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O que é um discípulo do DaFa
(O Mestre entra; todos se levantam, fortes aplausos)

Olá a todos, todos têm trabalhado arduamente (Discípulos: O Mestre é que tem
trabalhado arduamente). O Mestre não, e sim todos vocês. (Risos). Sentem-se todos.
Seguramente os discípulos do DaFa trabalham muito, pois a responsabilidade histórica
lhes outorgou uma carga importante e tão grande; essa missão fez vocês, no momento
chave, carregarem esta responsabilidade histórica. No processo de Formação,
Estabilidade, Degeneração e Destruição do universo, o surgimento dos discípulos do DaFa
se deu justamente nesta última etapa. Então, não importa se é vida ou não, se é matéria
ou não, todos caminharam até este último e pior período, e este período se manifesta
como o mais complicado, é justamente o tempo onde é mais difícil distinguir a bondade
da maldade, a retidão da perversidade. É neste período que os discípulos do DaFa devem
arcar com a missão que a história lhes outorgou, e isto é realmente muito difícil. Digo que
os discípulos do DaFa são extraordinários justamente porque vieram salvar seres em um
período como este; vieram assistir o Mestre na retificação do Fa e vieram com uma
missão que devem completar, isto é verdadeiramente extraordinário. Nenhum período
histórico pode ser comparado a este.
Eu disse anteriormente que Sakyamuni, Jesus, Lao-tsé, etc. – inclusive alguns
sábios, santos e Deuses magníficos que baixaram ao mundo em tempos ainda mais
anteriores – todos eles estiveram apenas estabelecendo a cultura e a história dos seres
humanos. Tudo o que eles disseram, salvaram e fizeram, foi somente para deixar ao
homem o que é necessário para a cultura humana; o que eles realmente levaram embora
foi somente aquelas vidas que eles mesmos haviam enviado para cá para assisti-los na
missão de estabelecer esta cultura, e mesmo assim, eram só os espíritos assistentes, os
quais não entram no mundo humano. No verdadeiro último momento chave da história,
são justamente os discípulos do DaFa que cumprem este assunto. Desde a origem dos
discípulos do DaFa até este processo atual em que estão estabelecendo a poderosa
virtude na história, os discípulos do DaFa estão arcando mais que os santos na história,
pois o que deve ser realmente feito, está sendo feito agora neste último momento. Desde
a antiguidade até hoje, desde o começo do universo até 60 anos atrás, tem sido
continuamente estabelecido o fundamento necessário para a retificação do Fa,
experiências foram acumuladas e, neste processo, forjou-se os pensamentos e
comportamentos das vidas que participam deste último período histórico; este é
justamente o processo histórico atual dos seres humanos. Por isso, sem importar se são
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discípulos do DaFa, todas as vidas deste período, todos existem para este assunto, todos
estão sendo provados e assim trouxeram consigo, através do processo de reencarnação, o
que cada um necessita. A maioria das ilimitadas e incalculáveis vidas no universo não tem
relação direta com a retificação do Fa, cada uma delas pertence ao grupo daqueles que
devem ser salvos; elas não participam. O que eu falei há pouco, refere-se àquelas vidas
que participam e que têm relação com a retificação do Fa.
Eu disse anteriormente que as pessoas do mundo, inclusive as vidas que estão
relacionadas à retificação do Fa, não são vidas simples; todas vieram para a retificação do
Fa, todas foram feitas para a retificação do Fa, todas foram forjadas para a retificação do
Fa, não há nada acidental; no futuro vocês verão. Na sociedade humana ilusória, durante
o processo histórico, as pessoas passaram por todo tipo de formas de sociedade, e elas
acham que isso é um processo de desenvolvimento natural. Na verdade não é; cada
período teve sua razão de ser. Eu já falei anteriormente sobre o pensamento do homem;
no início, quando foi criado por Deus, o homem não tinha a capacidade de entender a
natureza e viver em sociedade; a sua capacidade de sobrevivência era débil. Isso porque o
homem recém-criado não entendia nada; quando trovoava, ele se escondia assustado nas
cavernas, tampouco sabia buscar refúgio durante as tormentas e as chuvas, nem sequer
sabia do que se tratava. Durante o processo da história, enquanto o homem gradualmente
começou a entender a natureza, os Deuses continuamente traziam ao homem todo o tipo
de cultura, e ao mesmo tempo, os Deuses também observavam como seria o estado do
homem com essas culturas; todos estavam continuamente analisando as coisas, e durante
o processo estabeleceram como seria o final. Foi só depois de transcorrido um longo
tempo até chegarmos ao final já determinado, que os Deuses escolheram algumas
culturas adequadas para estabelecer a forma de pensar e se comportar dos últimos seres
humanos, para assim, estabelecer a essência da cultura humana. Nos últimos 5000 anos
dos seres humanos, os Deuses fizeram que essas culturas se manifestassem para que o
homem atue nelas, e essa é a civilização chinesa de 5000 anos, é o que foi estabelecido
sinteticamente durante o longo processo da história. Nesse processo foi ensinado às
pessoas a maneira como pensar, a estrutura do pensamento, o modo de pensar diante
dos problemas e que raciocínio utilizar para analisar as coisas.
Os pensamentos humanos dirigem diretamente o comportamento humano. Por
exemplo: todos sabem que na história existiu o período dos Três reinos1 de Wei, Chu e
Wu. Qual característica cultural a história dos Três reinos estava estabelecendo? “Yi” –
honra –. As pessoas daquela época da história ficaram sabendo o que é honra, como a
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honra se manifesta e seu significado interno. Vocês sabem o que Yue Fei2 estabeleceu no
período da dinastia Song do sul 3? “Zhong” – lealdade –. O que é lealdade, qual é o
conceito de lealdade, qual é a sua forma de manifestação, como lidar com ela. O processo
histórico serviu justamente para ensinar ao homem como ser um humano. Esse processo
inteiro de 5000 anos dos seres humanos serviu para estabelecer continuamente as coisas
necessárias para o homem do final, quando, como ser humano, o homem se converteu
em um homem com processo de pensamento perfeito e ortodoxo, com algo que satisfaz
os Deuses, um homem que pode atuar no final, que é este último momento da história.
