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Hao a todos! (A audiência responde: Shifu hao!)
O tempo está passando rapidamente e em um piscar de olhos outro ano se passou. Neste
tempo que passou, desde que eu vim para a conferência de Washington do ano passado, os
discípulos do DaFa mudaram muitíssimo, assim como a retificação do Fa no geral. Os
discípulos do DaFa têm feito realmente muito bem as coisas que os discípulos do DaFa
devem fazer quando validam o Fa. Quando vocês conseguirem ver como avançaram,
provavelmente poderão ver mais claramente o futuro brilhante que os espera adiante.
(Aplausos).
Em um futuro não muito longe, a perseguição e esta forma de cultivo de hoje dos discípulos
do DaFa vão chegar ao fim. (Aplausos). Esta forma de cultivo, a qual nunca foi vista na
história, uma na qual os discípulos do DaFa são parte da retificação do Fa enquanto o
Cosmo passa pela retificação do Fa, essa poderosa virtude exibida pelos discípulos do
DaFa e as magníficas façanhas que surpreendem o Cosmo inteiro; muito em breve, tudo
chegará ao final. (Aplausos).
Então, observando a situação presente, a forma como vocês eliminaram o mal através dos
pensamentos retos e ações retas enquanto validam o Fa, digo que o número de vidas
malvadas neste momento é minúsculo e simplesmente estão se escondendo. Certamente,
para manter este ambiente de supostas “provas” por parte do mal, aqueles que estão
diretamente fazendo essas coisas más são os mãos negras que estão nos Três Reinos, os
quais foram arranjados pelas velhas forças, e os deuses que estão desempenhando um papel
negativo. Em outras palavras, os fatores que o sistema das velhas forças deixou, ainda estão
causando efeitos negativos. Essas vidas não poderão pagar pela interferência que estão
causando à retificação do Fa e também não poderão pagar pelo papel que desempenharam
danificando a retificação do Fa, portanto, certamente todas essas vidas más serão
eliminadas durante a retificação do Fa. Elas fazem parte das vidas más que vocês eliminam
quando enviam pensamentos retos. Na realidade, já não sobram muitas dessas vidas. Neste
momento, sobram uns cinco por cento dos mãos negras iniciais e sobram muito poucos
deuses que desempenharam um papel negativo na retificação do Fa. Porém, ainda
continuam desempenhando um papel malvado dentro dos mecanismos arranjados no
passado pelas velhas forças. Então, ao validarem o Fa, não importa qual seja a situação,
nenhum de vocês deve baixar a guarda e quando se trata daquilo que um discípulo do DaFa
deve fazer, vocês devem continuar fazendo o melhor que puderem. Especialmente quando o
final está por vir, para alguns estudantes realmente não sobra muito tempo, e isso é mais
ainda para aqueles que não têm feito bem, pois devem aproveitar cada oportunidade e fazêlo bem.
Cada vez que falo sobre o estado da retificação do Fa, sempre tenho que falar sobre isto:
esta é a forma que os discípulos do DaFa se cultivam e ninguém deve ir aos extremos. Faça
o que normalmente faria. Qualquer coisa que fizer, deve fazê-la como sempre fez. Isto
porque cada pensamento e cada ação sua afeta coisas maiores. Não importa que tipo de
coisas importantes estejam acontecendo, faça as coisas como se nada estivesse ocorrendo e
simplesmente continue, como de costume, fazendo o que um discípulo do DaFa deve fazer.
Este é o caminho que vocês estão trilhando hoje em dia e este é o legado de poderosa
virtude que estão deixando. O caminho que vocês, os discípulos do DaFa, estão
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percorrendo é a forma como devem se cultivar, assim é a sua via de cultivo, e vocês não
podem mudar de acordo com as mudanças no mundo comum.
