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Todos vocês têm trabalhado arduamente. (Os discípulos aplaudem calorosamente e
respondem: “Saudamos o Mestre! O Mestre tem trabalhado arduamente!”)
Estes Fahui em grande escala são grandes eventos para os discípulos do DaFa fora da
China continental. Muitos estudantes novos e estudantes que vieram de muito longe têm
participado em cada Fahui de grande escala, então, além de realizarem outras atividades
nesses Fahui, a conferência deve verdadeiramente ter um impacto real sobre seus cultivos e
ajudá-los a se elevarem. Dessa forma, a viagem terá valido a pena para os estudantes novos
e para aqueles que vieram de muito longe. Os Fahui dos discípulos do DaFa não são meras
formalidades que se realizam a cada ano; os Fahui se realizam pelo bem do genuíno cultivo
real. Também formam o ambiente que lhes dei, o único ambiente em que os discípulos do
DaFa podem se reunir e aprender uns dos outros através das trocas de experiências em
grande escala. Então, devem se esforçar para que a meta seja verdadeiramente alcançada, e
conduzir verdadeiramente ao vosso melhoramento no cultivo. Só assim o Fahui é
significativo.
Vocês sabem, agora os discípulos do DaFa sabem muito claramente sobre esta forma de
cultivo que temos hoje. Penso que a maioria daqueles presentes na audiência é capaz de
cumprir com os requisitos de cultivo de um discípulo do DaFa. A forma de cultivo em
DaFa é uma na qual o cultivo se realiza entre as pessoas comuns e pela primeira vez se
estabeleceu uma forma na qual as pessoas se cultivam na sociedade comum. Esta forma se
estabeleceu no primeiro dia que comecei a ensinar o Fa. Desde a antiguidade até o
presente, nunca houve uma forma como esta.
Quando ensino o Fa, tenho que começar desde um nível mais baixo e ir subindo. Começo
desde o básico, o que O torna entendível para um grande número de pessoas. Por isso no
princípio não ensinei coisas de um nível alto. Toda a criação dos Três Reinos se fez, de
fato, com o propósito da propagação do DaFa que se faz hoje. No Cosmo do passado não
havia Três Reinos e a humanidade não existia. A humanidade foi criada pelos Deuses. Essa
é uma verdade absoluta. Por que os extraterrestres vêm com tanta frequência na Terra? Eles
têm muitas razões. Fora essas razões, eles admiram o corpo humano, no qual viram muitas
coisas que nunca tinham visto antes. A razão é que no Cosmo do passado, este ambiente –
isto é, estas dimensões onde agora existem os Três Reinos – eram habitadas por uma
diversidade de criaturas baixas, incluindo esses seres que hoje chamamos de extraterrestres.
Na realidade, eles são criaturas baixas que obtiveram certa habilidade tecnológica. De
repente, este corpo cósmico atravessou enormes mudanças e foi criado o mundo e
apareceram os seres humanos; apareceu um tipo de vida como a dos humanos. Essas
criaturas pensam que, de seu ponto de vista tecnológico, a composição do corpo humano,
todo o desenho e o funcionamento do corpo humano é simplesmente perfeito. Então, por
que é assim? Porque foi criado pelos Deuses. Comparado com essas simples criaturas, esses
seres baixos que habitaram esta dimensão em um tempo passado, o corpo humano é algo
inteiramente diferente.
O homem foi criado pelos Deuses, então tem a aparência de um Deus e até mesmo a
estrutura interna como a dos Deuses; ele somente não tem a capacidade de fazer as coisas
como os Deuses. Esta dimensão também faz com que as vidas sejam incapazes de ver a
verdade das coisas, e mantém as criaturas desta dimensão em um ambiente especificamente
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prescrito e especialmente feito assim; é um lugar composto por uma multidão de Deuses
que asseguram a existência dos seres humanos. Este ambiente faz que os seres humanos
nesta dimensão sejam capazes de ver só os objetos nesta dimensão, e não possam ver os
objetos além desta dimensão ou inclusive objetos que existem nesta dimensão de uma
maneira especial – mesmo havendo um pequeno número de pessoas com boa qualidadeinata que podem ver ou entrar em contato com tais coisas. Isto reforça a crença na maioria
das pessoas de que o homem é a única forma de vida no universo, e eles inclusive pensam
que as condições para a existência da vida aqui são as únicas requeridas para a existência de
qualquer vida no universo inteiro. Como resultado, a humanidade trancou a si mesma ainda
mais. Então, sem importar como a humanidade investigue as coisas ou como tente entendêlas, não pode ver a verdade do universo. De fato, este estado é normal, pois é uma limitação
imposta pelos Deuses. Foi feito para que o homem vivesse neste nível e em um reino como
este. Em outras palavras, as pessoas nunca chegarão à verdade do universo se usarem
meramente meios humanos para explorá-lo, sem importar como tentem fazer isto. Isso
também foi estabelecido pelos Deuses.