Porém há outro problema, qual? A cultura desse tipo de homem é semidivina, foi criada
diretamente pelos Deuses, portanto, os elementos positivos no homem, tanto no homem
em si próprio quanto na cultura humana, são maiores que os elementos negativos. O
homem tem elementos retos e elementos negativos do universo, todas as matérias nos
Três Reinos contêm os dois fatores: bondade e maldade; os Deuses utilizaram as matérias
dos Três Reinos para criar o homem, por isso o homem carrega naturalmente os dois
fatores: bondade e maldade. Quando o homem não está racional ou perde seu
temperamento, basicamente é a manifestação da sua natureza demoníaca; quando o
homem é benevolente e bom, quando está muito racional, quando lida de forma amável
com todos os assuntos ao seu redor e também com os assuntos inesperados, isso é a
manifestação do elemento bondade; isso é a natureza-Buda. O homem tem esses dois
elementos, porém isso ainda não é o suficiente.
Há pouco disse que, devido ao processo de forjar o homem ter sido reto, em cada
um tem bondade e o bom em si; e além disso, tem uma forte racionalidade, por isso, na
retificação do Fa, quando eu difundisse o DaFa, uma vez que a difusão do DaFa
começasse, 100% das pessoas, por serem assim, obteriam o DaFa, nenhuma pessoa seria
deixada de fora, especialmente os chineses. Possivelmente todos iriam vir para aprender o
DaFa, nenhuma só pessoa ficaria de fora, todos iriam querer aprender o DaFa e cultivar
em DaFa. Nem mesmo seria necessário eu falar muito; o DaFa se difundiria muito
rapidamente por todos os lados. Porém, como todos sabem, o universo, depois de tudo,
chegou a um grau ruim, as vidas deste período devem ser eliminadas, porém este
conjunto de vidas no mundo foi criado com um propósito. Estes participantes têm atrás de
si mesmos enormes grupos de vidas. Cada vida, cada pessoa não é simples, todos
representam enormes grupos de vidas do universo. Quando uma pessoa é salva, todas as
vidas representadas por ela também são salvas, pois as pessoas no mundo, as pessoas de
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hoje, a quase totalidade, são reis do Céu que baixaram dos Céus e se reencarnaram como
humanos. Então, se todas essas vidas vieram para aprender o DaFa, todas serão salvas,
inclusive todos os seres que elas representam. Claro, isso é algo bom, qualquer vida no
universo pensaria assim, inclusive um número infinito de enormes reis. Porém, o último
criador não pensa assim. Para ele, uma coisa ruim deve se desintegrar; para ele, criar uma
vida nova é tão fácil como destruir uma má. E mais, todos sabem que existe um princípio
no universo. Qual princípio? É o que chamamos de “retribuição cíclica de bondade e
maldade”; ou seja, qualquer coisa ruim que alguém fez, deve pagá-la. Coisas boas formam
boas relações predestinadas e coisas más formam relações más; o propósito é quando o
balanço terminar, quitar tudo. Mas como durante o longo processo da história, uma vida
não cria somente dívidas de carma em suas relações em meio a outras vidas, existem
também muitas vidas que inconscientemente seguem na correnteza da história do
universo, uma empurrando a outra a decair; quase todas as vidas estão gerando tal efeito.
Todos têm sua parte nesse mau, e assim se tornam cada vez menos retos; todos sabem
disso. No entanto ninguém é capaz de reverter isto. Nesse processo, todos decaem. Digo,
na lei de Formação, Estabilidade, Degeneração e Destruição, todos vão justamente para a
destruição. Esta é a regra do universo e não tem a ver com misericórdia. Trata-se de uma
regra.
Eu disse que a matéria não desaparece e que as vidas reencarnam. Não só aqui
entre os humanos, mas também entre os Deuses. Para o homem, a morte, por ser algo
que não se pode ver quando se está na ilusão, é sentida como algo terrível. Claro, sendo
um discípulo do DaFa, todos sabem claramente. As células moleculares do homem estão
compostas de moléculas, as moléculas estão compostas de átomos, e os átomos estão
compostos de partículas ainda mais microscópicas. Quanto mais microscópica é a
partícula, mais energia ela tem. Todos sabem que quando este corpo humano é
enterrado, as células superficiais, estas células compostas de moléculas, apodrecem,
porém as moléculas não apodrecem, não é assim? Os átomos, menos ainda podem
apodrecer, não é? Então para onde vai essa parte sua? O pensamento do homem não é
somente aquilo que se pensa superficialmente, caso contrário, de onde vêm as palavras que as
pessoas dizem repentinamente? Por acaso cada frase não é dita por um pensamento

profundo que se exterioriza? É você, composto de todas as partículas desde a superfície
até o mais microcosmo, que gera tal efeito. Sua vida inteira é, ao mesmo tempo,
composta desde as partículas mais microscópicas até as partículas da superfície; por isso,
sua vida não é simplesmente as células na superfície deste nível. Para a vida do homem,
este pouquinho da superfície não é nada; quando morre, meramente a pele superficial é
retirada; quando se reencarna, muda-se para uma nova pele superficial, por isso não é
possível que o verdadeiro você apodreça depois de ser enterrado. Esta terra não pode
desintegrar os átomos, também não pode desintegrar as moléculas. Quando um átomo se
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desintegra, ocorre uma grande explosão; uma explosão nuclear no alcance do corpo
humano pode destruir uma cidade, não é assim? Então para onde vai? Todos os discípulos
do DaFa sabem isto. Então, também pode-se dizer que neste mundo ilusório, o homem
não sabe o que acontece depois da morte, porém os Deuses sabem claramente; os Deuses
mais altos sabem ainda mais claramente, eles consideram que tudo isso é muito natural.
Quando suas vidas atravessam o último passo, o novo renasce outra vez; eles sabem
muito claramente desse processo, pois o universo inteiro tem um processo assim, de ida
e volta.
Refiro-me a uma espécie de metabolismo contínuo e incessante, presente na vida dos
seres de diversos níveis e infindável no processo histórico do grande universo. Porém, se o

universo maior – Quero dizer essa coisa no geral – acabar, desintegrar; acabará dentro do
processo de Formação, Estabilidade, Degeneração e Destruição, então, pensem todos: as
vidas dentro de cada nível não teriam mais reencarnações, não haveria mais história, não
haveria mais vidas, não haveria mais nada; isto para os Deuses, não importa quão grandes
são, seria muito assustador! Isso seria verdadeiramente horroroso, uma aniquilação
completa! No processo da história do gigantesco universo, o universo é tão glorioso! Até o
pequeno planeta dos seres humanos é assim. Então, sobre os incontáveis planetas do
universo e todas as partículas de diferentes tamanhos, há infinitos seres, até mesmo os
Deuses não são capazes de ver quantas vidas e quanta glória foi criada! Cada pessoa é
como um livro histórico, cada um é como um volumoso e vívido conto histórico; é muito
interessante ver as coisas que ocorreram vida após vida. Um universo tão gigantesco e
com infinitos seres; seria uma grande pena se tudo isso fosse destruído.
