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(Todos ficam em pé, fortes aplausos). 

 

Olá a todos! (Discípulos: “Olá, Mestre!”) (Discípulos continuam a aplaudir 

fortemente). Sentem-se todos. 

 

Dois grandes Fahui neste ano, todos nos EUA; além disso, todos na região do 

Leste (o Mestre ri). Às vezes eu penso que se vocês não aproveitarem bem os Fahui, 

então os ganhos não valerão os gastos, pois os gastos com passagens de ida e volta são 

muito altos. É por isso que não quero fazer muitas conferências grandes. Na verdade, 

faço isso para reduzir os gastos dos discípulos do Dafa. Seja como for, alguns problemas 

realmente foram resolvidos através dos Fahui, porque depois dos Fahui há reuniões para 

tratar de projetos; também é um encontro raro. Todos se reúnem para resolver 

concretamente diversas questões; isso é muito bom. 

 

Vendo a situação atual, todos sabem que mudou a forma que hoje o mundo 

inteiro enxerga o Falun Gong. Quando a perseguição começou, mídias de todo o mundo 

transmitiam as notícias malignas e repressivas do partido comunista, como se estivessem 

apoiando o regime e suas mentiras, e isso fez que o mundo conhecesse o Falun Gong 

segundo as mentiras impostas pelo partido. Ao redor do mundo há muitos discípulos do 

DaFa que são estudantes, sem muita experiência social, e mesmo assim, sem saber como 

fazer, eles foram aprendendo à medida que faziam as coisas; eles construíram por si 

mesmos  mídias e diversos outros projetos para o esclarecimento da verdade; eles 

conseguiram difundir a verdade e desfazer os boatos malignos sobre a perseguição. Um 

ato grandioso. Porém, observando toda a situação, para que as pessoas do mundo 

conheçam verdadeiramente o Falun Gong, há ainda uma grande distância a ser 

percorrida, pois caso contrário, todos estariam praticando. Na verdade, muitos ainda nos 

encaram como uma seita que está sendo perseguida, ou acham que temos pretensões 

políticas, ou que temos ideologias que conflitam com o partido comunista. Elas são 

pessoas comuns e simplesmente pensam como pessoas comuns. Seja como for, quando 

fim chegar, os humanos saberão realmente qual é o papel do Falun Gong. Da perspectiva 

da sociedade humana, cada passo dos discípulos do Dafa parece difícil; abrir portas é 
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difícil. O processo todo progride de acordo com o avanço da retificação do Fa, mas isso 

não se manifesta de forma muito rápida no mundo humano porque a Terra só é deste 

tamanho; se ocorresse mais rápido, a retificação do Fa não conseguiria completar esse 

processo, pois o processo como um todo possui uma relação correspondente. As pessoas 

perceberão isso no momento que tudo chegar ao fim. Na verdade, isso já não está longe. 

Pela situação atual, todos já devem ter percebido que nem a maldade nem a perseguição 

durarão muito mais. 

 

No nível superficial um ser humano recebe um corpo dado pelos seus pais, e esse 

corpo se desenvolve através da comida; não há nada de especial nisso. A superfície do 

ser humano é como uma roupa; o que realmente funciona é a parte que está no interior 

dele, ou seja, o que está em outras dimensões. Isso não pode ser percebido na superfície 

do ser humano; percebe-se somente pelo seu comportamento.  A origem dos mais 

variados pensamentos é muito complexa; é o resultado do efeito mesclado de diversas 

vidas que se reflete na superfície da pessoa; é assim, algo extremamente complicado. 