Então, qual foi o propósito de tudo isto? Foi para manter os seres humanos nesse estado –
um estado estável – antes que o DaFa fosse ensinado, e para mantê-lo assim até o dia em
que o DaFa fosse ensinado. Por isso, todos os eventos que tem ocorrido na história do
mundo, durante os diferentes períodos históricos, e voltando até a criação dos Três Reinos e
da humanidade – incluindo o estado inicial das coisas quando o homem apareceu pela
primeira vez, e tudo o que ocorreu nos últimos milhares de anos assim que apareceu a
cultura legítima do homem, por exemplo, todas as pessoas famosas e os grandes eventos na
história – na realidade tinham o propósito de estabelecer uma cultura, formas de pensar,
conceitos e valores humanos para que as pessoas fossem capazes de reconhecer o Fa e a
verdadeira cultura do cultivo no dia em que o DaFa fosse ensinado. Se tudo isto não tivesse
sido estabelecido na história, os discípulos do DaFa sentados hoje aqui estariam em um
estado primitivo, parecido com o estado dos seres humanos logo após terem sido criados
pelos Deuses, e não seriam capazes de entender nada. Se este fosse o caso, seria impossível
ensinar o Fa, e seria impossível que as pessoas entendessem o Fa: “O que é cultivo?” – elas
não teriam a menor idéia. Dizendo de forma simples, seria o mesmo que dizer que as
pessoas não teriam cultura. Então, como este Fa poderia ser ensinado hoje? Não haveria
maneira de fazer isto. Então, todas essas coisas, desde os tempos antigos até hoje,
ocorreram com o único propósito de estabelecer a cultura necessária para a propagação do
DaFa.
Então, dividi este assunto em duas etapas. A primeira envolve a retificação do Fa e os
discípulos do DaFa que se cultivam durante a retificação do Fa são discípulos do DaFa do
período da retificação do Fa. Haverá mais no futuro, isto é, cultivadores do período em que
o Fa retifica o mundo humano, e será a próxima etapa. Neste ponto, o Cosmo inteiro, com
exceção da humanidade, já terá passado pela retificação do Fa. Muitas vezes falei sobre a
interferência na retificação do Fa por parte dos elementos do velho Cosmo, as velhas
forças, e as muitas variedades de seres maus de altos níveis. Nesse tempo futuro, nenhuma
dessas coisas existirão, exceto aquelas que estão em um nível baixo e que serão deixadas
propositadamente com a finalidade de ajudar a melhora dos cultivadores do futuro. Como
será a retificação do Fa do mundo humano quando não houver a interferência dos fatores
velhos de nível alto? Pensem, sem resistência desses elementos das velhas forças de altos
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níveis, e devido aos seres humanos serem muito débeis, e devido aos seres nas dimensões
mais baixas e os seres nas dimensões dos Três Reinos não terem grandes habilidades,
durante a retificação do Fa do mundo humano, a situação será diferente, isto é certo. Agora
as pessoas estão perguntando: o que acontecerá quando o malvado partido não existir mais?
Então, como serão as coisas? Como será o futuro governo da China? Não há necessidade de
pensar ou fazer nada sobre isso. Enquanto validam o Fa e esclarecem a verdade, vocês
podem deduzir coisas com o vosso entendimento atual. Não há problema em fazer isso,
pois deduzir coisas baseados na lógica e entendimentos normais que uma pessoa tem, está
dentro do que é permitido. Porém, quanto ao que realmente acontecerá, isso não depende
dos seres humanos, e não se parecerá com as coisas que as pessoas imaginam hoje. Nessa
época, a sociedade humana terá mudado completamente, o estado das coisas terá mudado
completamente e a estrutura da sociedade terá mudado completamente.
Então, durante este período, especialmente considerando que este período é o período em
que os discípulos do DaFa estão validando o Fa enquanto a retificação do Fa está
acontecendo, os requisitos para este grupo de cultivadores são especialmente altos. Já que
estes cultivadores estão aqui enquanto ocorre a retificação do Fa, eles arcam com muitas
coisas e suas responsabilidades são enormes. Sem importar quantos Fashen tenha o Mestre,
ou quão grande seja seu poder no Cosmo, seu corpo principal está entre camadas de
partículas do velho Cosmo, e está dirigindo tudo na retificação do Fa desde este mundo.
Em primeiro lugar, a humanidade e os Três Reinos foram criados para as necessidades da
retificação do Fa, e o corpo principal do Mestre está aqui, assim que o ponto focal da
interferência do mal com relação à retificação do Fa também está aqui. Os discípulos do
DaFa estão validando o Fa, salvaguardando o Fa e ao mesmo tempo cultivando a si
mesmos, então suas responsabilidades são enormes; também necessitam salvar os seres
conscientes aqui, e esta responsabilidade é igualmente crucial para os discípulos do DaFa.