Não estou me referindo às normas e regras do universo, falo de misericórdia, que é
um tipo de característica dos Deuses retos. Não é que meramente fazer algo bom já é
misericórdia; quando você faz algo que gosta por simples capricho não é misericórdia, pois
isso se origina de seus desejos pessoais; falando em um nível mais baixo, é um apego. A
misericórdia verdadeira não carrega nenhum coração egoísta; não importa a quem se
olha, os seres devem ser vistos com pensamentos retos, todos devem ser vistos com
benevolência. Então, muitos Deuses, muitos grandes reis de diferentes níveis do universo,
todos, viram o final do universo, e que é preciso salvar os seres deste universo. Como
salvá-los? A renovação pela retificação do Fa reto só pode ser feita partindo dos níveis
baixos do universo e indo para cima; logo, muitas e muitas vidas do universo, que tem
uma característica de representação, reencarnaram como humanos. Porém, as vidas com
a função de representação não são vidas comuns, seguramente todos são reis de
diferentes universos que representam seus mundos, seus universos e corpos celestiais,
contudo, os universos que representam têm um sistema corporal. Os corpos celestiais
desde o nível mais baixo até o mais alto do universo circulam; seu sistema corporal
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corresponde àqueles de níveis mais altos; os reis maiores se encontram ainda mais acima.
Então, acima desses sistemas corporais ainda mais altos, há de fato sistemas corporais e
reis ainda maiores; não importa o quão alto, eles pertencem ao mesmo sistema corporal,
porém, ele, aquele que é o mais alto, não vem necessariamente para cá. Então, como
ocorre? Bom, ele envia os representantes mais adequados desse nível para se
reencarnarem como humanos e assim possam representar os inumeráveis seres de seu
enorme sistema corporal.
Digo a todos, talvez vocês achem: “Oh, olhe para as pessoas do mundo, elas não
têm nada de especial”. Nas ruas há pessoas de todos os tipos, algumas até muito
desleixadas, algumas vivem pobremente no campo, alguns são pequenos burgueses nas
cidades, e mais, há muitos jovens que pretendem ser “cool”. A sociedade humana é
justamente uma sociedade assim, e como não é possível que todos trabalhem em grandes
empresas ou sejam chefes, os demais devem fazer outras coisas. Há muitas outras que
fazem arte ou são atores, porém todas as coisas são iguais. O nível social é uma forma de
existência da sociedade dos seres humanos, e não representa os níveis dessas vidas. Logo,
nenhuma vida é simples, não olhe como é a aparência das pessoas. Às vezes, quando você
vê um lixeiro, se olhar para trás, descobrirá que antes ele era um enorme Deus no
universo, mas que, no entanto, na ilusão e durante as reencarnações, se perdeu
completamente, inclusive a ponto de não saber mais nada; além disso, muitas vidas,
durante as reencarnações, se sentem injustiçadas por suas situações atuais, elas
absolutamente não sabem qual era sua missão ao virem para cá.
Isto não diz respeito apenas aos exemplos que dei. Neste momento, todas as
pessoas do mundo, a maioria das pessoas de diferentes níveis sociais, não sabem o motivo
de terem vindo ao mundo, todas estão lutando por suas carreiras. De modo especial,
aquelas que têm um pouco de êxito se esquecem ainda mais do que vieram fazer aqui e se
sentem convencidas; aquelas que têm poucas habilidades também se esqueceram da
razão; algumas se sentem injustiçadas e raiva porque suas vidas não são tão boas. Na
verdade, não é isso que suas vidas querem, não deem importância a estas coisas, o mais
importante é novamente encontrar seu verdadeiro ser. No processo histórico, a
manifestação deste período tem relações predestinadas. Estritamente falando, a
manifestação de sua vida atual deve-se ao fato de você ter feito ou coisas erradas ou
coisas boas em suas vidas anteriores; são retribuições dessas coisas. Há pouco disse que o
universo simplesmente tem tal princípio; sem importar o nível social ou a profissão, para
todos é assim, a bondade é paga com bondade e a maldade é paga com maldade. Este
princípio existe nos Três Reinos sem importar o nível. Por isso, por termos chegado ao
final, neste tempo, especialmente por termos chegado à última etapa de Formação,
Estabilidade, Degeneração e Destruição do universo, os pensamentos do homem e a
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sociedade humana se tornaram ainda mais complicados, portanto, neste presente
momento é necessário que os discípulos do DaFa despertem as pessoas do mundo deste
ambiente complicado; que as salvem.
Mais difícil ainda é o fato de a China ter no poder o mais maligno poder político do partido
comunista; por que pôde aparecer tal poder político na sociedade humana, e mais, sendo

uma coisa tão deformada? Tanto os seres de cima como os dos baixos níveis do universo,
todos estão contra ele, todos sentem que o perverso partido é uma aberração, inclusive
todas as pessoas do perverso partido tampouco têm uma racionalidade normal. Qual a
razão para isso? Nada é simples, de fato é também um arranjo feito propositalmente
pelas velhas forças do universo. Há pouco disse que a cultura humana foi arranjada pelos
Deuses no processo de criar e forjar o homem; uma vez formada uma cultura reta, os
pensamentos do homem seriam todos retos, seus corações seriam amáveis e bons, e
quando fizesse algo, sempre consideraria os outros. Este tipo de ser humano, chegando ao
último momento da história, faria a escolha reta, e assim todos obteriam o Fa. No
entanto, as velhas forças sentiram que se o homem obtivesse o Fa, e os seres fossem
salvos, seria muito fácil. Nos Três Reinos existe o princípio de que a bondade é paga com
bondade e a maldade é paga com maldade. Como alguns Deuses não conseguiram
tranquilizar seus corações, eles utilizam esse princípio ao extremo. Esses Deuses pensam
assim: o universo já não serve mais, como então permitir que esse tipo de vida seja salva
tão facilmente? Como permitir que tantas vidas entrem todas no futuro? Há muitos
diferentes fatores que fazem que os seres não possam ser salvos. Na realidade, esse tipo
de pensamento das velhas forças é em si mesmo uma manifestação da deterioração das leis
do velho universo. As velhas forças querem que as vidas tenham que escolher no último
momento; é uma escolha extremamente difícil, pois devem escolher agora, quando a
moralidade do mundo já está tão baixa. Como o homem vai escolher se quer avançar para
o futuro? Isso é extremamente difícil. O nível de dificuldade que eles colocaram é muito
alto.
Alguns pensam: por acaso os Deuses e Budas não têm misericórdia pelo homem?