Mais complicado ainda é a perseguição aos discípulos do DaFa. As pessoas comuns não 

têm poder para fazer muito; são os seres malignos de outras dimensões que as 

controlam.  A cada dia que passa, essas vidas malignas estão diminuindo cada vez mais, 

tudo está sendo limpo e o número delas está cada vez menor. Todos viram que no auge 

da perseguição, o partido maligno atuava de forma perversa ao redor do mundo e 

considerava-se invencível. Muitos governos ficaram assustados; agora ele já não tem a 

mesma força que tinha antes para amedrontar o mundo, e já não consegue mais se 

ocupar com isso porque, conforme avança a retificação do Fa, é muito rápida a 

destruição de cada nível de cada dimensão; é como uma vida que tem uma forma de 

existência em cada nível. Um ser tem muitas capacidades porque tem raízes profundas e 

origem grandiosa – em outras palavras, provavelmente tenha nível muito alto. Ao serem 

destruídas camada por camada, quanto mais se aproximam da superfície, suas raízes se 

tornam menos profundas, e no final ele não é mais nada quando resta apenas o nível dos 

humanos. Para os seres malignos não é diferente; a maldade também está sendo 

continuamente destruída desde outras dimensões até a superfície. Isso explica a situação 

atual: a maldade já não possui forças para fazer o que fez no mundo há alguns anos. 
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E não é só no mundo; até mesmo na China o partido maléfico não consegue mais 

infundir o mesmo terror vermelho como fez anteriormente. Por acaso os mecanismos e 

as instituições do regime e todas as outras coisas não existem mais? Ainda existem, e 

aparentemente ainda estão lá. No entanto, são controladas por elementos que estão atrás 

da superfície. Quanto maior for a quantidade dos elementos retificados, menor será a 

capacidade da maldade de agir perversamente na superfície, pois haverá menos 

elementos malignos que agirão sobre a superfície. Digo que, durante toda a retificação 

do Fa, conforme o processo avança grande quantidade dessa maldade vem sendo 

destruída, e consequentemente a postura das pessoas também vem mudando. Sempre 

falo sobre isto, que na época mais severa da perseguição ao Falun Gong, o planeta 

inteiro estava coberto pela maldade, e a densidade era absurda; em cada vida havia 

coisas perversas alojadas, até mesmo na grama, pois quando você caminhava, era como 

se a grama quisesse fazer você tropeçar; tudo ao seu redor queria lhe fazer mal, era 

tenebroso. Agora tudo está mudado, tudo está sendo limpo, não sobrou quase nada.  O 

ambiente mudou e as pessoas tornaram-se mais racionais, pois elas tiveram seu lado 

esclarecido, ou seja, ao mesmo tempo, têm seu lado inato, seu genji
1
 inato, porque 

muitas vieram para obter o Fa e pela busca deste  Fa, e esse lado esclarecido torna-se 

cada vez mais forte. Por isso, frequentemente quando vocês esclarecem a verdade, vocês 

acham que aquela pessoa possui profundos conhecimentos e diz coisas que normalmente 

não seria capaz de dizer. Especialmente quando as pessoas comuns recebem verdades 

sobre o DaFa, elas fazem coisas que normalmente não seriam capazes de fazer, agem 

como um cultivador. Isso mostra que o lado esclarecido delas já está se manifestando; 

que o número de elementos malignos é cada vez menor e que já não podem mais 

controlar as pessoas. O pouco que sobrou migrou para as partes mais importantes do 

regime, e ainda continua cometendo maldades. No começo, eles podiam se espalhar e 

fazer loucuras por todo o mundo; depois, só podiam se manter dentro do sistema 

administrativo, como prisões, delegacias, departamento de segurança nacional, “centros 

de reeducação”, essas coisas. Agora, nem mesmo esses sistemas eles conseguem 

controlar, por isso, se concentraram nas prisões e nos centros de lavagem cerebral, já 

                                                 
1
 Genji, no português, “qualidade-inata”. Só coloquei em chinês para facilitar a leitura. 
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quase sem nenhuma força. Os elementos malignos estão agora com dificuldade até 

mesmo para resguardar a região de Pequim.  

 

Todos sabem que o partido comunista chinês já percebeu que cairá a qualquer 

momento. Não sou eu que estou dizendo isso, o próprio partido maléfico está dizendo 

isso e as pessoas também. Porém, o exército, a força policial, as instituições de poder, 

não estão ainda nas mãos deles? O contingente das forças armadas não é o mesmo? 

