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O dia “20/07” é uma data que tem um significado extraordinário para nós; e pode ter um
papel importante na história que está por vir. Em um abrir e fechar de olhos, já se passaram
oito anos desde que os discípulos do DaFa foram submetidos pela primeira vez à
perseguição. Durante este processo, os discípulos do DaFa passaram por muitos caminhos
difíceis, e realmente não foi fácil. Vocês começaram do estado de não saber o que fazer ou
de como tratar a perseguição até o estado em que gradualmente foram entendendo como
fazer as coisas. E não chegaram somente a saber como fazer as coisas, pois devido ao
severo processo da perseguição, vocês também se tornaram mais lúcidos e racionais.
Os seres em diferentes níveis têm suas próprias opiniões sobre esta perseguição. Alguns a
veem como um caminho cheio de provas que devem transitar, enquanto outros a
consideram como o resultado dos velhos elementos de todo o Cosmo sendo provocados.
Outros ainda a veem como o estabelecimento de um caminho para os discípulos do DaFa.
Seres de baixo nível pensam que quando surge o reto, o perverso está destinado a causar
dano. No entanto, além do modo como os seres de diferentes níveis a veem, eu me
concentro em fazer minhas coisas bem, e os discípulos do DaFa devem transitar seus
caminhos. Enquanto enfrentam as diferentes provas e diferentes classes de interferências
demoníacas, vocês se tornam cada vez mais maduros.
Ultimamente não tive que me preocupar muito, pois vocês amadureceram e sabem o que
fazer. Nos diversos projetos para salvar seres, vocês assumiram múltiplas tarefas de forma
racional e ativa, e mais, estão fazendo um trabalho excelente. Então, não preciso me
preocupar com tudo da forma como fazia quando vocês começaram a trabalhar contra a
perseguição no início, onde eu continuamente corrigia nossos discípulos do DaFa; eu os
dirigia a caminhar bem e corretamente seus caminhos no cultivo e a salvarem seres
conscientes enquanto resistiam à perseguição, e mais, eu os ajudava no ato de esclarecerem
os fatos de forma melhor em meio à perseguição. Por isso, muitas vezes vocês me viram
publicando uma variedade de artigos curtos com o objetivo de corrigir consistentemente
seus passos. Ultimamente isto se tornou pouco frequente, pois vocês verdadeiramente
amadureceram e realmente sabem o que fazer. Então, não preciso me preocupar muito.
Agora, o foco para vocês, é simplesmente encontrar formas de fazê-lo melhor, de serem
mais eficientes, de terem um impacto maior, e de salvarem mais pessoas.
Sem contar o fato de que como indivíduos necessitam atravessar e estabelecer os seus
caminhos finais em direção à perfeição, agora mesmo o mais importante e significativo
para vocês é salvar pessoas. Se não fosse isso, digo, seu cultivo já teria terminado há muito
tempo. Como discípulos do DaFa fizeram o que se supõe que devam fazer no cultivo,
porém, na retificação do Fa ocorreram algumas mudanças. Por exemplo, as pessoas na
sociedade humana já não são as mesmas de quando os Deuses criaram o homem – seres
divinos tomaram o lugar das vidas dos seres humanos. Na superfície ainda parecem
humanos, porém, de fato são seres de diferentes dimensões e diferentes níveis. É por esta
razão que as pessoas na sociedade de hoje possuem maiores intelectos e habilidades que os
seres humanos de qualquer período da história. Nunca antes ocorreu tal mudança. Segundo
os arranjos passados, neste processo, uma grande eliminação iria ocorrer, com exceção dos
discípulos do DaFa que se cultivavam e uma quantidade de pessoas da Terra que
permaneceria para servir de progenitores da futura raça humana. Coisas que foram faladas
por muitas profecias têm se tornado realidade, as únicas mudanças são deste período da
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história que começou com minha retificação do Fa; há coisas dessa natureza envolvidas.