Os seres humanos chegaram a este momento da história, e já não é possível utilizar os
pensamentos do homem. Porém esses Deuses das velhas forças absolutamente não
pensam assim. Se você quer ser levado, se quer ser salvo, então terá que escolher
corretamente entre todo tipo de tentação existente na sociedade utilitária de hoje; se
conseguir atravessar, então tudo bem, se não conseguir atravessar, então, não poderá ser
salvo. As velhas forças deixaram um lado da rede aberto4, todos sabem, eu muitas vezes
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digo isto. Elas deixam que as próprias pessoas atravessem, porém como irão atravessar? O
Mestre já sabia que as velhas forças iriam atuar dessa maneira, por isso o Mestre arranjou
para que os discípulos do DaFa salvassem os seres. As velhas forças criaram no mundo
esse poder político do perverso partido para criar tribulações aos seres, e ao mesmo
tempo, implantar algumas teorias distorcidas e coisas ditas contemporâneas, fazendo que esta
sociedade se tornasse extremamente complicada; há fatores retos e negativos. Ao mesmo
tempo, agregaram alguns elementos alterados e tecnologia extraterrestre, o que
confundiu os pensamentos retos do homem. No Ocidente, bastou-se inserir basicamente
coisas malvadas e perversas. Mas na China não foi o suficiente , lá fizeram que se diga que o
reto é mau e que o mau é bom, e sob situação tão difícil, elas permitem que as pessoas
façam suas escolhas para verem se elas podem ser salvas ou não. Por que neste lugar, na
China, é tão difícil? No passado eu disse a todos que esses reis de níveis ainda mais altos,
todos os reis dos diversos grupos étnicos na história da humanidade e aqueles dos níveis
altos no universo, todos reencarnaram na China, e esta se converteu no centro de tudo,
por isso, lá, as velhas forças aumentaram a dificuldade de escolha das pessoas. Isto
porque as velhas forças viram que uma vez que as pessoas são salvas, possivelmente, a
nação que representam – inclusive alguns que representam enormes grupos de vidas –
também é salva. Todos pensam, este é um assunto tão grande, por isso elas
estabeleceram tribulações maiores. Está claro que nos últimos tempos os chineses foram
muito judiados, até mesmo externamente eles se tornaram mais baixos e pequenos, e a
aparência também se tornou bastante feia.
Ao longo da história, todas as pessoas tinham uma aura reta, um corpo cheio de
energia reta e suas aparências eram comparativamente melhores, porém, nos últimos
tempos, a dificuldade neste lugar foi aumentada- e coisas não boas foram inculcadas nas
pessoas. Tudo aquilo que é colocado nos pensamentos afeta a aparência das pessoas, isto
com certeza. Por exemplo, se você coloca alguma coisa quadrada no bolso, é possível ver
a sua forma; se você coloca uma coisa redonda também é possível ver a forma. Digo, só
em ver a sua aparência é possível se ver todos os pensamentos que você carrega. Uma
pessoa diante de mim – e não sou só eu, a sociedade humana não é tão simples assim e
há muita gente com capacidade – com uma simples olhada nela, já é possível saber quais
pensamentos e comportamentos seus são mais chamativos, do que você gosta, pois tudo
está exposto em seu rosto e na postura do corpo.
Então, sob este tipo de grau de dificuldade, se você quer que as pessoas possam
ser salvas, como deve fazer? Nas circunstâncias atuais nem mesmo elas distinguem o bem
do mal, inclusive há muitos meios de comunicação que estão propagando as tendências
da sociedade, e sem dúvidas, estas tendências não são necessariamente boas, porém, é o
que eles fazem; os meios de comunicação estão gerando o efeito de propagar as coisas
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adiante. Pensem todos, como se distingue as pessoas boas das más? Não há como se fazer
isto. Quantas pessoas no mundo são capazes de realmente guardar bondade em seus
corações e não se mover por nada? Desse modo, tudo não acabaria? Por acaso não
acabaria totalmente o arranjo na história feito já há muito tempo? Os Três Reinos foram
criados para isto. O que fazer?
Há pouco eu disse que ninguém pode dizer que não é correto ‘deixar um lado da
rede aberto’. Como deixar um lado da rede aberto? Para romper com as interferências das
velhas forças, deve aparecer algumas pessoas que possam fazer o homem recuperar sua
memória, que possa lhe mostrar, que possa despertá-lo e contar-lhe a verdade sobre a
história e o mundo de hoje. Na realidade, é difícil para a sociedade humana fazer qualquer
coisa, só o fato de alguém fazer um movimento que seja o reto, já é o suficiente para que
encontre elementos negativos como os velhos, opostos e maus; e quando faz um
movimento negativo, claro que também se depara com elementos retos. Nos seres
humanos, a bondade e a maldade estão balanceadas; na verdade, quando alguém quer
fazer algo neste mundo, é sempre muito difícil. No mundo humano há muitas divindades;
cada deidade com sua respectiva capacidade pode cuidar dos assuntos dos seres
humanos. Uma única deidade pode fazer isto, porém por que não o faz? Ela sabe e vê
claramente que tudo foi planejado, e ao mesmo tempo, se ela fizer algo, certamente
influenciará em outro assunto, por melhor que seja aquilo que ela fez; é como os ramos de uma
árvore, um assunto, uma vez afetado, pode indiretamente afetar a muitos, muitos
assuntos, portanto, essa deidade cometeria um pecado contra os planos dos Deuses ainda
mais altos, inclusive mudaria até mesmo os arranjos da história humana; por isso ninguém
se atreve a fazer as coisas ao acaso.
Os discípulos do DaFa apareceram justamente neste tempo; você quer salvar as
pessoas esclarecendo a verdade, no entanto as pessoas de hoje vieram com muitas dívidas
de carma obtidas em suas reencarnações durante a história. Se você quer salvar a pessoa,
atrás dessa pessoa há muitas vidas que não deixam ela ser salva, pois todas essas vidas
odeiam essa pessoa, já que, no passado ou em alguma época, essas vidas foram mal
tratadas por ela, talvez até mesmo assassinadas por ela, perseguidas por ela, inclusive
possivelmente foram cruelmente perseguidas por ela. Nesta reencarnação, as pessoas de
hoje já não sabem o que fizeram na ignorância, na ilusão e devido aos desejos. De fato,
nesta longa história, cada um tem o corpo cheio de dívidas de carma, todos estão na
ilusão. Mas quando chega o momento de realmente salvá-la, salvar realmente suas vidas,
essas vidas que foram prejudicadas por ela não aceitam isso de nenhum modo. Por isso,
durante a salvação das pessoas do mundo, antes que as pessoas do mundo entendam a
verdade, aparecerão interferências, muitos obstáculos, todo tipo de impedimentos que
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bloquearão as pessoas, e se os salvos forem muitos, o assunto se tornará importante e
formará o ambiente da sociedade.