Então porque o partido maléfico se sente tão inseguro? É porque ainda que ele disponha 

de recursos na superfície e de uma completa estrutura organizacional, os elementos maus 

que estavam por trás dele já não existem mais. Devido a isso o partido maléfico sente 

que não conseguirá mais se manter no poder, sente que está prestes a cair, é justamente 

assim. 

 

Desde o começo da perseguição ao Falun Gong, o Mestre disse: “O partido 

comunista chinês persegue o Falun Gong e por causa disso não conseguirá se manter no 

poder”. Vejam todos, os fatos levaram diretamente a esse ponto, não é? Seja como for, 

mesmo a situação tendo mudado para nós, nós não podemos relaxar; não relaxe o seu 

próprio cultivo ao achar que o ambiente se abrandou; não aja dessa maneira. Nunca se 

esqueçam de que vocês são cultivadores; vocês só podem salvar pessoas quando 

baseados no cultivo. Com base no cultivo, os pensamentos retos são fortalecidos, e desse 

modo é possível salvar pessoas; só assim vocês podem fazer isso. Por isso, não 

menosprezem ou deixem de dar importância ao cultivo pessoal; continuem cultivando da 

mesma forma, não importa o momento ou as circunstâncias. 

 

Há alguns, por não serem tão diligentes ou por serem praticantes novos, pensam: 

“Uau, o partido comunista vai cair; no futuro o mundo pertencerá ao Falun Gong”. Digo 

a todos, que no que se refere ao poder político, não será assim, pois não queremos poder 

político. Anos atrás, durante o cultivo, muitos de nossos discípulos disseram: “Obtive o 

DaFa; depois de ter ouvido o Fa pela manhã, posso morrer ao anoitecer”.  Obtive o 

DaFa, não quero nem mesmo um cargo de presidente, pois agora o que eu quero mesmo 

é cultivar. Digo que, como cultivador, os benefícios mundanos são abandonados, pois 
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são coisas que um cultivador não almeja; o que ele almeja é abandonar os apegos 

mundanos. No cultivo pessoal, o objetivo é se conduzir bem e retornar ao verdadeiro lar. 

O mundo humano é tão somente um lugar criado para a retificação final do Fa no 

Universo; no início este mundo não existia no Universo, pois não era essencial para o 

Universo. Digo isso com relação ao passado. Se no futuro este lugar continuar a existir, 

será porque adquiriu poderosa virtude durante a retificação do Fa, e sendo assim, 

provavelmente existirá como um nível do Universo. Então, o verdadeiro lar não será 

aqui. Da perspectiva dos incontáveis seres que vieram obter o Fa, não importa o quão 

perdidos estão neste mundo, o objetivo final de suas vindas também é para obter este Fa.  

 

Uma vez que o Universo ficou insustentável, os seres também ficaram; tudo 

entrou em caos, e todos estão incluídos nisso. As vidas do Universo, independentemente 

da altura de seus níveis, estão ajudando a correnteza e contribuindo para que ele fique 

insustentável. Isso equivale a dizer que todos os seres do Universo são culpados, e que 

todos teriam de ir junto com o Universo. Se não houvesse a retificação do Fa, seria dessa 

maneira.  Então, para serem salvos, os seres terão que reencontrar suas naturezas 

originais em meio a tribulações e nas mais difíceis situações; terão que reencontrar o 

DaFa que pode libertá-los. Mas isso é muito difícil. Todos sabem, nós panfletamos pelas 

ruas e convidamos as pessoas para o cultivo, mas a maioria não dá atenção. Além disso, 

o partido comunista se utilizou de sua mídia para espalhar diversos boatos, o que 

amedrontou muitas pessoas. Na verdade é mais que isso; no mundo todo, muitos querem 

verdadeiramente entrar para o cultivo, mas encontram diversas barreiras causadas por 

mentalidades adquiridas no ambiente mundano; com certeza é assim; por isso as pessoas 

não conseguem entrar para o cultivo. Em tais circunstâncias, também é muito difícil 

salvá-las. Mas por outro lado, são tribulações da própria pessoa, e se um discípulo do 

