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(Público em pé, fortes aplausos)
Boa Tarde! (Discípulos: “Boa Tarde Mestre! Fortes aplausos)! Vocês têm trabalhado
arduamente! (Aplausos)
Todos realmente têm trabalhado arduamente. Vocês vêm de diferentes regiões, de
diferentes países, e são de diferentes raças; quase em toda esquina deste mundo há um
discípulo do DaFa. Todos vocês estão assumindo a mais extraordinária responsabilidade
dos discípulos do DaFa: vocês são a esperança dos seres conscientes a serem salvos.
Muitas pessoas foram salvas devido aos seus esclarecimentos da verdade, às suas ações e
também às suas condutas neste mundo. Por essas pessoas, em nome desses seres
conscientes, eu agradeço a todos vocês! (os discípulos aplaudem como forma de respeito ao
Mestre)
Agora, neste momento final deste arranjo de incontáveis milhões de anos. O progresso da
história até hoje não tem sido fácil, um estado cheio de dificuldades, além de altos e baixos.
Desde os tempos antigos até o dia de hoje, a multidão de Deuses observam este assunto;
estão prestando atenção a este assunto, especialmente agora que estamos chegando nesta
fase final. Eles observam cuidadosamente cada ação e cada pensamento dos discípulos do
DaFa. No início havia muitas incógnitas – qual seria o resultado de ensinar o Fa neste
mundo, se os discípulos poderiam realizar o grande voto que fizeram anteriormente na
história, se poderiam realmente concluir suas missões no momento final e se poderiam
fazê-lo bem. Também havia a questão básica do êxito ou fracasso, se os Três Reinos seriam
mantidos ou não, e mesmo que os discípulos do DaFa tenham recebido a missão de validar
o Fa, ainda ficava a dúvida de se eles realmente poderiam concluí-la. É gratificante saber
que vocês estão concluindo aquilo a que se propuseram. Não importam as dificuldades ou
tribulações que vocês têm atravessado durante o caminho, na realidade, se examinarmos em
retrospectiva, essas dificuldades desempenharam somente o papel de temperá-los. Essas
coisas fizeram que ficassem mais maduros e os ajudaram a eliminarem seus corações
humanos durante o processo e no final caminharem à perfeição. Esta foi a viagem que
percorreram. Quando olharem para trás, perceberão que as coisas foram simplesmente
assim.
Especialmente nesses anos de perseguição, entre as coisas que fizeram para validarem o Fa,
não importa que tipo de assunto específico se depararam, eu já disse que tudo isto é bom –
essas coisas surgiram justamente porque se cultivam. Essas tribulações demoníacas e o
sofrimento, sem importar quão difíceis pareçam, são coisas boas, pois acontecem
unicamente porque se cultivam e se refinam. Durante as tribulações demoníacas, o carma e
os corações humanos podem ser eliminados, e essas mesmas tribulações demoníacas fazem
que se elevem. Mesmo que o seu motivo seja salvar seres conscientes ou validar o Fa, ou
fazer progressos em seu cultivo pessoal, enfim, todas as tribulações demoníacas cumprem o
mesmo papel. Não pensem que essas tribulações demoníacas serão colocadas de lado só
porque pensam: “estou fazendo isto pelo DaFa” ou “estou fazendo isto para salvar seres
conscientes”. Vocês sabem que o Mestre pode ver as coisas assim, porém as velhas forças e
as vidas neste velho Cosmo não veem as coisas dessa forma, e é justamente daí que vem o
grau de dificuldades que vocês têm. É precisamente devido a isto que surgem essas
tribulações demoníacas, e isto é a coisa mais difícil encontrada pelos discípulos do DaFa. O
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entendimento ou a falta de entendimento das pessoas, os diferentes pensamentos e pontos
de vista dos seres conscientes com relação a isto, constituem as dificuldades durante a
validação do Fa e na salvação de seres conscientes neste mundo. Porém, não importa como
as pessoas se comportam, temos que salvá-las, pois a falta de entendimento delas, vem
justamente do fato de estarem perdidas na ilusão. Elas causam algumas dificuldades aos
discípulos do DaFa porque não podem ver a verdade. Milhares, milhões de anos, qualquer
que tenha sido o coração dessas pessoas para que tenham vindo para cá, na realidade, todos
estão esperando este dia final. Não podemos decidir em não salvá-las só porque se
comportaram pobremente em uma vida, ou não fizeram bem em alguma coisa em
particular. Quando o Mestre vê uma vida, Ele vê a extensão inteira de todo o curso de
existência dessa vida. Se alguém fez muitas coisas boas na história, e até teve méritos para
validar o Fa, podemos não salvá-lo simplesmente porque não se comportou bem nesta
vida?