Estas coisas têm mudado. Então, o que deve ser feito frente a tais vidas? Da perspectiva do
Mestre, eu sei que essas pessoas devem ser salvas e merecem serem seres salvos. Exceto
pelos Três Reinos, todos os enormes corpos cósmicos no Cosmo são Deuses. Porém,
quando os Deuses que estão nesses corpos cósmicos mais altos olham para baixo, os
Deuses em vários níveis abaixo do dele, são vistos da mesma forma em que os humanos
são vistos pelos Deuses. No anterior e velho firmamento colossal, CriaçãoEstabelecimento-Degeneração-Destruição era uma lei absoluta. As leis do Cosmo não são
como o homem imagina – não há o que ceder. Leis desse tipo se impunham sobre a
compaixão que os Deuses tinham quando salvavam seres humanos, pois essas eram as leis.
Os Deuses que desceram nos Três Reinos vieram de diferentes níveis, e vieram ao mundo
humano somente depois de terem fé firme no DaFa e na retificação do Fa. Eles quiseram
vir para cá para obterem o Fa, e junto com isto, ajudar o DaFa enquanto era difundido.
Então, com esses seres, sem importar os seus níveis, os firmes pensamentos retos que
tiveram eram extremamente valiosos. A razão é que, segundo o que se vê de reinos divinos,
a humanidade e a sociedade humana são uma vista verdadeiramente aterrorizante para
observar, e isso foi assim especialmente neste caso, pois os Deuses eram capazes de ver os
seres humanos em seu pior momento. Eles foram suficientemente valentes em baixar aqui
devido a sua fé firme no DaFa e em sua convicção de que a retificação do Fa certamente
teria êxito, que o Fa definitivamente poderia salvá-los, que o DaFa definitivamente teria
êxito (calorosos aplausos), e foi assim que tiveram o valor divino de vir ao mundo humano.
Não estou falando dos discípulos do DaFa ou dos estudantes que obtiveram o Fa em
diferentes momentos, estou falando da situação de toda a raça humana agora mesmo.
Muitos seres e muitas coisas na sociedade humana têm mudado. Com tais seres ante nós,
devemos atuar, devemos salvá-los.
Então, que seres devem ser mais valorizados durante o período da retificação do Fa, este
ponto crítico na história? Aqueles com plena confiança no DaFa e que desempenham
correspondentes ações; estas vidas são valiosas. Então, sinto que seja que observe esses
seres de minha perspectiva ou no contexto da responsabilidade dos discípulos do DaFa,
todos nós temos este dever e devemos assumir esta tarefa. Por isso os discípulos do DaFa
devem salvar as pessoas do mundo e salvar seres conscientes. Vocês empregaram muitos
esforços na sociedade comum para salvar as pessoas, e realizaram muitas atividades
parecidas àquelas da sociedade comum, ou fizeram coisas que se assemelham às coisas das
pessoas comuns, porém o ponto de partida e a meta são diferentes. Sejam meios de
comunicação ou páginas da Internet, ou qualquer coisa que fazem usando uma variedade de
enfoques na sociedade humana comum, vocês estão de fato salvando as pessoas. Faça o que
for, é para o bem das pessoas neste mundo. Parece que estamos buscando ajuda das
pessoas, quando na realidade as estamos salvando. Não importa se é buscar ajuda com
dinheiro, recursos humanos ou assistência material, esclarecer a verdade aos governos de
diferentes países, fazer contato com grupos civis da sociedade, ou se comunicar com outros
setores da sociedade, nada disso é pelo Falun Gong nem por seu próprio cultivo. Isto não
tem nada a ver com o que a pessoa faz no cultivo. Tudo isto é para salvar pessoas. Quando
as pessoas vêm, este é o momento que as salva. Quando, graças ao seu esclarecimento da
verdade, as pessoas dão seu apoio depois de entenderem claramente a verdade, isto é salvar
pessoas; os resultados positivos que produzem assim que as pessoas descobrem a verdade é
tudo para salvar pessoas. Em outras palavras, depois das pessoas comuns compreenderem
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as coisas e forem capazes de prestar seu apoio, o impacto em si desse apoio pode salvar as
pessoas. Você pode dar um passo além, e dizer que quando fazemos as coisas, tenhamos
êxito ou não, igualmente essas coisas estão salvando as pessoas e esclarecendo a verdade.