Durante esses anos em que o perverso partido comunista chinês persegue os
discípulos do DaFa, não existe somente o fator do perverso partido comunista chinês; na
verdade, relativamente falando, ele é pateticamente pequeno. Todos os elementos ruins
do universo foram jogados para baixo; há tantas dimensões, são infinitos. Quando os
muitos Deuses veem isso, todos ficam de boca aberta: Como fazer isso, quem se atreve a
tocar nisso? Salvar uma pessoa é algo conectado com as vidas do imenso universo e tem
um efeito enorme, quão grande não será o efeito de 100 milhões de pessoas? Como todos
sabem, Jesus salvou as pessoas, então, por que ele foi crucificado na cruz? Ainda por cima,
as pessoas que Jesus salvou eram pessoas dele, porém, no processo de reencarnação, sua
gente também adquiriu dívidas de carma e ele não teve como desatar todas essas dívidas,
pois Jesus se defrontava com um universo imenso, com um número infinito de vidas –
vidas de níveis altos – e entre elas também havia um número infinito de imensas vidas de
níveis ainda mais altos, tão grandes que um Deus comum nem mesmo sabia o quão altos
eram. E mais, a quantidade é infinita e imensurável. Se ele lhe disser para pagar as dívidas a
alguém, mas se esse alguém não quiser perdoar a sua dívida, como você pode se libertar? Não
poderá. No final Jesus pediu a Jeová: “É possível não me crucificarem?” Jeová tampouco
pôde resolver isto, por isso, só restou a Jesus utilizar seu sangue, sua vida humana, e no
processo de suportar a dor; pagou as dívidas das pessoas, só assim ele pôde se libertar. É
difícil assim. Se os discípulos do DaFa querem salvar os seres no universo, se querem
salvar os seres nesta sociedade final e neste ambiente tão complicado, pensem todos, no
quanto isso é difícil! Se puderem ver, se vocês realmente puderem ver, é tremendamente
espantoso. Porém, uma vez que seguem o DaFa, que seguem o que o Mestre lhes diz,
vocês têm seus próprios caminhos e ninguém pode tocá-los. Porém, é um caminho muito
estreito, tão estreito que você só conseguirá percorrê-lo se caminhar de forma muito reta,
e só assim poderá salvar pessoas. Somente se você caminhar muito retamente é que não
surgirão problemas.
Durante esses anos, o Mestre vem cuidando de vocês enquanto vocês percorrem
este caminho. No passado, muitas vezes escrevi alguns artigos curtos, os quais vocês
chamam de jingwen, foi justamente para corrigir continuamente todos vocês durante o
cultivo, dizendo a todos como fazer as coisas. Mais tarde percebi que todos já haviam
amadurecido durante o gradual processo de cultivo; e já não posso escrever muito
frequentemente, pois se escrevesse mais, as velhas forças novamente não aceitariam. Isso
não preocupa ao Mestre, eu só não quero que elas continuem complicando o assunto.
Elas pensam: “Quando você fala muito, isso equivale a você estar fazendo as coisas, e
como você os está guiando no caminho, isso não deve ser feito, pois o caminho deve ser
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percorrido por eles mesmos, são os próprios discípulos que devem percorrê-lo”. As velhas
forças já fizeram muitas coisas más até este momento, porém penso que os discípulos do
DaFa devem aproveitar a oportunidade para forjarem a si mesmos, pois atravessar esta
gigantesca tribulação é algo muito grandioso; se vocês puderem fazê-lo bem, será algo
extremamente extraordinário. No entanto, se tudo acabar assim que vocês terminarem, não
será justo para com os discípulos do DaFa. Por trás das vidas que vocês salvam, há enormes
multidões de vidas, então o que acontecerá aos discípulos do DaFa no futuro? Vocês se
estabelecerão como vidas mais altas e maiores, um Deus mais alto e um Deus mais
magnífico. Quando as velhas forças perceberam que vocês estabelecerão algo tão alto ao
serem todos vocês guiados pelo Mestre, elas pensaram: “Isso contará como uma
realização deles? Eles próprios terão que percorrer este caminho”. Sob a pressão dessas
tribulações diabólicas impostas pelas velhas forças sobre os discípulos, torna-se ainda
mais difícil caminhar retamente; especialmente para os discípulos do DaFa da China
continental; cada pensamento, cada intenção durante a perseguição diabólica são todos
cruciais. Se vocês fazem bem ou não, se são perseguidos ou não, se o que fazem é reto ou
não e a que grau são perseguidos, tudo isso tem relação direta com o caminho que cada
um percorre por si mesmo e como esses assuntos são pensados e avaliados. É algo
sumamente difícil para os discípulos do DaFa, pois os discípulos do DaFa também estão
saindo do mais complicado dos ambientes, o ambiente deste final do mundo, estão saindo
para se cultivarem e, além disso, precisam salvar as outras pessoas; é justamente por isso
que os discípulos do DaFa poderão alcançar o status de serem vidas tão grandiosas, que
poderão alcançar níveis tão altos. Este assunto é tão grandioso e também tão difícil
justamente devido à interferência das velhas forças.
Muitas pessoas comuns não sabem o que os discípulos do DaFa estão fazendo, isto
é algo que não se pode explicar com umas poucas palavras. Se você lhes disser que o
universo chegou à última etapa de Formação, Estabilidade, Degeneração e Destruição,
então, elas acreditarão menos ainda, por isso é que você não pode falar a elas sobre isso.
O que você deve fazer é despertar a pessoa pelo seu lado reto, pelo lado benevolente
dela. Seja qual for o caminho que ela percorre, nós não temos que dizer a ela que caminho
ela deve percorrer. Depois de ela compreender a verdade, dizemos a ela: “Há dois
caminhos diante de você, veja qual caminho você quer escolher”. A mentalidade de
algumas pessoas se tornou muito má, já não conseguem aceitar as coisas benevolentes,
então, naturalmente escolherão o mau, o perverso, o moderno, o anormal; elas irão com
o universo velho. Somente aqueles que podem ser despertados, aqueles que sabem qual
caminho de vida devem trilhar, aqueles que sabem o motivo pelo qual vieram ao mundo;
somente pessoas assim podem ser verdadeiramente salvas.
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Alguém me perguntou: “No futuro, depois que este assunto da retificação do Fa
tiver terminado, ainda haverá o Fa retificando o mundo humano, então, como será o
futuro?” eu digo: Para cada pessoa que alguém olhar, terá por ela um carinho de família.