DaFa puder salvá-la, então esse discípulo é grandioso porque se essas vidas quiserem 

obter o DaFa, elas terão que enfrentar grandes tribulações e terão de fazer isso dentro 

deste ambiente para que possa valer. Pelo fato de tudo já estar um caos, será 

extraordinário se a pessoa for capaz de reconhecer o Fa, de cultivar e de retornar em 

meio ao caos, às tribulações e ao sofrimento. Enterrado aqui sob o efeito das 

mentalidades e do carma acumulado no decorrer das reencarnações, é muito difícil ser 
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capaz de reconhecer o Dafa quando este vem salvá-lo; isso é muito difícil. Esta é a 

situação que enfrentamos. Por isso, os discípulos do Dafa não só devem se cultivar bem, 

como também cumprir sua missão histórica – salvar os seres.  

 

Todos os cultivos que ocorreram ao longo da história foram diferentes do cultivo 

no DaFa, pois a retificação do Fa nunca ocorreu no Universo. Todos sabem que não 

reconheço as velhas forças. Quando apontei suas interferências e as velhas forças não 

tinham mais como justificá-las, elas me disseram: “Nós só sabemos fazer dessa forma”. 

Como assim? Todos sabem que o Cristianismo passou por todo aquele processo de 

perseguição por trezentos anos, e só foi aceito quando essa tribulação foi superada; o 

Budismo também atravessou continuamente muitas tribulações e algumas foram 

tribulações no Fa muito severas.  Todas essas religiões ortodoxas tiveram que passar por 

coisas assim porque as velhas forças dizem que só sabem fazer dessa forma. Elas são 

vidas velhas e já não conseguem reconhecer verdadeiramente o DaFa, nem mesmo 

quando é chegado o momento de resolver a questão. Elas também encaram o DaFa 

como uma coisa boa e que poderia salvá-las, mas querem participar conforme suas 

próprias mentalidades e não querem deixar de fazer dessa forma, e assim se tornaram 

obstáculos para a retificação do Fa. Além disso, montaram todo um sistema do qual nem 

elas mesmas conseguem mais se libertar, e por fim se tornaram indiferentes e fazem o 

que querem fazer. De todo modo, para os seres, tudo isso é muito difícil, inclusive para 

esses Deuses. É muito difícil para qualquer um que queira ficar aqui, pois é preciso 

enfrentar tudo isso. Todas reconhecem o Fa em seus próprios reinos e a dificuldade 

reside justamente nesse ponto. Todas têm conhecimento deste evento. Enfim, como não 

sabiam se este evento teria ou não sucesso, e qual seria a proporção disso, cada uma 

delas quis usar suas habilidades. Isso se constituiu em um grande obstáculo para mim. 

 

Seja como for, todas estão vendo como tem sido o caminho que estamos 

percorrendo. Caso a retificação do Fa fracassasse, se não atingisse os padrões 

requeridos, e não fosse aceita pelos seres, ou se o Mestre não ficasse satisfeito, então não 

importaria as capacidades do Mestre – se os seres não conseguissem se tornar puros na 

retificação do Fa ou se em algum lugar do caminho ocorresse algum outro problema – 
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eu digo a todos que este planeta se desintegraria e a retificação do Fa deixaria de existir 

e com ela a salvação dos seres. Esse perigo esteve presente em cada momento. Mas isso 

não aconteceu; tudo isso já passou.  Todos sabem que alguns corpos celestes iam colidir 

com a Terra, o que não aconteceu; várias catástrofes aniquiladoras deveriam ter 

acontecido na Terra, mas não aconteceram. Digo que a retificação do Fa, no ponto em 

que se encontra hoje, apesar dos diversos momentos difíceis e das tribulações, foi feita 

corretamente; além disso, já chegamos ao final (discípulos aplaudem fortemente). Isso 

significa que o nosso caminho foi reto, e nisso está incluída a grandiosidade dos 

discípulos do DaFa. Nos Fahui vocês relataram como estão trilhando o processo de 

cultivo, e falaram sobre salvar seres e validar do Fa. Na verdade, milhares e milhões de 

