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Dafa² é a sabedoria do Criador. É a base da fundação do Céu e da Terra, o fundamento da criação do
universo; seu conteúdo interno, do extremo diminuto ao extremo imenso, tem diferentes manifestações nos
diferentes  níveis  de  corpos  celestes.  Dos  corpos  celestes  mais  microcósmicos  até  o  aparecimento  das
partículas mais microscópicas, as camadas e camadas de partículas são incalculáveis, do pequeno ao grande,
e de novo até as camadas superficiais que a humanidade conhece, de átomos, moléculas, astros e galáxias, e
até as de ainda maiores, bem como as vidas e os mundos de diferentes tamanhos compostos de diferentes
tamanhos de partículas, que preenchem todo o corpo cósmico. Para as vidas na superfície das partículas em
diferentes níveis, as partículas que são maiores que as desta camada são as estrelas em seus céus, camada
após camada é assim. Para as vidas em cada camada do cosmos, isso parece interminável, sem fim. Dafa
também criou o tempo, o espaço, as abundantes formas de vidas e as miríades de coisas; não há nada que não
abarque, não há nada que deixe de fora. Esta é a manifestação concreta das características do Dafa, Zhen-
Shan-Ren³, nos diferentes níveis.

Por mais desenvolvido que possa estar o método dos seres humanos de explorar o universo e a vida,
só estão percebendo uma parte do espaço onde existem os seres humanos, em uma camada de nível baixo do
cosmos.  Durante  as  múltiplas  civilizações  que  surgiram na  humanidade  pré-histórica,  todas  exploraram
outros planetas, porém, por mais alto ou longe que tenham voado, também nunca saíram da dimensão onde
os seres humanos existem. A humanidade jamais pode conhecer de verdade o real desdobramento do cosmos.
Se um humano deseja compreender os enigmas do universo, dos espaços-tempos e do corpo humano, a única
maneira é se cultivar em um Fa reto e obter a iluminação correta, elevando o nível de seu ser. O xiulian⁴
também faz com que o caráter moral se aprimore, e quando se é capaz de distinguir verdadeiramente entre o
bem e o mal, entre o bom e o mau, e ainda de transcender o plano dos humanos, somente então pode-se ver e
acessar o cosmos real e as vidas em diferentes níveis que existem simultaneamente no mesmo lugar.

As explorações dos seres humanos têm sido para a competição tecnológica, sob o pretexto de mudar
as condições de existência, e a maioria se baseia em renegar deus e ser indulgente com o autocontrole moral
humano,  por  isso,  no  passado,  as  civilizações  humanas  que surgiram foram destruídas  múltiplas  vezes.
Ainda, essa exploração só consegue estar limitada mundo material adentro; o método é que só quando algo é
reconhecido se investiga, enquanto que os fenômenos que não podem ser tocados nem vistos no espaço dos
humanos, mas que existem objetivamente e cuja manifestação se reflete concretamente na realidade imediata
dos seres humanos – incluídos a espiritualidade, a fé, os ensinamentos divinos e as obras divinas –, sob o
efeito do negacionismo divino, nunca se ousa abordá-los.

Se os seres humanos forem capazes de melhorar suas condutas e conceitos fundamentando-os no
código  moral,  só  então  a  civilização  humana  poderá  perdurar  e  os  milagres  também  reaparecerão  na
sociedade humana. No passado apareceram múltiplas vezes culturas semidivinas nas sociedades humanas, o
que elevou o real entendimento da humanidade sobre a vida e o universo. Se as manifestações dos seres
humanos puderem demonstrar a devida devoção, respeito e importância perante a forma como o Dafa se
reflete neste mundo, isso trará às pessoas, povos ou nações felicidade, bênçãos ou glória. Os corpos celestes,
o cosmos, os seres e a miríade de coisas foram criados pelo Dafa do cosmos. Se uma vida se afasta e dá as
costas a Ele,  é verdadeiramente corrupta;  quando as pessoas no mundo podem se conformar a Ele,  são
verdadeiramente boas e, com isso, receberão boa recompensa, felicidade e longevidade; sendo um cultivador,
uma vez que se assimila a Ele, você é alguém que obteve o Tao — um Deus.
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1. Lunyu: Uma exposição introdutória.
2. Dafa: Grande Lei.
3. Zhen-Shan-Ren: Verdade-Compaixão-Tolerância.
4. Xiulian: Xiu: cultivar, corrigir, melhorar; lian: refinar, forjar; 'cultivar e refinar' ou 'cultivo e prática' ou 
'prática de cultivo'.