Isto é o que os discípulos do DaFa fazem. Se não fosse pela necessidade de fazer essas
coisas, o cultivo dos discípulos do DaFa já teria terminado. Tudo o que estão fazendo agora
é para a salvação dos seres conscientes.
Em minha conferência anterior disse que a perfeição individual já não é um assunto para os
discípulos do DaFa. Talvez um bom número de pessoas não entendeu bem o que quis
dizer, porém a idéia é exatamente esta. No entanto, durante o processo, o caminho final que
precisa percorrer como discípulo do DaFa, parece ter sido prolongado. Por essa razão, as
coisas parecem seguir um pouco devagar quando se trata do melhoramento individual,
porém, esse fato não o afetará muito. O que você está fazendo, intrinsecamente constrói
uma maior poderosa virtude e isto é extraordinário, pois faz isto completamente pelos seres
conscientes e não por ganho pessoal ou meramente pelo cultivo pessoal.
Então, em seu processo de fazer todas essas coisas, haverá muitas, muitas áreas que não
estão boas e haverá pessoas – e inclusive estudantes do DaFa – que não entendem. Sempre
haverá aqueles que são diligentes e aqueles que não são, e sempre haverá estudantes novos
que entraram há pouco e estudantes em diferentes situações, então, certamente haverá
diferentes interpretações e diferentes pontos de vista das coisas. Isto é assim
particularmente com os estudantes da China continental, cujo pensamento está em um
estado completamente deformado depois de terem vivido muito tempo sob grande pressão,
em meio à cultura do partido, e em meio às relações interpessoais distorcidas pela cultura
do partido maléfico. Quando os estudantes do continente – e não só os estudantes, mas
também as pessoas comuns – viajam ao mundo exterior, eles descobrem que as formas de
pensar e atuar das pessoas nas sociedades normais são completamente diferentes das da
China continental. E uma vez que saem da China veem as coisas tão diferente, a ponto de
acharem os estrangeiros verdadeiros tontos, pois os chineses estão acostumados à forma de
vida da cultura do partido e às tensas relações interpessoais de lá. Por outro lado, os
chineses não conseguem entender os hábitos, costumes ou formas de interagir com as
pessoas daqui. Na realidade, as formas que as coisas funcionam ao redor do mundo,
representa o normal para as relações interpessoais. Você não precisa colocar tanto esforço
mental em suas relações com as pessoas, e não há necessidade de que seja tão astuto. Os
humanos normais são assim.
Porém não importa quão inteligente ou astuta seja uma pessoa, ao final tudo termina igual.
Consideremos o caso de alguém muito tonto. Você pode encontrar uma pessoa estúpida e
ingênua, enquanto a outra pode ser muito astuta. Porém, não importa como viva sua vida, o
resultado é o mesmo. Definitivamente nada vai mudar só porque uma pessoa é astuta, nem
vai mudar porque uma pessoa é ingênua. Tudo o que ser astuto pode fazer é converter em
uma pessoa pior, e enquanto a pessoa cria carma, ela decai cada vez mais. Nesta situação,
você mesmo se torna tenso e tirano assim como o seu redor, as mentes dos que o rodeiam,
se tornam mais complicadas, e por sua vez, seus pensamentos complicados causam que se
torne ainda pior.
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Eu quero dizer umas palavras a mais sobre isto. Recentemente, estudantes têm escapado da
China, um atrás do outro. Devem fazer o melhor por comunicar-se mais com os estudantes
que não são do continente, devem se abrir mais e se limparem mais através do intercâmbio.