Isto torna os discípulos do DaFa do período da retificação do Fa ainda mais
extraordinários.
Como já disse, mesmo que na história tenha havido diferentes tipos de formas de cultivo,
essas formas estavam meramente estabelecendo uma cultura. O que é cultivo? Somente o
cultivo de hoje é o verdadeiro cultivo dos seres humanos. (Aplausos) Somente esta forma
de hoje é reconhecida por todos os Deuses no Cosmo como verdadeiro cultivo. (Aplausos).
Todas essas coisas do passado estavam estabelecendo uma cultura. Nenhum ser que entrou
nos Três Reinos pôde sair. Nenhum ser que veio do universo a este mundo humano pôde
regressar aos Céus – isto nunca ocorreu. Apesar de tudo o que se diz sobre cultivo, ninguém
jamais teve êxito. Mesmo que falassem muito sobre ascender aos Céus, ninguém jamais
conseguiu subir. Vocês sabem sobre o espírito-assistente. Houve espíritos-assistentes que
ascenderam aos Céus depois de usarem o corpo humano como veículo para o cultivo.
Depois de usar um corpo humano como veículo, o espírito-assistente assumia a imagem
humana, e por isso algumas pessoas viram esta ou aquela pessoa ascender aos Céus por
meio de algum método de cultivo do passado. Eles podiam dizer que viram a pessoa
ascender aos Céus depois de sua morte, porém o que ascendeu aos Céus não foi o espíritoprincipal da pessoa nem a pessoa verdadeiramente. Nenhum dos seres que vieram aos Três
Reinos pôde regressar. Todos os que fizeram isto, foram espíritos-assistentes, e o espíritoassistente nunca pareceu dar importância ao que acontecia ao corpo principal. Nunca um
Deus considerou os seres humanos importantes.
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Eu disse anteriormente que os Deuses foram criados e estabelecidos em diferentes períodos
de tempo. Os Deuses capazes de se aproximar deste lugar não sabiam claramente sobre a
verdade do Cosmo nem a história dos Três Reinos e as razões de sua existência. Esses
Deuses capazes de interagir com os seres humanos são de nível baixo e não entendiam de
forma alguma essas coisas. Eles nem sequer sabiam da razão da existência dos seres
humanos, e é devido a isto, a razão pela qual os seres humanos não eram, de forma alguma,
importantes para eles. Quando eu estava ensinando o DaFa, muitos Deuses disseram:
“Você está ensinando o DaFa apesar de os seres humanos terem se degenerado a este
ponto, e mais, está ensinando um Fa tão bom”. Como esses Deuses poderiam saber a razão
real da existência do homem? Naturalmente, agora eles percebem isso e todos eles sabem a
razão. Enquanto a retificação do Fa progride passo a passo e a verdade se manifesta de
forma incessante, alguns Deuses que desempenharam um papel negativo chegaram a
perceber os seus erros e gradualmente começaram a ver a verdade, agora sabem disso
claramente. Porém, o assunto mais fundamental, o qual é o fato de que as velhas forças
devem ser negadas completamente em um nível fundamental, é algo que esses Deuses não
conseguem aceitar completa e definitivamente. Eles não conseguem ver esta verdade.
Quando as coisas chegarem ao momento derradeiro e esses Deuses virem a verdade, isso
também terá terminado, e o que sobrevirá a eles decorrente disso será terrível.
Como esta retificação se fará em duas etapas, mesmo a sociedade humana sendo muito
indiferente à perseguição dos discípulos do DaFa, e a maneira como são as coisas na
sociedade humana sugere que não há um grande impacto na sociedade comum – depois de
tudo, todas as profissões continuam existindo e esta maquinaria que é a sociedade humana
está funcionando – isto porque todas as coisas relacionadas aos seres humanos, não serão
feitas até que o Fa retifique o mundo humano. Agora mesmo, basicamente não fiz nada
com relação aos seres humanos, e enquanto vocês salvam as pessoas do mundo, não estão
fazendo nada mais que despertando a sabedoria e benevolência inata das pessoas. Enquanto
a maldade persegue os discípulos do DaFa, para poder justificar sua perseguição, quis que
todas as pessoas do mundo se opusessem aos discípulos do DaFa e ao DaFa e não ficasse
nenhum ponto de apoio para os discípulos do DaFa no mundo. Então, inventou um monte
de mentiras na sociedade humana e utilizou as ferramentas de propaganda da China para
causar um alvoroço, tentando em vão fazer que todo o mundo acreditasse em suas mentiras
e se unisse à perseguição aos discípulos do DaFa. Sendo este o caso, muitos seres
conscientes que não conheciam a verdade, isto é, muitas pessoas no mundo foram
envenenadas. Em outras palavras, o objetivo de esclarecimento da verdade dos discípulos
do DaFa durante este período é salvar as pessoas e eliminar o envenenamento causado por
esses velhos elementos e pelos espectros malvados do vil partido. A razão é que as velhas
forças serão eliminadas durante a retificação do Fa, o vil partido, os malvados espectros e
todos aqueles que tomam parte naquilo que eles fazem seguramente também serão
eliminados da mesma forma. Esta é uma Lei estabelecida na retificação do Fa, e deve ser
feito dessa maneira. Se não atuamos e salvamos essas pessoas, elas serão eliminadas pela
história junto com a maldade.