Sim, alguns se comportaram tão mau que perderam seu destino predestinado, sua
oportunidade, então já não podem ser salvos. Porém, sendo um discípulo do DaFa que
também está se cultivando na ilusão e salvando as pessoas na ilusão, não podem distinguir
essas pessoas. Por isso, se encontrarão com tribulações demoníacas, e se encontrarão com
pessoas que na realidade não poderão discutir racionalmente o assunto; algumas não podem
ser salvas e já não são dignas de serem salvas, vocês também se depararão com este tipo de
gente. Porém, não permitam que essas pessoas afetem o seu esclarecimento da verdade, ou
que afetem a forma como fazem as coisas, ou até mesmo que alterem a forma correta de
fazer as coisas. Neste mundo, as tribulações demoníacas que o Mestre enfrenta, junto com a
pressão que as acompanha, são mais de dezenas de milhares de casos por dia, e ninguém
pôde me mover, ninguém pôde. Ninguém pode alterar o que eu quero fazer, não importa
que forma de tribulações demoníacas eu enfrente, nada é alterado. O mesmo ocorre com
sua validação do Fa. Porém, nos seus casos, enquanto validam o Fa e salvam as pessoas,
são cultivadores, e nos cultivadores há corações humanos, senão seriam Deuses, um Deus
poderia realizar o cultivo? Os Deuses não podem se cultivar e refinar; somente aqueles com
corpos humanos podem fazê-lo, e só isto pode ser chamado de cultivo. Precisamente por
terem um corpo humano, vocês podem se cultivar e ter a oportunidade de se cultivarem e se
elevarem. Esta oportunidade é extremamente difícil de se obter, particularmente neste
momento em que os discípulos do DaFa têm uma missão tão grande. Assim que em seu
cultivo, não importa que tipo de tribulações demoníacas vocês enfrentem, que tipo de
dificuldades surjam, não pode haver nenhuma mudança.
Especialmente nesses anos de perseguição aos discípulos do DaFa, na superfície parece
que o malvado partido está perseguindo os chineses, perseguindo os cultivadores, porém na
realidade, nada neste mundo é capaz de se estabelecer, de existir, sem que haja fatores
cósmicos por detrás, e sem que haja fatores microcósmicos. Os fatores por detrás do
malvado partido são precisamente essas vidas perversas que, mesmo se manifestando na
imagem de um dragão vermelho, na verdade, são compostos por muitas moléculas,
partículas e alguns seres demoníacos podres de baixo nível – uma mistura podre e suja. Isto
é o que as velhas forças utilizam para interferir com os discípulos do DaFa.
Recentemente, como já ficaram sabendo, bandidos do malvado partido atacaram os
discípulos do DaFa no Centro de Renúncias ao partido em Flushing, Nova Iorque;
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incidentes similares também têm ocorrido em outras regiões, mesmo que não tenham sido
tão graves. Na superfície, a intenção das pessoas más era arquitetar um ataque contra vocês,
esperando que se dispersassem e deixassem de organizar as atividades ligadas à renúncia ao
partido. Essas pessoas más têm medo porque esse Centro de renúncias é um cravo em seus
olhos e um espinho em suas carnes. A presença pública de um “Centro de Renúncias ao
partido”, ou um “Centro para Renunciar ao malvado partido” é como uma flecha em suas
costas, que as irritam. O fato é que este Centro é um lugar poderoso para destruir o mal, e
por isso essas pessoas más o temem. Na realidade, se observarem de um ângulo positivo, o
que é um “Centro de Renúncias ao partido”? Por acaso não é um lugar para salvar seres
conscientes? Não há nada a temer do mal, o que quero dizer é que, assim que os ataques e
interferências surgem, sempre há algumas pessoas que não se cultivam diligentemente ou
que têm muitos apegos humanos, que veem o problema com um coração humano. Por
acaso essas duas manifestações: a do mal e a do bem, não estão sendo mostradas ao mundo
para que as pessoas as vejam? Por acaso, isto não está buscando e identificando aquelas
pessoas que podem ser salvas? Como acabo de dizer, há alguns seres que já não são dignos
de serem salvos. Você pode esclarecer a verdade a cada pessoa, porém não é que cada
pessoa na rua será salva, pois algumas delas já não são dignas de serem salvas. Nos