Todos pensam: “Haverá carinho de família para cada pessoa que olharmos, oh, então, isso
será porque a moralidade se tornará elevada, isso é muito bom”. Sim, muitos podem
entender somente deste modo. Por mais que a moralidade possa ser elevada, quando se
encontra uma pessoa, tampouco há tanto carinho familiar assim por ela, verdade? No
entanto, talvez nenhum ser humano possa ser visto em dezenas de quilômetros, por isso
quando alguém encontrar uma pessoa, ele sentirá carinho familiar por ela. Digo a todos
que muitas profecias, não importa de qual religião – como a religião budista ou a cristã, não
importa qual – todas estão falando sobre como está o mundo humano atual. Há pessoas
que pensam: “Isso ainda está muito longe”. Talvez; então que atuem de acordo com seus
próprios pensamentos; os discípulos do DaFa estão cumprindo sua promessa que é
despertar as pessoas.
Todos sabem, na história da humanidade nunca houve tanto caos como agora,
nunca foi tão complicada até este grau. As pessoas acham que é porque a tecnologia está
se desenvolvendo, que é algo natural para a sociedade humana. Porém, o que pode ser
casual? A tecnologia e as tradições humanas são dois caminhos, e existem
simultaneamente na sociedade humana. Qual caminho escolher? Qual caminho
percorrer? Está é justamente uma escolha para os humanos. Eu disse há pouco que a
benevolência e a perversidade são uma escolha pessoal; são dois caminhos que existem
para que os humanos do futuro façam suas escolhas. Muitas pessoas influenciadas pela
mentalidade moderna querem se livrar de Deus, não reconhecem que o homem foi criado
por Deus. As pessoas sentem que elas próprias são grandiosas; todos viram como foi o
furacão de ontem; frente à natureza, o homem é simplesmente minúsculo, nem mesmo é
digno de ser mencionado; se realmente viesse uma catástrofe cósmica, tudo acabaria. E
mais, se a tecnologia da humanidade não tiver uma fonte de energia, a sociedade
moderna imediatamente parará e a tecnologia moderna entrará em colapso
imediatamente. A tecnologia dos extraterrestres está muito desenvolvida, no entanto,
durante a Formação, Estabilidade, Degeneração e Destruição do universo, eles também
precisam pedir ajuda para serem salvos na retificação do Fa.
O que está diante dos humanos é justamente isto. Certamente, sendo um discípulo
do DaFa, salvar as pessoas em meio a este ambiente, em um mundo tão complicado, é
algo realmente muito difícil. Talvez vocês estejam tão ocupados a ponto de não pensarem
sobre esses assuntos, porém o Mestre vê isto de forma extremamente clara e muitas
vezes penso: O que é um discípulo do DaFa? Quem é digno de ser um discípulo do DaFa?
Isso inclui os recém-adentrados; sem ter uma relação predestinada, realmente não há como
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entrar. Já se passaram muitos anos, não são nem a perseguição nem os rumores que o
perverso partido fabricou sobre os discípulos do DaFa que faz que as pessoas não possam
entrar, não é isso. Por acaso não há sempre pessoas entrando? Não é assim; na realidade,
qualquer um sabe que o perverso partido é mau, muita gente não acredita de nenhuma
forma naquilo que o perverso partido diz. As pessoas não entram porque todos aqueles
Deuses estão bloqueando, eles não deixam que a pessoa se converta em um discípulo do
DaFa. Aqueles deuses não deixam de nenhuma forma entrar aqueles que não são dignos,
porém isso se manifesta como se fosse a própria pessoa que não quer entrar ou que as
circunstâncias ao seu redor a impedem de entrar: Algumas pessoas dizem isto e aquilo
para não irem, elas mesmas tampouco podem deixar seus problemas, isso é difícil, aquilo
também é difícil, tampouco querem abandonar este e outro problema; por isso elas não
conseguem entrar.
Bem, vocês sabem? Vocês são discípulos do DaFa, há incontáveis vidas no Céu,
imensuráveis vidas os admiram. Se hoje eu dissesse a qualquer Deus de alto nível – não
importa o quão grandioso ele é -, se eu disser a ele que venha para ser um discípulo do
DaFa, não levaria nem um segundo, nem bem eu terminasse de dizer as palavras,
imediatamente ele pularia para baixo de felicidade; todos eles sabem claramente que assim
poderão não somente salvar a si mesmos como também salvar imensurável quantidade
de seres dentro de seu próprio mundo; isto é o assunto mais magnífico do universo
futuro. (Aplausos). Porém isso não é possível; todos os discípulos do DaFa já estabeleceram
fortes virtudes durante o processo histórico e no ciclo da reencarnação. No início, muita gente
veio aos locais de prática dos discípulos do DaFa, vieram pessoas que ninguém sabia quem
eles eram, e quando eles terminavam os exercícios, desapareciam de repente. Muitos
Deuses realmente querem ser discípulos do DaFa, porém não podem sê-lo.
Os discípulos do DaFa estão convivendo com as pessoas comuns dentro da
sociedade ilusória, facilmente seguirão a correnteza nos pensamentos – ou em pelo menos um
aspecto. Se quando você faz algo, você não é capaz de utilizar o DaFa para avaliar a si
mesmo, se não pode utilizar pensamentos retos ao refletir sobre os assuntos, se quando
você depara com problemas, você não se baseia no Fa, então, você é uma pessoa comum,
não há nenhuma diferença. Sua aparência é de uma pessoa comum, seu ambiente de vida
é o de uma pessoa comum, seu trabalho é o trabalho de uma pessoa comum. Ainda que
você possa estar trabalhando em projetos dos discípulos do DaFa; no Céu não há canais de
televisão, e os Deuses tampouco têm jornais; todas essas coisas são formas da sociedade
de gente comum. Se você não pode se guiar com pensamentos retos, se você não pode
avaliar a si mesmo como discípulo do DaFa utilizando o padrão de um cultivador, avaliar o
mundo e avaliar as outras pessoas com o padrão de cultivador, então, você é justamente
igual a uma pessoa comum.
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Então, o que é um cultivador? No passado, as pessoas pensavam que só o ato de
raspar a cabeça e ir para um templo, já poderia se tornar um Deus. É assim? Não é assim
de forma nenhuma. Ele é diferente das pessoas comuns, das outras pessoas, somente na
aparência; as pessoas comuns também o acham diferente. Só então ele cultiva seu
coração, claro, este coração é igual aos outros, ele se encontra dentro da sociedade,
dentro da contaminação e dentro das sete emoções e seis desejos. E não são só estes.
