das coisas são inseparáveis de tudo o que os discípulos do DaFa estão fazendo ao
esclarecerem a verdade e salvarem seres conscientes. E mais, também há o efeito produzido
pela situação da retificação do Fa, porém, se cada discípulo do DaFa não sai para
esclarecer a verdade às pessoas individualmente nem sai para esclarecer a verdade à
sociedade, então o processo de transformação da mentalidade das pessoas comuns no nível
superficial, não será feito pelos Deuses individualmente. Então, os discípulos do DaFa
devem fazer as coisas que envolvem o nível superficial dos seres humanos.
Os Fashen do Mestre, os Deuses retos e o enorme campo que o DaFa cobre no mundo,
podem utilizar qualquer tipo de ambiente para fazer com que as pessoas predestinadas e
aquelas que podem ser salvas, apareçam diante de vocês, dando a elas, a oportunidade de
saberem a verdade. Porém, vocês devem fazê-lo, não adianta nada se vocês não fizerem as
suas partes. Mesmo havendo enormes mudanças nas circunstâncias, a pressão que todos
enfrentam não diminuiu. Agora, salvar pessoas é muito urgente, e ainda há muitas pessoas
que não sabem a verdade. Os vários governos também se manifestam da mesma forma que
as pessoas comuns, então, tenham ou não entendimentos corretos, sem importar que tipo de
pensamentos tenham, frente aos fatos, os governos devem estar convencidos e verem as
coisas retamente. Seja cultivando ou salvando seres conscientes, sempre se dirige ao
coração da pessoa, não há algum grupo. Não foi estabelecido que se quer essa
nacionalidade e não se quer essa outra nacionalidade, não há tal coisa. Não importa que
povo seja nem que parte do mundo esteja, só nos dirigimos ao coração da pessoa e não nos
dirigimos a nenhum grupo.
Muitos discípulos do DaFa viram certas cenas verdadeiras do futuro; elas não são falsas.
Passo a passo, com as mudanças que vêm com o tempo, aquelas coisas estão se
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aproximando cada vez mais. Então, os discípulos do DaFa devem fazer bem o que devem
fazer. Não necessita se preocupar em como será o futuro, é suficiente se você mesmo sabe o
que deve fazer, se o seu coração tem o Fa, e você faz o que se deve fazer segundo as
necessidades do DaFa. (Aplausos) Não vá aos extremos; faça as coisas racionalmente e
com uma mente clara. Essa é a poderosa virtude dos discípulos do DaFa. Quem puder se
manter estável neste tipo de forma de cultivo na sociedade humana comum, realmente está
fazendo o melhor nesta forma de cultivo. Se alguém exibe um comportamento que sai dessa
forma ou não está de acordo com ela, então provavelmente não tenha feito suficientemente
bem. Como o cultivo dos discípulos do DaFa é dessa forma, essa mesma forma pode forjar
os discípulos do DaFa, e pode forjar imensos estados de Fruto no futuro. Fora dessa forma
de cultivo ou não se conformar a ela de alguma maneira, criará obstáculos em seu cultivo;
na realidade tudo é causado por apegos.
Expliquei essas coisas e hoje falei sobre esses assuntos com todos porque no presente, há
muitas coisas que não foram feitas bem o suficiente, e há muitos problemas proeminentes.
Enquanto coordenam juntos, aparecem certos estados insatisfatórios, por isso, tendo essas
circunstâncias como base, o Mestre falou disso. Hoje principalmente vim vê-los a todos. O
Fahui também é uma boa oportunidade para que todos aprendam uns com os outros. O
Mestre não falará mais. Concluirei aqui! Obrigado a todos (Aplausos calorosos).
Estou realmente feliz em ver a todos. (Aplausos). Cada vez que os vejo, há mudanças muito
proeminentes na situação e no estado inteiro das coisas. Sempre é igual, então eu diria que
o ambiente dos discípulos do DaFa pode conter e forjar as pessoas. Como discípulo do
DaFa nessa sociedade, não importa em que ambiente ou lugar da sociedade você está, você
exerce um efeito positivo ali. Não importa se está esclarecendo a verdade ou validando o
Fa, ou fazendo coisas que não se relacionam diretamente com o DaFa, está salvando seres
conscientes e tem um efeito enorme (Aplausos), e isso ocorre porque seus pensamentos
retos e campo compassivo estão exercendo um efeito positivo. Espero que no futuro todos o
façam ainda melhor. (Aplausos) Tudo o que os discípulos do DaFa tem feito, em breve se
revelará. Obrigado a todos! (Longos Aplausos).
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