discípulos do DaFa também estão trilhando o caminho dessa maneira – enfrentando 

todas as tribulações que encontram, os testes de xinxing, o árduo cultivo – todos estão 

trilhando o próprio caminho e consagrando-se. É claro, a consagração de um discípulo 

do DaFa não se limita à sua libertação da vida humana, pois os discípulos do DaFa não 

vieram só para si próprios, mas também vieram com a missão de salvar os seres. Até 

mesmo esses seres que vieram obter o Fa também possuem missões e não estão aqui só 

para eles; também são responsáveis pela sobrevivência ou não de seus seres, e vieram ao 

mundo humano para resgatar seus seres. 

 

Este evento é realmente grandioso. Independente da forma como as pessoas de 

hoje o veem, é como disse há pouco: no final as pessoas irão perceber. Além disso, tudo 

o que as pessoas do futuro irão viver e irão enfrentar será muito abalador. A “verdade” à 

qual me refiro tem enorme abrangência: hoje é dizer às pessoas a verdade sobre as 

mentiras inventadas para perseguirem o Falun Gong, é desmascarar o partido comunista 

e falar às pessoas a verdade sobre a perseguição ao Falun Gong. Todos vocês estão 

falando às pessoas sobre o que o Falun Gong é de fato, mas para elas é muito difícil 

reconhecer essa verdade. Qualquer que seja o caso, no futuro, muitas das coisas que as 

pessoas desconhecem, mas que sempre quiseram saber se manifestarão diante delas. O 

que o homem considera correto, na realidade está tudo errado. Muitas verdades serão 

reveladas, até mesmo aquilo em que o ser humano não acredita. Desde os primórdios da 
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história o homem aguardou por isso, e as pessoas irão passar por uma mudança maciça e 

inesquecível, como nunca vista antes em toda a história. 

 

A história avança, e o caminho também. Se os Céus quiserem mudar, ninguém 

pode impedir. Nesse processo, todos devem tentar salvar o maior número possível de 

pessoas para que elas possam permanecer. Claro, como discípulo do Dafa, digo que 

todos realmente devem salvar muitas pessoas, pois foi assim que planejei anteriormente: 

no futuro os humanos irão retribuir ao DaFa – as pessoas que ficarem irão iniciar e 

estabelecer um período de maior glória para o DaFa, um período de incomparável 

magnificência. As pessoas irão fazer isso; mas como fazê-lo se não sobrar quase 

nenhuma pessoa? Isso não seria muito sem graça (todos riem; o Mestre ri)? Devemos 

salvar muitas pessoas. 

 

Independentemente da situação atual ou daquilo que os incontáveis seres estão 

falando, o Mestre está firme no controle de tudo e não há como não dar certo. Alguns 

seres têm problemas específicos na compreensão do Fa; isso é um problema de cultivo 

pessoal, e a situação no macrocosmo não mudará. Vocês estão salvando pessoas e 

cumprindo sua missão histórica, e isso irá estabelecer suas poderosas virtudes e fará 

vocês alcançarem a Perfeição. É claro, ainda há muitas coisas que ainda são 

problemáticas, mas desta vez o Mestre não quer falar muito sobre elas. Porém, quando 

as palavras vêm à boca, quero falar um pouco a respeito (os discípulos aplaudem).  

O cultivo dos discípulos que estão na China é diferente do cultivo dos que estão 

fora. Na verdade, não importa se você está dentro ou fora da China; onde quer que você 

esteja o cultivo de cada um dos discípulos do Dafa é diferente. Digo que não há 

exemplos ou modelos a seguir, você pode apenas se inspirar nas coisas que os outros 

estão fazendo sob o efeito de pensamentos retos. Se você fizer o que os outros fazem, se 

imitar os outros, você estará errando. Cada um está trilhando o próprio caminho e cada 

um está se iluminando retamente ao seu próprio Fa do futuro através do conhecimento 

que obtém do DaFa. Os praticantes da China continental cultivam e esclarecem a 

verdade em meio à pressão e ao terror, mas isso foi determinado na história para que 

fosse dessa forma, e foram eles mesmos que quiseram dessa maneira; além do que, 
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várias predestinações exigiram que fosse feito dessa maneira. Quanto aos discípulos do 