Nesta sociedade moderna não existem só sete emoções e seis desejos, e sim mais de
setenta emoções e sessenta desejos, verdade? Todo tipo de desejos, digamos, o apego ao
computador, ao telefone celular, ao iPad, durante a história nunca houve estas coisas,
correto? (a audiência ri) A sociedade moderna é assim, por isso é também mais
complicada. Qualquer forma de cultivo é somente uma forma superficial. O cultivo dos
discípulos do DaFa, seus ambientes, seus lugares de cultivo são justamente abertos à
sociedade. A sociedade da humanidade foi criada e forjada para a retificação do Fa, então
pensem, os problemas desta sociedade podem ser tão simples? No passado também disse
que vocês cultivam em todo tipo de ocupações. Assim, os conflitos com que você se
depara, qualquer assunto que enfrenta prova seu coração humano. Como você faz para
que esse seu coração esteja de acordo com o coração de um cultivador? Como faz para
ser digno de ser um discípulo do DaFa? Então isso não é justamente o cultivo? Por acaso
as pessoas comuns podem agir e pensar dessa forma? Quando você se depara com um
conflito, não importa se você está correto ou equivocado, pense para si mesmo: Onde me
enganei neste assunto? Surgiu realmente algo de mim que não é correto? Todos devem
pensar dessa forma, o primeiro pensamento que devem ter é pensar sobre si mesmo e
pensar no problema; quem não age assim, não é um cultivador verdadeiro do DaFa. Esta é
a arma mágica do cultivo, esta é uma das características do cultivo de nossos discípulos do
DaFa. Quando você enfrentar qualquer problema, o primeiro pensamento é pensar sobre
si mesmo, e isso se chama “buscar no interior”. Na realidade, a religião budista também é
assim. Por acaso ela não fala sobre o cultivo do coração, olhar para dentro? Também não
fala sobre isso? Mesmo sendo muito pouco o que ela diz e não apontando o concreto,
ainda assim também fala desta maneira.
Tendo falado até aqui, todas as palavras que acabo que dizer são, na realidade,
para dizer a todos que a responsabilidade dos discípulos do DaFa é importante, grandiosa.
O que é um “discípulo do DaFa”? O tempo entre o último Fahui e este Fahui foi muito
curto; embora tenha falado no último Fahui sobre alguns problemas de alguns estudantes, há um
processo quanto a fazê-lo bem e fazê-lo mau, não é verdade? Então não falaremos de como
vocês estão agora, depois do último Fahui. Digo somente que os discípulos do DaFa não
devem considerar o Fa que o Mestre explica como se fosse escutar uma novidade nem
como se fosse escutar novamente algum segredo celestial ou outras coisas divertidas.
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Claro que vocês não pensam assim, porém depois que o Mestre terminar de falar, você
precisa pensar; discípulo do DaFa, você precisa refletir sobre as palavras do Mestre.
Até hoje ainda há alguns estudantes que são mal entrosados. Não são somente
deficiências normais, inclusive há vezes em que um praticante atrapalha e descontrói a
ação de um outro. Digo, não importa o coração, sendo um projeto de um discípulo do
DaFa ou as coisas que os discípulos do DaFa devem fazer, se você atrapalhar e prejudicar o
esforço de outro praticante, você estará gerando um efeito demoníaco. Não importa se você
pensa “eu sou um discípulo do DaFa, eu também fiz muitas coisas”, pois as velhas forças
estão levando em conta seus atos, um a um, para que você os pague.
Sabem? Discípulos do DaFa, seus pensamentos retos têm sim efeito. Juntos, o
efeito gerado por cada um de vocês é incomparavelmente gigantesco. E se não gera um
efeito desse grau, é porque sua confiança e pensamentos retos não são suficientes. Há
tantos discípulos do DaFa, se todos enviarem pensamentos retos globalmente, ao mesmo
tempo, mais de 100 milhões de discípulos do DaFa enviando pensamentos retos
globalmente e ao mesmo tempo, isso não é terrível para as velhas forças e as
perversidades? Até para os Deuses isso também é um assunto sumamente grandioso. Que
grande é a força! Discípulo do DaFa, se seu pensamento reto é muito forte, a força pode
partir uma montanha, com um só pensamento pode fazer isto. Dentro da ilusão, vocês
tampouco podem ver suas próprias capacidades, isso ainda não é importante; porém, a má
cooperação entre vocês e a insuficiência de pensamentos retos faz que vocês pensem – quando
enviam pensamentos – apenas em apegos derivados do fato de não olhar para o interior, mas sim
para o exterior. Alguns chegam a se sentirem injustiçados, criando rancor em todos que pensam ;

então, digam-me, para que enviar pensamentos retos? Assim você não pode gerar o
efeito do lado positivo, além disso, está expondo e revelando toda a sua mentalidade, a
sua forma de pensar e seus apegos, aos Deuses do universo inteiro. No momento de
enviar pensamentos retos, você joga tudo isto para fora, exibe isso ao universo para que
vejam como você é. Pensem todos, como então essas velhas forças não vão persegui-lo?
Elas perseguem e nem o Mestre tem como resolver isso, pois elas se agarram a
justificativas: “Olhe este tipo de vida, como pode ser seu discípulo? É tão mau, como não
castigá-lo? Se você não o castigar, ele afetará todos nós e também os demais; é preciso
castigá-lo urgentemente”. Então, eu penso: O caminho que foi colocado diante dos
discípulos do DaFa é somente um: cultivar concretamente; não há outro caminho.
Recentemente, vi que os discípulos do DaFa da China continental estão cada vez
mais conscientes e entendem cada vez mais durante esta perseguição, e cada vez o estão
fazendo melhor. No entanto, à medida que a situação melhora, ao contrário dos discípulos
da China, os discípulos do DaFa de outros países estão relaxando. Algumas pessoas
quando fazem algo, parece que não tem ânimo, e cada vez menos falam em cooperar.