Observando as coisas que vocês têm feito durante o cultivo e ao validarem o Fa como
discípulos do DaFa, vocês ainda têm muitas falhas, e devem abandonar todas as coisas as
quais se apegam. Quando menciono apegos, já não entendem isso de forma extrema como
entendiam antes. Este caminho que estão trilhando e a forma como se cultivam não são
apegos. Suas próprias noções e os pensamentos distorcidos, os quais se apegam quando
validam o Fa entre as pessoas comuns, são exatamente essas coisas que devem abandonar.
Quanto a esta via de cultivo que praticam enquanto estão na sociedade comum – o fato de
trabalharem e levarem uma vida normal entre as pessoas enquanto se cultivam – isso é algo
que nunca disse para abandonarem, pois é algo determinado por sua via de cultivo.
Nos últimos anos de perseguição, vocês demonstraram a poderosa virtude dos discípulos do
DaFa, porém ao longo do caminho, muitíssimas falhas vieram à luz. No processo de
validar o Fa, a grande maioria dos discípulos do DaFa eliminou esses defeitos enquanto se
cultivavam e validavam o Fa, e isso é impressionante. As pessoas comuns não podem
renunciar às coisas humanas. Porém vocês sabem que o cultivo não é algo comum. O
homem comum vive somente para buscar as coisas que as pessoas comuns querem. Os
discípulos do DaFa não estão apegados a essas coisas. Devem estar claros sobre suas metas
e saberem o que estão fazendo. Enquanto validam o Fa, muitas das coisas que fazem
parecem idênticas àquelas que as pessoas comuns fazem, e é por isso que algumas pessoas
dizem que estamos nos envolvendo em política ou que estamos organizando uma espécie
de movimento social. Bom, assim são os seres humanos. Durante este período de tempo,
definitivamente não é um período em que milhões de Deuses estão fazendo coisas divinas
neste mundo humano, e definitivamente os discípulos do DaFa não usam seu lado divino
para fazer coisas divinas em grande escala, utilizando meios divinos em frente às massas de
pessoas no mundo humano. Os discípulos do DaFa estão utilizando os meios das pessoas
comuns para validarem o Fa. Eles não se envolvem em política de gente comum. Não tem
nada de errado em utilizar algumas formas de gente comum úteis à validação do Fa.
Tendo chegado ao momento presente, os discípulos do DaFa devem estar ainda mais
lúcidos neste momento. Os discípulos do DaFa não são como os políticos de gente comum,
os discípulos do DaFa têm muitas habilidades de gente comum, porém não estão querendo
obter nada das pessoas comuns. O cultivo de um discípulo do DaFa tem como propósito
alcançar a perfeição no transcurso de validar o Fa. Porém, como discípulo do DaFa, vocês
também estão salvando a todos os seres, estão permitindo que mais vidas sejam salvas e
resgatadas durante a retificação do Fa.
No passado, disse muitas vezes que nenhuma pessoa da sociedade humana de hoje tem um
passado comum. Através do curso da história, Deuses de diferentes períodos criaram as
pessoas de diferentes períodos, e as aparências das diferentes raças são na realidade as
imagens de diferentes Deuses. O que eles criaram é o físico do homem nos Três Reinos, o
que é conhecido como “a pele humana ao nível superficial”. Quando chegamos ao presente,
especialmente quando tornei público o Fa, uma multidão de Deuses baixaram e
reencarnaram como humanos. O que está em muitos corpos de pessoas comuns, já não é a
alma – yuanshen – de quando os Deuses criaram o homem, pois naquela época, a alma do
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homem era criada de matéria que está dentro dos Três Reinos, enquanto agora as almas de
muitas pessoas vêm de níveis muito altos. Por que vieram? Como disse antes, na realidade,
nada neste mundo é casualidade. Cada ser e cada objeto veio para o DaFa, foi formado para
o DaFa e foi criado para o DaFa, e isso inclui todas as pessoas. Tudo o que ocorreu na
história dos Três Reinos foi criado para o DaFa. Seja todos os Deuses na história que
baixaram aqui para salvar as pessoas, todas as figuras heróicas que surgiram em cada
nação, ou todas as culturas que surgiram na história, todas vieram para a manifestação final
do DaFa entre a humanidade de hoje. Foi com esse propósito que a cultura para se entender
o DaFa foi estabelecida entre os seres humanos, e as características das diferentes culturas
foram criadas, assim como os costumes de diferentes culturas. Em outras palavras, o
processo desde a criação dos Três Reinos e a humanidade foi completamente destinado a
estabelecer a forma de pensar dos seres humanos, a estabelecer o comportamento dos seres
humanos, os princípios para os seres humanos, e assim, permitir que as pessoas entendam
este Fa, permitir que se cultivem por meio deste Fa, permitir que entendam o que devem
cultivar e como se tornarem discípulos do DaFa, e permitir que as massas de seres sejam
salvas durante a retificação do Fa. Foi-se dando forma a tudo isso através do curso da
história visando justamente este momento final do Cosmo. Na realidade, quanto aos
incontáveis seres iluminados da história, como Sakyamuni, Lao-Tsé e Jesus, que estiveram
salvando as pessoas, ensinando o Tao, fazendo boas ações e sofrendo pela humanidade,
posso garantir que o propósito deles era o de estabelecer uma cultura para a retificação do
Fa.