DaFa fora da China continental, também é o resultado de predestinações; eles cultivam e 

fazem as coisas em outros países e isso é diferente. Para um praticante da China 

continental, em meio ao terror vermelho, a pressão é gigantesca. Fora da China 

continental, seja como for, a pressão é muito menor da que estão submetidos os 

praticantes da China continental. Os praticantes que vieram da China, pelo que vejo aqui 

nos Estados Unidos, não conseguem se adaptar nem mesmo em seis meses; ainda 

sentem medo ao andarem nas ruas (todos riem), porque ainda não se libertaram da 

pressão psicológica daquele terror vermelho (o Mestre ri); eles ainda têm medo de falar 

com as pessoas, como se ainda estivessem inseridos naquele ambiente, mas na verdade, 

já é completamente diferente. 

 

Digo que neste ambiente é para agir de outra forma. Além do mais, as condições 

de vida dos discípulos do DaFa no exterior são relativamente melhores. Claro, falando 

de condição de vida, se você, discípulo do DaFa, tiver prosperidade, então usufrua dela. 

O Mestre não os está liderando para aquela pobreza do partido comunista. Aqui, as 

condições gerais do cotidiano são realmente bem melhores se comparadas com as dos 

discípulos da China. Já a maioria dos discípulos da China continental tem uma vida mais 

difícil, mas eles não devem fazer comparações do tipo: “Vocês estão em uma situação 

muita cômoda enquanto nós estamos sofrendo demais deste lado”. Este é o seu caminho 

(o Mestre ri), e os outros têm os seus próprios caminhos. Os discípulos que estão fora da 

China também são grandiosos, pois, ao reverterem a situação internacional e coibirem 

fortemente as forças do mal, estão diminuindo a pressão sobre os discípulos do DaFa na 

China. Se não fosse por isso, pensem todos, as forças do mal, no momento mais maligno 

e alucinante, seriam capazes de fazer qualquer coisa, não é? 

 

Porém, na verdade, devido ao ambiente de terror da China continental, aqueles 

que diante da pressão não estudam bem o Fa e não são diligentes, podem cometer alguns 

erros e podem tomar caminhos tortuosos ao encararem a maldade. Na verdade, enquanto 

este acontecimento não tiver terminado tudo faz parte do processo de seu cultivo, e é 

difícil evitar que você não passe por certas provações e que não tenha que passar 
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novamente por elas, ou seja, tenha que passar novamente por um obstáculo que você não 

transpôs adequadamente. Isso é cultivo.  Penso que até hoje não houve ninguém que 

tenha passado livremente pelo caminho; isso significaria que as provas colocadas teriam 

sido em vão, e que seria como uma divindade cultivando em vez de uma pessoa. Por 

isso, com certeza, cada um enfrentará diferentes tribulações e diferentes fatos no cultivo; 

em algumas coisas se comportarão até mesmo de modo muito ruim. Ultimamente tenho 

ouvido novamente sobre pessoas malignas na China continental que estão tramando 

coisas pela Internet, dizendo às pessoas que elas tomaram caminhos tortuosos, que 

fizeram coisas erradas, ou que fizeram coisas que não deveriam fazer e que deveriam 

pagar certa quantia através de um determinado site, e que assim o pecado seria redimido. 

Alguns realmente pagaram; ouvi dizer que teve gente que vendeu o carro para conseguir 

pagar; alguns deram muito dinheiro, tamanha foi a insensatez. Perderam a racionalidade 

e devido ao peso da pressão psicológica se tornaram irracionais, não foi? 

 

Um discípulo do DaFa deve cultivar dentro do Fa e fazer bem as três coisas que 

um discípulo do DaFa deve fazer. Só assim poderá trilhar o caminho retamente e 

eliminar apegos. Na verdade, não se trata de eliminar, mas de não se conduzir bem 

diante de uma provação no cultivo. Então, faça bem de agora em adiante, conduza-se 

adequadamente quando surgir uma nova provação, e assim estará bom. Alguns pensam 

que é uma mancha, e assim carregam um peso na consciência: isso não é outro apego? 