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Não coordenam e sim competem entre si, não dão a mínima para a opinião dos demais, as
palavras e as atitudes são expressas de forma muito má, realmente não parecem de forma
alguma um discípulo do DaFa. Ao vê-los, dói o coração do Mestre. Vocês saíram da
perseguição mais árdua, até os Deuses os admiram, no entanto, vocês não sabem
valorizar isso; aquela etapa já não existe mais, nem mesmo olhando para trás encontrará
esse processo; isto já chegou ao final do final. Há pouco disse que muita gente quer ser
um discípulo do DaFa, porém agora é muito difícil entrar. A maior razão para isto é que as
provas mais cruéis para os discípulos do DaFa, aquele tipo de perseguição, chegou ao
final; fabricar novamente uma opressão e dificuldades tão grandes, as quais se estendem
pelo mundo inteiro para testar se você se atreve a se cultivar ou não, se pode caminhar
retamente ou não, esta parte da história já passou, já não existe mais. Se alguém quiser
ser novamente um discípulo do DaFa, essas velhas forças o impedirão severamente, de
forma alguma as velhas forças o deixarão entrar. O fato de vocês terem atravessado um
ambiente tão difícil já é muito extraordinário; a virtude poderosa que deveriam ter, já foi
obtida; agora, devido a isto, estão relaxando, se deixando deslizar, realmente isto não
deveria acontecer.
No que diz respeito ao assunto de salvar seres e ao assunto de esclarecer a
verdade, muitas pessoas não fazem muito profundamente, dizem somente umas duas
palavras às pessoas, e se a pessoa não gostar de ouvir, então, vão buscar outra pessoa.
Qualquer coisa que fizerem, deve ter um começo e um fim, e devem fazer as coisas bem,
se é para salvar as pessoas, então as salvem. Não há escolha quanto àquilo que é colocado em
sua frente, se você fica escolhendo durante este período de salvação das pessoas, isto já
está errado. Deve salvar a todos que se deparam com você, todos eles, não importa o
nível social nem a classe social, não importa se ele é o presidente ou um mendigo. Aos
olhos dos Deuses, as vidas aqui estão no mesmo nível, as classes sociais são divisões da
sociedade humana. Eu realmente desejo que todos os discípulos do DaFa possam ser
entre si como eram antes, serem tão diligentes como no início, quando obtiveram o Fa.
No passado, havia uma frase na religião budista, e significa que se algo for feito do início ao
fim do mesmo jeito que é feito no início, seguramente chegará à perfeição. (Aplausos).
Vocês se cultivam dentro da sociedade das pessoas comuns, há os Fahui e também
podem trocar experiências entre todos vocês. Como sabem, aqueles indivíduos que se
cultivavam nas cavernas, quando não alcançavam a iluminação, morriam lá. Qualquer
coisa que acontecia a eles, não havia com quem discutir ou para quem dizer, eles precisavam
percorrer o caminho por eles mesmos até atingir a iluminação reta, e se não conseguiam,
terminavam ali, que difícil! O mais temível de tudo é ficar na solidão por longos períodos.
O que o homem mais teme? A solidão. A solidão pode fazer o homem enlouquecer, a
solidão pode fazer a pessoa se esquecer de todas as coisas do passado, a solidão pode
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fazer a pessoa se esquecer até da língua, também é o tipo de sofrimento mais temível.
Diz-se que alguém meditou frente a um muro durante 9 anos e outro por 13 anos,
também há pessoas sentadas ali por mais de 100 anos. No entanto vocês não estão tão
sozinhos, apenas precisam perseverar desde o início até o final como um discípulo do
DaFa.
Hoje o Mestre falou a todos de forma um pouco forte, também penso que é para
que todos possam estar alertas e despertos. Quando vocês salvam as pessoas do mundo,
quando querem despertá-las e salvá-las, vocês próprios precisam estar despertos e
conscientes. Ao fazerem muitas coisas, se esquecem do próprio cultivo; isso não pode
acontecer. Vocês são cultivadores, estas palavras não se referem ao seu passado, ao que
fez ou ao seu comportamento, essas palavras se referem à sua essência, ao significado de
sua vida, à responsabilidade que você carrega, à sua missão histórica, somente assim você
é um discípulo verdadeiro do DaFa.
Eu sei que todos estão atuando em diversos projetos, alguns têm feito muito bem
na salvação de seres; no geral, tudo o que fizeram também foi bem feito; vocês têm
gerado um grande efeito. Eu reconheço que vocês fizeram as coisas que devem ser feitas
enquanto assistem ao Mestre durante a retificação do Fa, somente desejo que possam
fazê-las ainda melhor. Nosso caminho é muito estreito, basta um mínimo desvio para
ocorrerem problemas. Não quero que ocorram problemas, tampouco quero que alguém
deslize para baixo no cultivo, desejo menos ainda que se a situação melhorar, relaxem no
cultivo. Vocês criaram tudo isto, mesmo assim há ainda muitos assuntos no futuro até o
dia de chegarem à perfeição. Vocês já atravessaram o mais difícil, o que ficou não será tão
difícil, somente façam ainda melhor. Quanto mais sentem que não há esperança, talvez
ela esteja justamente em frente aos seus olhos. Quando mais se sentem entediados,
talvez estejam justamente estabelecendo suas poderosas virtudes. Desejo a todos que
verdadeiramente possam coordenar bem, que tenham suficientes pensamentos retos,
que quando enfrentarem problemas, que busquem no interior e que sejam tão dispostos
como quando entraram no cultivo. Não sejam como as pessoas comuns, que depois de
uns minutos de sangue quente, tudo se acaba.
Quando vocês coordenam entre si, são os corações humanos que produzem os
conflitos, este é o estado e o comportamento dos cultivadores, isto não significa de forma
alguma que algum de vocês realmente não seja bom. O lado bom já não pode ser visto, já foi
separado, o que pode ser visto é sempre este lado que não foi cultivado; abracem o
coração de misericórdia, não olhem as pessoas sempre de uma maneira fixa. Eu venho
insistindo em dizer que vocês não podem ver o lado bom, o lado que não pode ser visto já é
muito bom e já alcançou o padrão. Como é quando se alcança o padrão? É o padrão de
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um Deus. E este seu lado que não se cultivou bem, quanto mais vai para a superfície, pior
se manifesta; no entanto, ele tem se cultivado muito bem. Espero que todos valorizem a si
mesmos, valorizem os demais e valorizem este ambiente. Valorizem o caminho que vocês
transitam, isto é precisamente valorizar a si mesmos.
O Mestre não falará mais, espero que o Fahui de vocês seja perfeito, um sucesso.
No Fahui, muitas pessoas falam de seu próprio processo de cultivo, do estado de seu
cultivo, e de como lidou com algumas situações diferentes usando o pensamento reto do
discípulo do DaFa. Quando terminarem de ouvir, não considerem isto um conto. Este é o
caminho que transita uma pessoa que se cultiva, também é o caminho que você tem
transitado. Eu quero que cada um de vocês volte a encontrar tal disposição, que volte a
encontrar seu melhor estado como cultivador. Isso é tudo o que tenho a dizer, obrigado a
todos. (Toda a audiência fica em pé, fortes aplausos).
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