Quando uma vida é verdadeiramente eliminada é algo horroroso. O tipo de morte visível às
pessoas não é horroroso, pois não é a morte do verdadeiro ser da pessoa. Quando um
humano morre, ele está somente deixando para trás uma camada composta pela dimensão
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material mais superficial, justamente como tirar uma roupa; enquanto a vida real retorna ao
ciclo da transmigração. No entanto, houve alguns cultivadores no passado que se
cultivaram bem e cujo espírito-assistente levaram seus corpos, porém não era a própria
pessoa que fazia isso (espírito-principal). Isto é algo que se manifestou há centenas de anos.
Somente o cultivo estabelecido pelo DaFa pode realmente trazer êxito a uma pessoa. Em
toda a história ninguém soube da razão de o homem estar aqui e qual era o papel do homem
no mundo. Justamente, por serem mistérios, nenhum Deus soube as respostas – uma
situação que efetivamente assegurou a estabilidade da humanidade, a estabilidade dos Três
Reinos e a segurança dos seres humanos.
Agora esses mistérios estão sendo gradualmente revelados, e os Deuses e seres nos Céus
também estão começando a entender e conhecer a verdade gradualmente. Estão entendendo
as respostas às perguntas como: “Por que o DaFa foi ensinado? Por que tão enorme Fa foi
ensinado à humanidade? Por que os seres humanos são tão afortunados?” Muitas vezes
esses Deuses me diziam: “Só os seres humanos são importantes para você”. Eles
insinuavam: “Nós não somos importantes para você. Na retificação do Fa você é tão estrito
conosco, e muito indulgente com os seres humanos”. Agora já não dizem isto. Ninguém
mais diz isso. Em outras palavras, os Três Reinos, o mundo humano e a humanidade –
todas essas coisas afetam o Cosmo inteiro e estão conectados com a salvação de ilimitados
e incontáveis seres no Cosmo inteiro. Entre eles há ilimitados, incontáveis seres de altos
níveis e seres de níveis extremamente altos. Isto não é uma coisa crucial? Porém, um ser
humano que tem estado em um estado de ilusão por longo tempo não pode ver o que é a
verdade das coisas dentro dos Três Reinos. Como os seres humanos não podem ver a
verdade, os Três Reinos deve prover um estado pelo qual pudessem manter uma forma de
vida humana. Estando então em um estado de ilusão, os seres humanos seguramente ficam
aturdidos nesse estado, e o resultado disso é que eles prejudicam uns aos outros para
sobreviver e assim competem e brigam pelas coisas. Sem importar se o que fazem parece
ser calmo ou intenso, é tudo feito com a intenção do ganho pessoal e por motivos egoístas.
Porém, em todo caso, como foi um estado arranjado para os seres humanos, enquanto
atuarem dentro dos limites deste estado não será considerado como culpa sua. Como
permaneceram neste ambiente e neste estado de ilusão por um longo tempo, desde o
momento em que o DaFa começou a ser propagado, a pergunta é: se as pessoas podem ou
não entender o Fa e se podem romper a couraça na qual estiveram presas durante tanto
tempo. Esta se tornou uma questão de suma importância para os seres humanos. Pode
parecer injusto para os seres humanos, porém, na realidade é justo.
Quando os humanos vêm para cá, neste ambiente entre os humanos, qualquer um que
ultrapasse os limites estabelecidos deste estado e durante o transcorrer de sua vida,
prejudica os outros continuamente e sempre faz coisas más, essa pessoa está danificando
este ambiente e este estado que os seres humanos devem ter, e está pecando contra este
assunto crucial. Então, enquanto se propaga o DaFa, e durante o cultivo dos discípulos do
DaFa, quando se trata do assunto de quem pode obter o Fa e se pode cultivar até o final, a
quantidade de carma que a pessoa acumulou na história, definitivamente causa vários
desafios para ela, isto vale tanto para os seres humanos como para os cultivadores. Falando
de forma franca, quando se refere à questão de se alguém pode obter o Fa e se alguém pode
se cultivar até o final, haverá diferentes formas de interferência para diferentes pessoas.