Ao longo da história do Cosmo fiz preparativos completos para esta retificação do Fa e os
Três Reinos foram formados, criados, cresceram e progrediram para a retificação do Fa.
Portanto, todas as vidas nesse processo histórico existem e vieram para a retificação do Fa.
Em outras palavras, durante o longo processo histórico, elas têm existido e vieram para a
retificação do Fa. Digo, durante o longo curso da história, não importa quantas vidas
tenham surgido ou quantas estejam no mundo hoje, todas vieram, nasceram e foram criadas
para este Fa. Isto inclui essas vidas que foram arranjadas pelas velhas forças e tiveram um
efeito negativo. Naquela época, as velhas forças fizeram arranjos para que aquelas vidas
tivessem um efeito negativo para que vocês pudessem alcançar a perfeição. Isto porque as
velhas forças pensavam, baseadas em suas próprias noções, que aquelas vidas que
desempenhassem um papel negativo estavam tornando possível àquelas que
desempenhassem um papel positivo alcançarem a perfeição. Se isto se tratasse
simplesmente do cultivo em um período de tempo normal, e visto de certo reino, não podese dizer que a lógica das velhas forças está equivocada. Porém, quando a retificação do Fa
dos enormes firmamentos está acontecendo, então isto interfere com a retificação do Fa e
não é bom, e também tem causado uma grave obstrução. Tudo o que tem acontecido, foi
devido ao mal que está tratando de manipular a retificação do Fa e o futuro. Isto faz que o
pecado das velhas forças contra a retificação do Fa seja o maior dos pecados.
Apesar disso, todas as vidas vieram por este Fa, então devem se assimilar e se harmonizar
ao Fa de maneira positiva e não podem impor coisas sobre o Fa e o futuro. Há muitas vidas
que deveriam desempenhar um efeito negativo neste processo, tal como as velhas forças
arranjaram. Porém, não o fizeram, o que significa que podem ser salvas. Quando se
esclarece a verdade e quando os discípulos do DaFa fazem as coisas que devem fazer, digo,
uma grande parte disso são vocês salvando essas vidas.
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Como viram, seu Mestre não tem dito nada às pessoas comuns ultimamente, e já não faço
nada pessoalmente para salvar as pessoas comuns, e até quando se trata das coisas que os
discípulos do DaFa fazem, quase nunca me envolvo. Talvez saibam claramente o porquê
disso: quero deixar-lhes a oportunidade de estabelecerem vossa poderosa virtude. Se guio
vocês a fazerem algo hoje, isto na verdade não será feito por vocês, então perderão a
oportunidade de estabelecerem vossas poderosas virtudes. Portanto, como discípulos do
DaFa e como magníficos futuros seres iluminados, quando salvam os seres, devem colocar
inteiramente nesse ato, vossa grandeza, vossa compaixão e vosso esplendor. Por isso, quero
dar-lhes suficientes oportunidades para salvarem as pessoas do mundo, para salvarem todos
os seres e deixar com que façam as coisas que devem fazer. Na realidade, no futuro verão
que foram Jesus, Sakyamuni ou outro ser iluminado na história, não há diferença entre o
que eles fizeram e o que vocês estão fazendo hoje. Só há uma diferença na forma de fazer
as coisas. Portanto, vocês têm que saber isso claramente e devem fazer bem o que se supõe
que devam fazer.