momentos cruciais, o resultado será determinado de acordo com a posição que a pessoa
tomar e da forma em que as pessoas do mundo lidam com este assunto. Tudo o que se faz é
feito por um pensamento benevolente ou maligno, e o que cada pessoa pensa está sendo
visto pelos Deuses, e os Deuses estão decidindo se esta pessoa ficará ou não. Por outro
lado, por acaso este incidente em si não está salvando esses seres conscientes que podem
ser salvos? O cultivo em DaFa, a retificação do Fa ou a validação do Fa podem ocorrer
simplesmente por casualidade? Por acaso este incidente em si não está salvando seres
conscientes? Isto tem gerado um impacto muito grande na sociedade, e estão todos
refletindo a respeito. Como mencionei anteriormente, se o malvado partido não fizesse
nada, poderia evitar problemas, porém sempre que faz algo mau, uma vez que
particularmente faz alguma maldade aos discípulos do DaFa, isto resulta em um escândalo
e uma farsa, e acaba ajudando os discípulos do DaFa naquilo que estão fazendo. Esses
estudantes que carregam muitas noções humanas precisam se lembrar de minhas palavras e
assim estarem claros sobre isto agora, porém assim que algo acontecer, digo para não se
esquecerem do que eu disse nem vejam as coisas novamente com um coração humano.
No final, este incidente falhou da mesma forma como se lançar um ovo contra uma rocha.
Apesar da forma que o partido maléfico persegue os discípulos do DaFa, vocês têm
atravessado tudo isso com determinação. Então, que tipo de oportunidade essas táticas
trazem no aspecto internacional? Como seria possível temê-los? A firme vontade dos
discípulos do DaFa é imperturbável. As agressões físicas e os abusos verbais são
simplesmente manifestações de impotência. Nesta sociedade, as agressões físicas são um
crime. Então, não se deixem intimidar por essas perversidades, e não fiquem presos nessas
mentiras que o mal usa para confundir as pessoas comuns. Fala-se sobre as opiniões que as
pessoas têm sobre isto... que opiniões as pessoas comuns podem ter? As pessoas comuns
podem ter todo tipo de opiniões. Vocês são aqueles que as estão salvando, assim necessitam
saber claramente o que estão fazendo e sobre aquilo pelo qual estão trabalhando.
A multidão de Deuses estabeleceram isto para o período inicial de minha retificação do Fa:
Qualquer coisa que o malvado partido fizer por qualquer motivo, terminará ajudando a mim
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e os discípulos do DaFa. Então, sempre que o malvado partido quer fazer algo mau, isto se
tornará um fracasso e um escândalo assim que o fizer. Deem uma boa olhada de forma
tranquila e verão que tudo o que aconteceu nos últimos nove anos foi assim. O malvado
partido sabe que as pessoas do mundo veem seu regime mafioso como um regime desviado,
então o partido tem sempre “decorado uma fachada” para se apresentar ao público. Agora,
essa fachada já foi destruída e sua máscara foi arrancada, então ele sabe que não pode
disfarçar mais, e devido a isto, atua agora com pura agressão. Hoje, este regime mafioso e
todo o governo, até suas embaixadas no estrangeiro, existem unicamente para o Falun
Gong. Este aparato gigantesco os acompanha e encobre vocês. Jamais, desde a criação,
existiu coisa tão extraordinária! Já não se preocupam mais em disfarçar, e estão fazendo
uso de todas as táticas de bandidos mafiosos e vulgares. Ele é visto como algo muito
perverso, porém digo que este é seu último estado antes de morrer. (Aplausos) Observem e
continuem observando, este drama funciona precisamente desta forma. Este período da
história foi arranjado para que os discípulos do DaFa salvem seres conscientes, por que
vocês não consideram isto que é o principal? Por que dar máxima prioridade às palavras
das pessoas comuns que têm sido doutrinadas pela cultura do partido? Por que dar tanta
importância à perseguição do mal? Isto é algo que vale a pena refletir profundamente. O
Mestre não diria essas palavras antes da perseguição em 1999, porém agora vocês são
discípulos do DaFa que atravessaram todo este período, vocês são discípulos do DaFa que
em breve alcançarão a Perfeição. (Aplausos)