Os elementos malignos estão manipulando seu coração. Aquele site maligno, aquele 

espião vai tentar manipular seu coração humano para enganá-lo. Assim, você vai perder 

mais dinheiro e vai tropeçar mais para ver se você consegue despertar. Essas pessoas 

más são capazes de fazer isso; as maldades feitas na Internet também são manipuladas 

pelas velhas forças para que você perca dinheiro. Se você insistir em não despertar, elas 

levarão você à falência para ver se você volta ou não a ficar racional. Eu já disse, as 

velhas forças farão dessa maneira. Não importa se o Mestre as utiliza, ou se não as 

reconhece, pois no processo, até que a retificação do Fa chegue ao fim, elas continuarão 

a cometer maldades. Por onde a retificação do Fa passar, elas serão eliminadas. 
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Falando da retificação do Fa no Universo, o processo para mim é rápido. Vou dar 

um exemplo: O Universo tem um tempo maior e nele a retificação do Fa é um simples 

movimento de mãos; num instante tudo é limpo, é simples assim. Mas no gigantesco 

Cosmos há incontáveis Universos e corpos celestes de todos os tamanhos, incontáveis 

partículas e planetas, e cada um deles tem seu próprio tempo independentemente do 

tamanho do lugar. .Digo que, com um movimento de mão, a Retificação deste grande 

Universo é concluída, mas em certas dimensões isso é extremamente lento, talvez seja 

um processo de centenas de milhões de anos; em alguns planetas, é um processo de 

algumas décadas. Na nossa humanidade ela se apresenta como um processo de pouco 

mais de uma década, quando, na verdade, é só um instante. Porém, nesse instante, as 

velhas forças usaram os diferentes tempos, os diferentes tempos de diferentes espaços, 

para fazerem o que querem fazer. Por outro lado, o Mestre está utilizando tudo o que 

elas fizeram para forjar os discípulos do DaFa, se fosse de outra forma, usaria outro 

método. Já que elas fizeram assim, então me aproveitei das ações delas, e assim elas se 

tornaram velhas forças, que, por sua vez, tornaram-se demônios da retificação do Fa no 

Universo. Porém, se os discípulos do Dafa não caminharem bem, a perda será muito 

grande. Independentemente de você reconhecer as velhas forças ou não, se você 

realmente tropeçar, então será um tropeço; se você realmente fizer bem, então será um 

sucesso. 

 

Por isso, seja como for, digo que todos devem cultivar reta e racionalmente, e 

todas as coisas devem ser feitas de acordo com o Fa. Discípulos do DaFa, não importa o 

que aconteceu nem em que circunstâncias você errou ou acertou; se você fizer bem as 

três coisas de um discípulo do DaFa, se você fizer bem as três coisas dos discípulos do 

DaFa daqui em diante, você estará continuamente se cultivando, progredindo e 

consagrando a si mesmo. Por meio do cultivo você compreenderá essas coisas e saberá 

como fazer bem no futuro. Não carregue nenhum fardo, essas coisas do coração 

humano, pois podem ser manipuladas por forças malignas. 

 

É claro que ainda tenho muito mais coisas para falar, mas os dois Fahui ficaram 

muito próximos, e não posso dizer muito. Ainda não posso dizer algumas coisas muito 
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claramente. Se eu expuser todas as coisas relacionadas aos seus processos de cultivo, 

vocês não terão o que cultivar e nem caminho para trilhar, não é mesmo? É assim, vocês 

têm de cultivar e caminhar por si mesmos. O Mestre só pode falar um pouco dessas 

coisas e de forma bem geral. De qualquer forma, o Mestre está muito feliz por ter visto a 

todos. Os discípulos do DaFa caminharam até hoje em meio às tribulações; eu também 

vejo o futuro de vocês. Obrigado a todos! (discípulos aplaudem fortemente por longo 

tempo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


