
Sobre a repercussão do artigo sobre o espírito primordial assistente

Como Mestre, eu apenas reconheço o espírito primordial principal dos discípulos do Dafa; além
disso, todos os abundantes méritos e a poderosa virtude estabelecida na história se manifestam e
foram realizadas pela superfície do corpo principal dos discípulos do Dafa; nada pode mudar este
ponto.  A situação complicada enfrentada na retificação do Fa do Cosmos não é algo que o ser
humano possa entender; e os arranjos das velhas forças são interferências muito severas, o Mestre
simplesmente não quer que vocês se envolvam nos assuntos específicos, e eles afetam seu cultivo e
prática. O Mestre quer que vocês tratem as multidões de seres com o coração e a misericórdia mais
amplos. Sob quaisquer interferências, não emperrem nos assuntos específicos que os perturbam,
apenas assim vocês poderão transcender, e sua poderosa virtude será ainda maior.

De fato, tudo o que não está de acordo com o Dafa e com os pensamentos retos dos discípulos do
Dafa é causado pela participação das velhas forças, incluindo todos os fatores não retos de vocês
mesmos; por isso que tomo o envio de pensamentos retos como um dos três assuntos principais que
os discípulos do Dafa devem fazer. O envio de pensamentos retos tem como alvo tanto fora como
dentro, e nada que seja não reto pode escapar, somente se nossa atitude em relação ao envio de
pensamentos retos é diferente, a manifestação é diferente.

Os discípulos do Dafa salvam com misericórdia as multidões de seres no mundo caótico e com
princípios corruptos; claro que isto inclui as vidas no próprio campo de vocês. Salvar as multidões
de  seres  definitivamente  dará  oportunidade  às  vidas,  e  algumas  vidas  têm  recebido  uma
oportunidade por um tempo muito longo. No processo, algumas realmente se tornam boas, também
há algumas que não ficam boas no final. Quando não melhoram, são eliminadas; de fato, vocês têm
estado  realizando  este  assunto  no  seu  processo  de  cultivo  e  prática,  o  Mestre  também  está
realizando isso para vocês. Esse é apenas um ponto entre as numerosas interferências, e não é nada
especial; vocês atravessaram as mais graves interferências. Alguns estudantes viram certa situação,
isso também é a manifestação da salvação misericordiosa das multidões de vidas pelos discípulos
do Dafa; isso é também simplesmente a manifestação do estado positivo e negativo de cada vida no
caos durante a salvação das multidões de vidas por vocês. Se vocês quiserem salvar as multidões de
vidas, não podem eliminar todas, mas é preciso ver quem pode ainda ser salvo. Neste processo as
vidas manifestam comportamentos retos e negativos, isto também é algo que é inevitável durante a
retificação do Fa. Frente às manifestações caóticas do lado negativo, não há necessidade de vacilar.
Estude bem o Fa, faça as três coisas bem e vocês terão tudo. Na realidade, as velhas forças, que já
foram determinadas como demônios da retificação do Fa, estão sendo eliminadas. Com o Mestre e o
Fa aqui, nada pode ser perturbado.

Li Hongzhi
19 de agosto de 2016

*Nota do editor: o presente comentário refere-se ao artigo de troca de experiências de um praticante
publicado em vários exemplares da versão impressa em chinês do Minghui.org