A forma em que as pessoas vivem fora da China é a forma normal dos seres humanos, ao
menos nos tempos modernos. Comparado com os antigos que viviam sem a tecnologia
moderna, é claro que o estilo de vida presente é completamente diferente. As coisas eram
melhores naquela época. Só estou falando das coisas no presente que, no contexto da
sociedade de hoje, podem se considerar relativamente normais. Então, os estudantes
chineses do continente devem trocar experiências e se comunicarem muito neste aspecto
com os estudantes fora da China, e nem sempre se aferrarem e usarem a mentalidade da
cultura do partido da China continental quando lidarem com esta sociedade. Muitas pessoas
que em certo momento abandonaram a China continental, mudaram seu ponto de vista
somente com o tempo e depois de passar uma considerável quantidade de tempo no
estrangeiro. Como discípulos do DaFa necessitam validar o Fa e fazer aquilo que se supõe
que devem fazer os discípulos do DaFa. Não podem levar tanto tempo para mudar. Não há
tempo para isto. Isto é especialmente relevante para esses estudantes que não fizeram bem
na China e que cometeram erros: a retificação do Fa ainda não terminou, então apressem
em alcançá-la. Claro, não penso que seja um grande problema para os estudantes mais
novos – simplesmente estudem mais o Fa, façam o melhor por alcançar o ritmo e
mantenham o ritmo do progresso da retificação do Fa.
Vocês têm passado por um período muito prolongado de provas e tribulações, e como
discípulos do DaFa, realmente têm salvo muitas pessoas na sociedade humana e
verdadeiramente desfizeram o efeito do veneno espalhado ao redor do mundo pelos meios
de comunicação do partido maléfico quando o evento de “20/07” de 1999 começou.
Naquela época, todos os meios de comunicação do mundo estavam transmitindo a
propaganda publicada pelo malvado partido na China continental, o que era o mesmo que
promover a perseguição em nome do partido maléfico. Os meios de comunicação da
sociedade ocidental não estavam tão claros sobre isto. Não perceberam que o malvado
partido era e é tão perverso, nem tinham um bom entendimento do malvado partido. A
pressão era certamente enorme, pois enfrentávamos uma máquina de propaganda tão
negativa, global e em grande escala, a qual estava nos caluniando. Porém, os discípulos do
DaFa, e especialmente os veteranos não tinham medo. Os discípulos do DaFa vivendo em
todo o mundo eram igualmente notáveis. Então, começaram as coisas sem saber o que
fazer. No entanto, mais tarde, gradualmente se tornaram claros e racionais, e passaram a
saber como tratar as coisas. Durante esse período de tempo, muitos se perguntaram: “O
Falun Gong é realmente da forma como o malvado partido diz em sua propaganda? A
prática que estou aprendendo é verdadeiramente reta?” Realmente, frente a tais calúnias da
maldade, muitos seres passaram por um processo em suas mentes. De qualquer forma, os
discípulos do DaFa fizeram muito bem no final. A grande maioria alcançou e ajudou a
imensa corrente da retificação do Fa a contornar toda a situação, e ao final ajudou a fazer
com que esses porta-vozes controlados completamente pelo malvado partido já não se
atrevessem mais a nos difamar ao redor do mundo. Eles não se atrevem mais a inventar
coisas, pois sabem que os discípulos do DaFa que enfrentam são capazes de expô-los. Nem
bem o malvado partido cria mais mentiras ou faz algo mau, os discípulos do DaFa o
expõem e retificam as coisas ao redor do mundo, permitindo ao mundo todo ver a maldade
pelo que é realmente e ajudando mais pessoas a saberem dela. Então, seja o ato de nos
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difamar ou fazer coisas más, é o mesmo que dizer a todo o mundo que veja sua
perversidade enquanto ao mesmo tempo promove o Falun Gong por nós e expande a
influência do Falun Gong no pensamento das pessoas em todos os lados. Não importa o
que faça, o partido malvado acaba sempre nos promovendo.