Todos esses problemas provêm das ações passadas da própria pessoa, então ninguém deve
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se queixar. Quem pode obter o Fa? Quem pode sair dessa carapaça? Quem pode ver este
Fa verdadeira e racionalmente pelo o que Ele é realmente? Partindo desse ponto de vista, as
coisas são, na realidade, justas para os seres conscientes.
Para os seres humanos, a atitude que tomam com relação a algo tão significativo como isto,
é de máxima importância. Então, este estado de ilusão tem um efeito sobre os seres
humanos: quando se trata de saber se podem cultivar, de saber se podem ver a Verdade, de
saber se podem ver a verdade das coisas e se podem encontrar este Fa, o fato dos seres
humanos estarem em um estado de ilusão realmente faz as coisas terrivelmente difíceis para
eles. Por isso os discípulos do DaFa sentados aqui hoje não incluem toda a raça humana.
Como disse, a propagação do DaFa foi justa para todos os seres. O nível social ou a
posição de uma pessoa não importa – somente o coração da pessoa para com o DaFa
importa. De fato, toda a retificação do Fa se fez desta maneira, a maneira mais tolerante e
misericordiosa. Os erros que os seres cometeram na história não contam para nada. Não
importa quão grande crime ou erro você cometeu na história, nenhum deles é considerado:
só importa sua atitude para com a retificação do Fa de hoje e seu entendimento do DaFa.
Essa é a única coisa que vale. Se você não pode aceitar nem sequer o DaFa, então perdeu
sua oportunidade. Se você diz: “Não reconheço o DaFa”, bom, se não reconhece o DaFa,
não está reconhecendo o futuro, pois este Fa cria o futuro.
Na retificação do Fa, a maioria de todo o Cosmo já foi retificada. Eu já descrevi esta
situação antes como uma balança. Entre o velho e o novo Cosmo, o novo Cosmo sempre
esteve ganhando peso, e a parte que havia atravessado a retificação do Fa sempre esteve
crescendo, e se compararmos a uma balança, este lado do novo Cosmo, esteve sempre
ganhando peso. Agora a questão já não é esta, pois a formação do novo Cosmo está
basicamente concluída. (Aplausos calorosos). Só resta agora os elementos finais. Quando
todas essas coisas forem resolvidas, a última etapa da retificação do Fa chegará ao seu fim.
Depois que a retificação do Fa terminar, começará a era do novo Cosmo. E no final, só
restará o mundo humano para ser retificado. A extensão desta Terra e os Três Reinos da
humanidade serão selados e estarão separados do novo e grandioso Cosmo. Os cientistas de
hoje já não descobriram que a Via Láctea está se distanciando mais e mais do universo, e se
separando do universo a uma velocidade muito grande? Na realidade é um processo de
partida. Depois que a retificação do velho Cosmo for concluída e entrarmos no novo
Cosmo, todas as vidas nos Três Reinos terão um efeito contaminante sobre o novo Cosmo e
por isso é necessário separar, selar e tratar isoladamente os Três Reinos, e essa será a
retificação do Fa do mundo humano.
Os discípulos do DaFa estão se cultivando neste período, e as responsabilidades que
carregam são numerosas e pesadas. Agora escutaram isto claramente e entenderam – este é
o período de existência atual do homem e o estado de cultivo dos discípulos do DaFa.
Então, devem saber claramente sobre a forma de cultivo neste mundo, pois só esta forma é
realmente cultivo, e só ela é verdadeiramente o cultivo arranjado para as vidas dentro dos
Três Reinos. Tudo que apareceu no passado foi com o propósito de estabelecer uma cultura
para a humanidade, enquanto este é o ponto de partida final pelo qual os seres humanos
verdadeiramente reascenderão, por isso, os requisitos para os cultivadores que estão
fazendo este cultivo são diferentes. As três coisas que o Mestre diz em seus ensinamentos
do Fa, parecem bem simples, porém coisas como: se são diligentes e o estado de Fruto que
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alcançarão no futuro, estão relacionados com isto. O DaFa foi estabelecido na sociedade
humana, e sua forma de cultivo, faz que se adaptem à sociedade humana ao máximo grau
possível. Muitas pessoas pensam que se relaciona ao fato de serem indulgentes e fazerem as
coisas convenientes para o nosso cultivo, porém os estudantes diligentes não veem as coisas
dessa forma, eles veem como o caminho que os discípulos do DaFa devem seguir enquanto
se cultivam. Então, tudo o que fazem, seja balancear bem suas relações familiares enquanto
vivem entre as pessoas comuns, balancear bem suas relações com a sociedade, como
realizam seus trabalhos, como se comportam na sociedade, etc, nenhuma dessas coisas
podem ser simplesmente feitas de forma superficial. Todas essas coisas são sua forma de
cultivo e são solenes.