Atualmente, enquanto a retificação do Fa caminha continuamente, a superfície do espaço
tem a aparência de algo que poderia se romper com apenas um pequeno toque, já resta
muito pouco agora, muito pouco. Os seres malignos também estão sendo eliminados em
grandes quantidades, e agora, enquanto os discípulos do DaFa mantiverem pensamentos
retos, os seres malignos já não podem resistir. Para o mal fazer algo mau, tem que usar
muitos demônios podres, e isto faz que quase todos saiam de seus ninhos. Todos estão
sendo aniquilados, pois a retificação do Fa e a purificação do Cosmo está acontecendo e a
força do mal é eliminada desta forma. Cada vez que a eliminação se completa em
determinada área, isto se tranquiliza por um momento, é assim que acontece. Então vendo a
situação desta perspectiva, os discípulos do DaFa ainda precisam manter a serenidade. A
parte mais difícil do cultivo já foi ultrapassada, então caminhem bem a última parte de seus
caminhos, e valorizem o caminho que percorreram! Não tem sido fácil, e vocês têm
atravessado tribulações sem precedentes na história. Vocês necessitam absolutamente
valorizar isto. A glória que os espera no futuro é a poderosa virtude que estabeleceram por
validar o Fa, e tudo o que os aguarda será o melhor do melhor. (Aplausos)
Não permita que, pelo fato de haver poucos praticantes em algumas áreas, você se torne
passivo e abatido nos assuntos relativos à validação do Fa, à salvação dos seres
conscientes, e até a seu cultivo pessoal, ou em algumas áreas sempre têm tido disputas. Na
verdade você está arruinando a si mesmo. Sempre tenho dito todo o tempo e você deve
saber que os discípulos do DaFa têm que observar os problemas de forma contrária às
pessoas comuns, pois as coisas nos Três Reinos estão invertidas, porém vocês precisam se
conduzir retamente. O que as pessoas comuns consideram ruim, para os cultivadores –
vidas que desejam deixar este lugar – é bom. Se o seu pensamento é igual ao de uma pessoa
comum, então será para sempre uma pessoa comum e nunca poderá deixar este lugar.
Então, quando se deparar com tribulações demoníacas, esta será justamente a oportunidade
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para se elevar. Se você puder olhar para dentro, essa será precisamente a oportunidade de
atravessar a prova difícil e entrar em um estado novo. Por que você não consegue ver as
coisas desta maneira? Assim que se depara com uma tribulação demoníaca, a empurra para
fora. Eu já disse, mesmo que discuta sobre a validação do Fa e a salvação dos seres
conscientes, ou escuta alguns comentários pouco agradáveis, tudo isto é para elevá-lo, pois
sua elevação é a prioridade. Sem seu melhoramento, não há nada do que se falar, e
tampouco se fala em salvar seres conscientes. Se você falha em se elevar, não haverá
atingido a Perfeição, então, para onde irão os seres conscientes que salvou? Quem vai
querê-los? Por que não vê os problemas desta forma? Claro, enquanto está entre as pessoas
comuns, é difícil fazer tudo de forma perfeita e verdadeiramente e ser assim em cada
momento, porém, pelo menos nos assuntos cruciais, isto é, nos assuntos relacionados à
salvação dos seres conscientes, relacionados ao cultivo, vocês devem ver as coisas desta
forma, certo? Para aqueles de vocês que ficaram para trás, aqueles que se tornaram
passivos, aqueles que têm muitas queixas, aqueles que carregam muito rancor para com os
outros, ou que enfocam sua atenção nos membros da Associação de Falun DaFa, nenhum
de vocês está disposto a cultivar a si mesmos, estão cultivando para fora. Se a “Associação
de Falun DaFa” se cultiva bem, se outras pessoas se cultivam bem, ou se as pessoas
comuns se tornam boas, que benefício isto te traria? O que você ganharia com isto? Bom,
então teria contribuído um pouco à sociedade e feito algumas coisas boas, e é tudo. Isto não
é o que os cultivadores querem alcançar, isto é meramente ser uma boa pessoa entre as
pessoas comuns e não podem atingir a Perfeição. No cultivo, precisa cultivar seu coração, é
absolutamente necessário se desfazer de seus apegos humanos, e ver as coisas com
pensamentos retos.