Realmente, sem importar o que as velhas forças façam, isto é o que acontecerá sob o efeito
da Geração Mútua e Inibição Recíproca do Cosmo – faça o que fizer, tudo contará como
fazer publicidade em nome dos discípulos do DaFa. Consideremos, por exemplo, os muitos
projetos que os discípulos do DaFa estão fazendo. Nem bem o mal interfere, as forças retas
e boas emergem. Isto é o mesmo com qualquer coisa que as pessoas más fazem: nem bem
nos caluniam, ou querem fazer algo mau e causar problemas, isto, intrinsecamente tem o
efeito de expandir a nossa influência.
Através dos anos, houve muitos exemplos do malvado partido promovendo coisas em
nosso favor. Sejam os sites na Internet que os discípulos do DaFa mantêm, a estação de
televisão, ou o jornal A Grande Época, em muitos casos eles experimentaram algo como
isto. É especialmente certo no caso da atuação do Gala do ano passado (“Espetacular show
do Ano Novo Chinês da NDTV”). No início, muita gente não sabia dele, porém o partido
maléfico foi por todos os lados com sua propaganda difamatória, dizendo às pessoas que
não assistissem o espetáculo – o partido maléfico fez as coisas de forma mais esmerada que
os próprios discípulos do DaFa (todos riem), buscaram mais pessoas que nós. (Todos riem,
aplausos). Um caso típico foi o show na capital da Austrália, Canberra. Eles chamaram e
escreveram cartas para todos os membros do Parlamento dizendo que não fossem ao show,
pensando que o mundo não sabe que classe de entidade é o partido maléfico e que não
ligariam para aquilo que o partido diz. A propaganda do partido foi tão ampla e sua
influência foi tão grande que naquele momento os discípulos do DaFa não podiam se
igualar. O resultado foi que quase todos os funcionários assistiram ao show. (Todos riem,
fortes aplausos) Inclusive os funcionários estavam rindo e disseram: “Poderíamos ter uma
seção do Parlamento aqui antes de ver o show”. (Todos riem e aplaudem) O mesmo
aconteceu no show de Ottawa no Canadá.
Na verdade, essas coisas que acabo de dizer, quando vistas de outro ângulo, também são
para dizer que o fato de o velho Cosmo durar até hoje e alcançar este estado, e o fato dos
seres conscientes e a humanidade poderem permanecer até o presente, tudo isto foi possível
porque estes seres têm esperado a salvação. Em outras palavras, eles esperaram que os
discípulos do DaFa estabelecessem suas poderosas virtudes e ao mesmo tempo mostrassem
a capacidade que vocês têm de salvar seres conscientes. Por acaso tudo isto não foi mantido
para os discípulos do DaFa? (Calorosos Aplausos) Sim, definitivamente foi. Então, mesmo
que qualquer pessoa má possa fazer suas maldades e andar por aí causando problemas, no
final, ela assistirá os discípulos do DaFa salvando as pessoas. (Aplausos). Essa não era a
intenção original dessas pessoas más nem o que elas queriam, porém nem bem fazem um
movimento, este é inevitavelmente o efeito que produzem.
Isto é para dizer que não precisam prestar atenção à realidade da humanidade de hoje ou ao
quão desenfreado é o mal: As pessoas que vieram a este mundo estão esperando que vocês
as salvem! (Aplausos) Todas as adversidades que surgem são provas para os discípulos do
DaFa relacionadas ao aumento da suas poderosas virtudes. (Aplausos) Agora que expliquei
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as coisas dessa forma, seus pensamentos serão mais claros. Sejam quais forem as
dificuldades específicas com que se deparem, mesmo que pareçam idênticas às das pessoas
comuns e pareçam mais ou menos com os problemas das pessoas comuns, na realidade, na
verdade, se derem uma boa olhada com calma, se olharem um pouco para trás no caminho
que percorreram, vão ver que não são iguais, não é este o caso? Sim, é. Isto porque esta
missão que estou realizando, segue meus arranjos, e nós não estamos fazendo que toda
humanidade venha aprender Falun Gong; esta minha missão se divide em duas etapas. Esta
etapa atual é o período da retificação do Fa, e digo que no período da retificação do Fa há
os discípulos do período da retificação do Fa. Assim que terminar o período da retificação
do Fa, entrará o período do Fa retificando o mundo humano. Há duas etapas. Então, no
futuro, quando o Fa retificar o mundo humano, haverá discípulos do DaFa do período do
Fa retificando o mundo humano, e sua poderosa virtude será diferente da dos discípulos do
DaFa do período da retificação do Fa. Estas são duas fases distintas.