Muitos estudantes entendem que somente fazer os exercícios e estudar o Fa é cultivo. Sim,
fazendo isso, você entra diretamente em contato com um aspecto do Fa. Porém, enquanto
você se cultiva verdadeiramente em sua vida diária, a sociedade com a qual entra em
contato, é seu ambiente de cultivo. O ambiente familiar e de trabalho em que passa a maior
parte do tempo são dois ambientes nos quais deve se cultivar, são partes do caminho que
deve transitar, são as coisas que deve lidar e lidar de forma correta. Nada disso deve ser
feito superficialmente. Quando você chegar ao final, uma pergunta lhe será feita: como
transitou o caminho que o Mestre arranjou para você? Quando tudo estiver dito e feito,
essas coisas serão levadas em consideração. Durante o cultivo elas também devem ser
observadas, então não deve ser desatento em nada. A conveniência do cultivo se refere ao
fato de que em DaFa uma pessoa pode se cultivar sem ter que entrar para um mosteiro, ou
ter que ir a uma montanha solitária nem deixar o mundo secular. Porém, de outra
perspectiva, tudo isso acrescenta uma camada de dificuldade: deve fazer todas essas coisas
bem, deve fazer bem em todos os aspectos de sua vida e assim poderá subir.
Tendo dito isso, diferentes pessoas entendem o Fa em diferentes níveis, e há novos
estudantes. Algumas pessoas podem imaginar: “Quando faço o trabalho doméstico estou
me cultivando. Já é o suficiente se formo relações próximas com meus pais e irmãos”. Se
pensa assim, já desenvolveu um novo apego e foi ao extremo. Você tem que fazer tudo
bem, porém não deve ir aos extremos, quando vai aos extremos é outro apego. Também
necessita ter a atitude correta para com o DaFa e verdadeiramente se considerar um
cultivador. Ser diligente, a forma como considera o Fa, como se cultiva – incluindo a
duração e a prioridade que dá ao estudo do Fa – não pode descuidar de nenhuma dessas
coisas, e na realidade são as mais importantes, pois este é seu caminho, o caminho que deve
seguir. Você deve precisamente se cultivar na sociedade humana comum, e deve
precisamente existir junto com a retificação do Fa e ser responsável para com os seres
conscientes. Por isso devem se cultivar dessa maneira.
Eu já disse que se todos vocês fossem às montanhas solitárias ou aos mosteiros para se
cultivarem, não teriam muito contato com a sociedade, e não seriam capazes de salvar seres
conscientes de forma ampla e efetiva, verdade? Assim, por acaso não há uma razão para
que eu aconselhe vocês a fazerem as coisas como estão fazendo agora? Fazê-las dessa
forma provê as circunstâncias mais apropriadas para salvar seres conscientes, não é assim?
Enquanto se cultivam, vocês – que são cultivadores – seguramente encontrarão provas, pois
necessitam se elevar. Quando alguém não lida bem com as coisas, os problemas surgirão
constantemente. Porém, aqueles que lidam com as coisas bem, também se encontrarão com
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provas enquanto se cultivam. Se categoricamente você considera todas essas provas como
interferência e resolve os problemas só pelo fato de resolvê-los, então não será capaz de
resolvê-los, pois eles ocorrem pelo bem de seu melhoramento. Devem analisá-los com
pensamentos retos, perguntando a si mesmos: “Com relação a isto que estou enfrentando,
qual é o enfoque correto no que se refere a esta interferência, e como devo considerar isto
quando analisado do ponto de vista de salvar seres conscientes? Como devo resolver isto de
forma a ser responsável para com os seres conscientes, e ver o surgimento dessas coisas
como uma boa oportunidade para plantar a base para o esclarecimento da verdade ou como
uma boa oportunidade para esclarecer a verdade?” Sob circunstâncias normais, talvez não
houvesse uma razão para você se aproximar das pessoas e esclarecer a verdade, e se fizer
isso de forma irrefletida, talvez elas possam não querer se encontrar com você. Por acaso a
interferência não lhe dá uma oportunidade para interagir com as pessoas? Não deve
aproveitar a oportunidade e esclarecer a verdade? A maior responsabilidade que os
discípulos do DaFa têm, fora cultivar a si mesmo, é a de salvarem vidas. Então, poderia
não fazê-lo? E como poderia não fazê-lo bem? Então, não considerem a aparição de
qualquer problema que enfrentam como interferência às suas tarefas retas, ao estudo do Fa
ou ao seu esclarecimento da verdade. Isto não é o caso. Quando surge um problema, ele
provê uma oportunidade para esclarecer a verdade.
Por acaso não disse que quando olha as coisas nos Três Reinos, elas estão invertidas?