Quando os Três Reinos foram criado, foram criados para que as coisas fossem invertidas,
aqui não há princípios retos. Se houvesse princípios retos aqui, não haveria necessidade de
Sakyamuni ou Jesus virem para cá, e o assunto de ensinar o Fa não teria acontecido, muito
menos o Fa seria retificado aqui. Os princípios estão invertidos aqui, os comportamentos e
formas estão todos invertidos. O que as pessoas aqui acham que é bom, lá acham que é
mau, e as coisas que as pessoas consideram boas aqui, lá possivelmente são todas más. Aos
olhos dos Deuses, aqueles que os seres humanos consideram heróis são pessoas que,
dirigidas por impulsos emocionais e desejos, obtêm o que querem lutando por isso. Aqueles
que obtiveram o poder político através de guerras, aos olhos dos Deuses são bandidos. A
humanidade tem existido assim: “conquistar o mundo através da força militar, o vencedor
governa o país”, e tem sido sempre assim, desprovida de princípios retos. Tudo está
invertido, e é justamente pelas coisas estarem invertidas é que é possível às pessoas se
cultivarem e, por meio do cultivo você pode ver os problemas com uma visão correta e
positiva enquanto está imerso no que está invertido, e assim, não considerar o “mau” como
bom. Claro, não se pode alterar o estado das coisas neste espaço ou fazer intencionalmente
coisas más que violem os princípios comumente aceitos. Enquanto você se cultiva,
considere seus sofrimentos, golpes emocionais, interferências em seu xinxing, etc, como
coisas boas. Se você considerar todos seus sofrimentos, suas tribulações demoníacas e
outras situações deste tipo pelas quais passa durante o cultivo como coisas más, então você
é uma pessoa comum. Os sofrimentos são para o pagamento das dívidas de carma, e as
coisas que não vão bem permitem que seu xinxing se eleve. Isto também é assim para as
pessoas comuns. Na verdade, tudo isto é para remover o carma, quando alguém se desfaz
de seu carma, ele terá uma boa vida em sua próxima vida, o que ocorre é que as pessoas
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não sabem disso. Sendo um cultivador, você deve reduzir o seu carma, elevar seu xinxing
por meio do cultivo, e no final alcançar a Perfeição. Para um discípulo do DaFa, este é o
ensinamento mais básico no Fa, é também o mais fundamental. Porém, algumas pessoas,
depois de vários anos, não mudaram suas noções desde o mais fundamental. Por quantos
anos você tem se cultivado? Mesmo assim ainda falha em ver as coisas desta forma, isto é,
não consegue ver as coisas de uma forma correta. Realmente me sinto muito mal lendo
todas essas cartas que me escreveram, e tudo o que tem me reportado, por que estão tão
apegados às coisas mundanas? Isto inclui seus apegos com relação às Associações de Falun
DaFa em várias áreas. As Associações do DaFa foram estabelecidas simplesmente para
facilitar a validação do Fa dos discípulos do DaFa. Ela não é um exemplo a ser seguido
nem tampouco é o Mestre, porém vocês devem valorizar esta forma, pois a Associação
pode ajudar a coordenar as coisas nos lugares, e os lugares bem coordenados podem salvar
os seres conscientes de forma mais efetiva.
O maior problema existente no momento é este o qual acabamos de falar, isto é, vocês
falham em cultivar a si mesmos e em olhar para dentro. O Mestre não teme o caos, o
Mestre vê as coisas mais claramente que vocês, então não precisam me reportar os
problemas. O que escreveram, expôs seus apegos e corações humanos que enchiam todas as
páginas. Para que o Mestre veio? O Mestre pode discernir com grande precisão o que é reto
e o que não é. Todos vocês sabem por que a companhia Divine Performing Arts pode
representar a bondade e belezas puras, e porque um grupo de jovens que tem ensaiado por
pouco mais de um ano, já é capaz de realizar os espetáculos que são os melhores do mundo,
de primeira qualidade e de calibre internacional; isto ocorre porque o Mestre cuida disto.
As pessoas comuns não conseguem isto. O Mestre veio para realizar a retificação do Fa –
como posso realizar a retificação do Fa se até as coisas ao meu redor estão confusas? Nada
se muda aqui, o critério para medir o bem e o mal está dentro de mim, e posso dizer com
grande precisão o que cada palavra, ação, pensamento, ou olhar seu representa, é só que o
Mestre não faz isto porque quer lhe dar mais oportunidades, pois sei que os humanos são
assim durante o cultivo. Inclusive o que acabo de dizer, foi só para soar a campainha de
advertência para vocês, e para dizer que valorizem o caminho que atravessaram no cultivo.