Durante este processo, durante o período da retificação do Fa, os discípulos do DaFa têm a
responsabilidade de salvar os seres conscientes do futuro. Se não fosse pelo fato de que as
vidas de altos níveis baixaram a este mundo para obterem o Fa, não haveria necessidade
dos discípulos do DaFa fazerem essas coisas. Porém, nem bem os seres de altos níveis
vieram para cá, isto ampliou muito a importância deste assunto e a salvação das pessoas.
Porém, se fosse de outra forma, isto é, se esta fosse uma sociedade humana normal,
igualmente teria havido duas etapas. Por quê? Porque no processo de eliminação em grande
escala da humanidade, algumas pessoas boas ficarão para serem os progenitores da futura
raça humana; e mais, durante o período em que o Fa retificará o mundo humano, será
criada uma glória para o DaFa, na qual a humanidade retribuirá ao DaFa, e este será um
período em que o DaFa florescerá na sociedade humana. Isto é inevitável e faz parte da
história. A humanidade necessitará agradecer. O fato de que a retificação do Fa finalmente
se concluirá aqui, será considerado como uma boa fortuna à humanidade.
Ainda que um corpo humano não valha nada sem um espírito-principal (zhu yuanshen), ele
carrega uma grande quantidade de informação, e mesmo que fosse recriado,
definitivamente não seria como este de agora. Um ser humano criado novamente seria
como uma folha de papel em branco, e com o mundo frente a ele, sua mente seria uma tela
em branco. Com respeito ao mundo natural, ele não teria pensamento ou os conceitos
completos que um humano possui nem o conceito das diferentes formas com as quais se
relaciona com o mundo material, o mesmo ocorrendo com as várias teorias e normas
humanas que formou a humanidade deste ciclo; os chineses deste período têm os conceitos
de “humanidade”, “decoro”, “aprendizado” e “honra”, enquanto no Ocidente também há
normas para a conduta humana. Um humano feito novamente acharia incompreensível uma
enorme quantidade de coisas como essas. O homem se enriqueceu somente após ter
passado por intermináveis anos de vida na sociedade e ter passado por um longo curso de
existência através da história. Como acabo de dizer, não estou me referindo ao espíritoprincipal, e sim às informações que o corpo carnal humano carrega. Isto é especialmente
assim quando falamos dos seres humanos de hoje, pois os seres humanos de hoje já não
reagem de forma extrema quando se deparam com algo – não se impressionam nem se
comovem instantaneamente quando algo ruim acontece, e não ficam extremamente felizes
quando algo bom ocorre. Porém, caso o homem fosse criado novamente, seria alguém que
careceria de qualquer profundidade de pensamento. Através dessa grande marcha do tempo,
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o homem se tornou cada vez mais estável. É claro, isto não é um assunto apenas do
pensamento humano, pois é algo que também está diretamente relacionado ao corpo carnal
do homem. Quanto ao corpo carnal do homem, tendo chegado a esta etapa presente da
história, se limparmos e removermos todas as coisas más deste corpo, o corpo que fica será
verdadeiramente uma obra-prima, uma obra-prima verdadeiramente digna de ser apreciada,
e verdadeiramente a culminação da história do Cosmo. (Aplausos)
Em outras palavras, certamente no Cosmo foram criados muitos seres maravilhosos, assim
como uma variedade de valiosos elementos através do longo e vasto curso de existência que
os corpos cósmicos experimentaram, e não seria a mesma coisa se os criasse novamente.
Este é um fator importante pelo qual houve a necessidade da retificação do Fa. Se tudo no
Cosmo acabasse e tivesse que começar tudo novamente, sem importar como foram feitas as
coisas no curso da história e mesmo se usassem até a mesma história, de qualquer forma, os
resultados seriam definitivamente diferentes das coisas como são hoje com os seres
existentes. Possivelmente não poderiam ser iguais, e por isso os seres divinos em todo o
Cosmo consideram extremamente valiosa a história que atravessaram.