Muitas coisas que a humanidade considera más, são boas. E muitas coisas que a
humanidade considera boas, são más. A sabedoria convencional no mundo humano não
está invertida? Os seres humanos pensam que experimentar dificuldades é uma coisa má.
Porém, sofrer dificuldades pode reduzir o carma e os pecados de uma pessoa comum.
Quando uma pessoa suporta muitas dificuldades durante sua vida, receberá bênçãos em sua
próxima vida. Quando alguém tem dinheiro ou desfruta de um alto cargo em sua vida, isto
ocorre devido ao fato de ter feito obras boas e acumulou bênçãos e virtudes em sua vida
anterior. Se uma pessoa continua fazendo coisas más, não lhe resta nenhum pouco de
virtude nem de bênçãos e acumula muito carma, então em sua próxima vida não só não terá
bênçãos nem virtude nem desfrutará de boa fortuna, mas também terá que pagar por todo
esse carma. Então, em toda sua vida sofrerá fome e frio e os outros a verão com desprezo.
Ela poderá até mesmo pensar que o mundo é injusto com ela de várias formas, quando, na
realidade, isto se deve ao fato dela estar pagando as dívidas que acumulou em sua vida
anterior. Isto é, falando dos humanos. Para os cultivadores, então, por acaso este ambiente
não provê exatamente as oportunidades para melhorar? Todos os discípulos do DaFa
sabem que sofrer dificuldades elimina carma, e mais, dá a oportunidade para melhorar a si
mesmo. Os discípulos são capazes de ver isto corretamente e juntamente com o pagamento
do carma são capazes de aproveitar a oportunidade e fazer um bom trabalho com as coisas
que devem fazer. Mesmo sendo difícil, essas são provas que devem ultrapassar. Quando for
capaz de pensar corretamente no assunto, manter a dificuldade na perspectiva correta, e
atravessar isto de forma correta, terá ultrapassado essa prova, seu nível terá se elevado, seu
reino será mais alto e seu gong terá aumentado, verdade? Não é assim como funciona todo
o processo da retificação do Fa?
Lembrem, o que para os seres humanos é sabedoria convencional, está invertido. Então,
quando encontra problemas enquanto se cultiva, não considere isto como coisas
contraditórias, como interferências a suas tarefas retas, ou como ataques contra essas
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tarefas, nem pense: “Esta coisa que estou fazendo é de máxima importância...” Na
realidade, muitas coisas podem não ser verdadeiramente como você as vê. Seu verdadeiro
melhoramento sempre será o principal e o mais importante, a perfeição em seu cultivo
sempre é o principal e o mais importante. Porém, você não deve pensar: “Já que você disse
que meu cultivo e meu melhoramento são o mais importante, ninguém deve interferir com
isso”. Novamente estará equivocado. Por acaso a interferência não lhe dá a oportunidade de
melhorar? Desde minha perspectiva, sendo seu Mestre, penso que seu melhoramento é o
mais importante, porém, isso não significa que enquanto melhora, o caminho que o aguarda
será tranquilo. Digamos que suba ao Céu com um monte de carma e arrasta um grande
balde cheio de carma (a audiência ri), como isso seria permitido? Tenho que estabelecer
certas provas para você e fazer que elimine esses seus apegos, fazer que se desfaça de todo
esse balde. Enquanto atravessa uma prova após a outra, deve se livrar continuamente de
seus apegos e pensamentos humanos, e não será capaz de levar essas coisas nas várias
provas e passá-las, pois precisa se desfazer delas em cada prova. Então, quando chega uma
prova, diz: “Isto é um problema”, e algumas pessoas procuram o Mestre por todos os lados
e perguntam: “Oh, como vou resolvê-lo?” Bem, como eu poderia resolvê-lo por você? Se
eu fosse resolvê-lo, não passaria a prova. Se tiramos a prova, como avançará enquanto
arrasta um balde de carma contigo? Então, não posso tirar essa prova de você. (O Mestre
sorri) Não é assim? Por isso digo que quando se trata de cultivo, deve compreender
verdadeiramente o que é o cultivo, ser verdadeira e racionalmente responsável por seu
próprio cultivo, verdadeiramente tratar tudo o que encontra com pensamentos retos, e ter
fortes pensamentos retos.
No último Fahui da costa oeste, não falei sobre o fato de muitos praticantes do DaFa serem
incapazes de aceitar críticas? Eles se recusam a aceitar críticas. Nem bem os outros dizem
algo, eles explodem, ficam nervosos ou começam um confronto com alguém. Eles só
querem ouvir coisas lindas. Eles só querem transitar um caminho tranquilo, não é verdade?