Não tem sido fácil, meus discípulos do DaFa têm passado pelas perseguições mais severas,
e esta honra e glória já são suas, agora o momento é de fazer as coisas ainda melhor.
Na realidade, tudo o que acabo de dizer estava focado nas falhas. Se eu fosse falar das
coisas boas, os discípulos do DaFa são verdadeiramente extraordinários e têm feito muitas
coisas que os discípulos do DaFa devem fazer, aperfeiçoando a si mesmos e estabelecendo
sua poderosa virtude, e ao mesmo tempo estão salvando seres conscientes. E não são
somente os seres conscientes neste mundo, ainda que se manifestem aqui, pois por detrás
desta vida há um imenso grupo de vidas que se espalham pelo Cosmo, então, isto na
verdade é um assunto incrivelmente imenso. Sim, pensem: se todo os Três Reinos foi
criado para este propósito, então, quem pode ser um humano aqui durante a retificação do
Fa? Quem pode ser uma vida aqui? Não é um assunto simples. Porém, o mundo humano é,
depois de tudo, ainda um mundo humano, mesmo que tenham vindo muitos Deuses para
cá; isto é, tampouco este mundo se converterá no estado de uma sociedade de Deuses, isto
não é possível, isto já foi levado em consideração há muito tempo. Se um ser vem para cá,
ele tem que assumir o estado de um ser humano, somente assim ele pode se cultivar –
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somente estando na ilusão ele pode ter esta oportunidade. Por isso, algumas pessoas não
praticam o cultivo, algumas outras praticam, o estado deste mundo é justamente este.
Quando cheguei aqui, vi que estavam vendo um vídeo curto sobre os jovens discípulos do
DaFa na Divine Performing Arts e a Academia de Artes Fei Tian (Beleza Voadora).
Porém, de fato, há muitíssimo mais que isto. As coisas que os discípulos do DaFa têm feito
através do mundo são tão comovedoras e elogiáveis, o que ocorre é que não foram gravadas
em filmes deste mundo, porém há filmes de vocês no Cosmo. (Aplausos) Nem uma única
coisa boa que tem feito ficou para trás – tudo tem sido gravado em arquivos na forma de
filmes. Verdadeiramente são filmes gravados. Todos estão gravados, pois este é o caminho
que atravessaram, essa é sua glória.
Então, falei este pouco de forma geral. Há muitas coisas que o Mestre não quer dizer de
forma muito explícita, ou falar muito, ou de forma muito complexa. Isto porque há algumas
coisas que alguns de vocês ainda não estão claros, mesmo que já tenha mencionado várias
vezes: são vocês que estão validando o Fa, não o Mestre. Somente quando transitam seus
próprios caminhos validando o Fa, podem se aperfeiçoar e estabelecer suas próprias
poderosas virtudes. Então, vocês mesmos devem fazer isto. Por isso, algumas vezes,
perguntam ao Mestre sobre os diferentes projetos e até quando querem fazer algo de
maneira individual: “como faço isto?” Bem, com este ato, você tem dado sua poderosa
virtude ao Mestre. Claro que eu sei como fazê-lo, porém se dissesse a você, você não teria
nada, e quando trabalhasse nisto, meramente estaria me ajudando e não estaria
estabelecendo sua própria poderosa virtude. A poderosa virtude vinda de tudo o que fizer,
pertencerá ao Mestre e não a você. Por que não quero sempre responder suas dúvidas
quando me perguntam, e até algumas vezes dou uma olhada pouco agradável? É porque
quero que vocês mesmos se iluminem. Transitem seus próprios caminhos e não percam esta
oportunidade, por que não conseguem enxergar isto? (O Mestre sorri). Por isso sempre me
perguntam, sempre me perguntam. O Mestre endossa o que os discípulos do DaFa fazem;
enquanto estiverem fazendo as coisas com o desejo de validar o Fa e salvar seres
conscientes, eu endosso tudo o que fizerem. E mais, meus Fashen ou Deuses, se algo é feito
por vocês, eles amplificam este assunto e o tornam ainda mais magnífico, mais
extraordinário e lhes ajudarão. (Aplausos) Usualmente vocês falham em ver as coisas desta
perspectiva, e quando enfrentam dificuldades, já querem procurar o Mestre. Porém, esta
dificuldade é precisamente o momento para que vocês se elevem, estabeleçam sua poderosa
virtude e glória. Isto é tudo por hoje.
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