Muitas vezes digo que não me preocupo muito com o resultado final, pois o que tem que
ser completado na retificação do Fa é inevitável. Não importa o quão horrendas possam se
tornar as coisas durante a retificação do Fa, o resultado é inevitável. Então, não presto
muita atenção, pois a retificação do Fa está destinada a ter êxito. O que mais valorizo é o
processo. Um ser se completa somente quando atravessa a totalidade do processo. O
processo inteiro da retificação do Fa é o mais valioso – é a totalidade do Cosmo e a missão
mais notável. O processo da retificação do Fa é o processo central, assim que não é
permitido às velhas forças simplesmente participarem como queiram. Esta é a retificação
do Fa e sou particularmente insistente no caminho que desejo tomar, pois isto se trata de
criar o futuro. Tudo o que fiz no Cosmo é muito digno de ser valorizado, e é o que eu
afirmarei e reconhecerei no futuro. As coisas que não quero, não podem ser reconhecidas
nem afirmadas – são uma desgraça. Na retificação do Fa, sem importar que tipo de
tribulações demoníacas poderei encontrar, ou com que tipo de golpes deverei lidar, não
podem alterar minha vontade nem mudar o que planejo alcançar. (Calorosos Aplausos).
Passou-se cerca de meio ano desde o último Fahui. Vocês têm feito um trabalho excelente
durante este meio ano. As coisas estão progredindo rapidamente. Enquanto os seres
perversos se tornam cada vez menores em número, as mentes das pessoas do mundo estão
mudando, a sociedade está mudando, e os seres conscientes estão mudando. Quando digo
“seres conscientes”, de fato não se limita à raça humana. Todos os objetos, sem importar se
a ciência moderna os considera orgânicos ou inorgânicos, na realidade estão vivos. Quando
falamos de “seres conscientes”, nos referimos a todas as coisas viventes. As mudanças que
ocorrem nos seres conscientes são um reflexo dos frutos dos discípulos do DaFa enquanto
a retificação do Fa progride; o desempenho de nossos discípulos do DaFa através do
período da retificação do Fa tem confirmado completamente a honra e a glória que os
discípulos do DaFa do período da retificação do Fa têm. Que magnífico! Na fase que está
por vir, façam ainda melhor aquilo que necessitam fazer; caminhem bem a última parte da
viagem, e façam ainda melhor o que se supõe que devam fazer. Não se sintam satisfeitos só
porque pensam que fizeram isto ou aquilo, pois ainda há tantos seres conscientes que
devemos salvar. Ainda precisam exigir de vocês mesmos para que possam estabelecer uma
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poderosa virtude ainda maior em um tempo limitado, de forma a não terem nada do que se
arrepender quando tudo estiver dito e feito. Espero que todos façam ainda melhor e sejam
ainda mais magníficos.
Certamente vocês têm muitas deficiências em seus cultivos, e vi muitas deficiências que
realmente se sobressaem. Não disse nada todo este tempo, e não quero dizer nada agora.
Isto porque sei que essas deficiências ainda são bastante grandes, algumas têm tido o efeito
de dissuadir a interferência durante a retificação do Fa. Porém, dito isto, não pensem que
devem manter suas deficiências. (O Mestre ri). É só que tenho visto alguns problemas. É
claro, finalmente me encarregarei dessas coisas por vocês.
Sem importar o que, devem fazer as coisas finais de forma ainda melhor e estabelecer uma
poderosa virtude ainda maior. Não é para mim nem para a retificação do Fa: é para vocês
mesmos. (Calorosos Aplausos). Os seres conscientes do futuro lhe agradecerão. (Aplausos)
Que suas vidas brilhem cada vez mais no Cosmo do futuro. (Longos e calorosos aplausos).
Li Hongzhi
(22/07/2007)
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