Querem ascender aos Céus carregando um grande balde de carma? Em essência não é
exatamente isso que eles querem fazer? Você deve se desfazer de todos os maus
pensamentos humanos e todo tipo de apegos que tiver. Por acaso o fato de não querer ouvir
críticas também não é outro apego? Só quer ouvir coisas bonitas, porém, como poderia ser
assim? Os arranjos são feitos exatamente para que os outros lhe digam coisas desagradáveis
e ver se isto move o seu coração. Um Deus não ligaria para aquilo que um ser humano
disser sobre ele – você não pode afetar um Deus. Não tentaria de forma alguma relacionar
os seus atos com a pessoa dele. Um Deus não presta nenhuma atenção a isso, pois você não
pode afetá-lo. Os Deuses podem controlar a mente humana e levar os humanos a fazerem
certas coisas, e não o contrário. Como os seres humanos poderiam afetar os Deuses? Então,
se deseja se converter em um ser divino, não deve agir assim? Não deve eliminar esses
apegos? Não deve abandonar esses seus sentimentos que podem ser afetados pelos seres
humanos?
O mesmo se aplica quando o problema é causado por um companheiro discípulo do DaFa.
Você pode dizer: “Isto não é um problema criado pelas pessoas comuns, então é difícil de
superar”. Isso é certo. Os discípulos do DaFa que estão se cultivando não são Deuses, e sim
seres humanos também. Como são seres humanos se cultivando, surge toda classe de
apegos humanos. Então, podemos dizer simplesmente que neste ambiente de cultivo dos
discípulos do DaFa, os seres estão continuamente se movendo para cima; devido a isso, o
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ambiente não pode ser tão puro como o dos Deuses. Porém, este ambiente é muito melhor
que o das pessoas comuns. Ele é dessa forma, e se tornará ainda melhor. Por isso é que
neste ambiente dos discípulos do DaFa, toda classe de apegos humanos se manifesta, e já
houve até condutas muito más. Não perceberam tudo isso na viagem que têm atravessado?
Isto é esperado.
Sim, muitas pessoas se preocupam muito quando o DaFa é afetado negativamente e
pensam: “Como este companheiro praticante pode atuar tão pobremente?” Sim, se todos
pensarem desta forma, poderão salvaguardar este ambiente e melhorar constantemente sua
pureza. Porém, os problemas ainda ocorrerão, e os apegos humanos ainda se manifestarão.
Eu estive observando o estado global das coisas, e soube que estas coisas seguramente
apareciam em um ambiente de cultivo, porém sei também que essas coisas serão removidas
gradualmente durante o curso do vosso cultivo. Como estão se cultivando, no final, todos
terão melhorado, e eu também sei disso. As coisas são assim quando as pessoas se cultivam
neste padrão. Porém, nenhum de vocês deve afrouxar nem deve ser indiferente quando os
outros mancharem o nome do DaFa – isto é um requisito para vocês. Sendo um discípulo
do DaFa, não deve proteger e validar o Fa? Essa é sua responsabilidade. As coisas não são
simples como imagina enquanto se cultiva. Mesmo que deva considerar o cultivo como
primordial, não pode pensar que as outras coisas não são importantes, pensando que sua
família não é importante, que a sociedade não é importante, etc, e que nada mais importa.
Balancear bem todos esses aspectos de sua vida é o caminho que deve transitar. Disse que
em seu cultivo deve adaptar-se à forma da sociedade comum da melhor forma possível.
Sabemos que há toda classe de pessoas. Há aqueles que tentam danificar o Fa, inclusive
dizendo coisas em campos de trabalho forçado tentando “transformar” os estudantes e
dizendo: “O Mestre não disse que enquanto nos cultivamos, precisamos nos adaptar à
sociedade comum da melhor forma possível? Então deve voltar a ser uma pessoa comum e
deixar de estudar o DaFa. Entreguem seus livros”. Sim, há toda classe de pessoas. Porém,
no nível mais fundamental, você é um cultivador? Se você se separa deste Fa, como se
cultivará? Muitas pessoas comuns me chamam de Mestre, porém não são cultivadores. Em
outras palavras, nem todos aqueles que me chamam de Mestre são considerados
cultivadores. Você deve se cultivar verdadeiramente em sua vida diária, e verdadeiramente
se considerar um cultivador.
Acabo de dizer algumas coisas. O Fahui de vocês deve alcançar resultados verdadeiros. Eu
escutei os discursos dos estudantes. A reunião de vocês foi muito proveitosa e muito boa.
Estou muito contente. Não tomarei mais vosso tempo. Vim aqui somente para vê-los. Cada
vez que compareço a um Fahui é para um – tratar de alguns assuntos; dois – ver a todos
vocês. Algumas pessoas não dizem que o Mestre e o Fa estão aqui? Bom, tratem de fazer
bem todas as coisas que devem fazer. Obrigado a todos. (Longos e calorosos aplausos).
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