O DaFa é um Fa tão imenso, e a retificação do Fa é um evento tão importante. Isto é o
suficiente para elevá-lo a um lugar muito alto. E mais, tudo o que faz na retificação do Fa é
certamente o mais magnífico, pois inclusive a história foi criada para isso. Então, deve
fazer seu maior esforço para fazer bem as coisas que um discípulo do DaFa deve fazer, e
cada coisa é de suma importância. Peço a vocês que façam as três coisas bem. Devem fazer
as três coisas bem. Devem fazer essas coisas bem durante todo o caminho até alcançar a
perfeição. A poderosa virtude e tudo de seu futuro provêm dessas coisas.
No que se refere a algumas imperfeições que todavia existem, vocês devem de fato ser
capazes de observar essas imperfeições com maior clareza. Muitas vezes percebo que
quando estão discutindo certas coisas, é porque têm problemas aos quais o lado humano
continua apegado, e discutem coisas, as quais não conseguem superar, e isso afeta as
reuniões que estão tendo sobre as coisas principais referentes à validação do Fa. Tenho
visto que esses são apegos que formaram entre as pessoas comuns e são noções que vocês
não conseguem deixar, e são coisas formadas entre as pessoas comuns que se inflamam
assim que são tocadas. Porém, não pode ser assim. Qualquer coisa que fizer pelo DaFa, não
deve fazê-la baseado em suas próprias noções. Eu já disso isso muitas e muitas vezes,
porém, algumas pessoas têm o costume de não pensar nisso ou não prestam suficiente
atenção.
Há muitas coisas que vocês não têm lidado bem, porém na realidade, neste momento não
quero falar sobre isso, pois quando sou muito explícito, a parte que vocês cultivam
desaparece. Tendo passado pela penosa experiência da perseguição, os discípulos do DaFa
devem ser mais racionais, terem idéias mais claras, e saberem mais claramente como se
cultivarem e como agirem. Quanto aos muitos problemas, se você pensar calmamente sobre
as coisas, poderá reconhecê-los por sua própria conta. Uma vez que perceber quais são os
problemas, deve corrigí-los e não deixar que voltem a ocorrer.
Não quero dizer muito hoje. Desta vez, havia planejado falar sobre algumas coisas com
alguns estudantes em particular, porém, muitos estudantes não viram o Mestre em vários
Fahui e estavam um pouco decepcionados. Creio que com este Fa exposto aqui, todos
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devem estar prontos para se cultivarem. Isso também vale para os estudantes da China
continental. Em um ambiente tão difícil, e sem ver o Mestre em pessoa, eles estão se
cultivando muito bem e têm feito um excelente trabalho. Quando vocês me veem, estão
somente vendo este meu lado que se manifesta como um ser humano comum. (O Mestre
ri). Se você me vê ou não, espero que isso não o prejudique em fazer bem as coisas que os
discípulos do DaFa devem fazer, e que devem fazer melhor ainda. Na realidade, quando
realmente não podem me ver e conseguem fazer o melhor, então isso é ainda mais
admirável.
De fato, eu também gosto de vê-los. Vocês sabem, neste mundo social de gente comum, as
pessoas com que entram em contato, sabem, são todas comuns. Todos esses pensamentos
humanos comuns e comportamentos que as pessoas têm, são difíceis para eu suportá-los.
Desfruto enquanto estou com vocês, pois vocês estão muito longe do reino das pessoas
comuns de hoje. Pelo bem da vossa perfeição, é melhor que não me vejam muito. (O
Mestre ri). É por isso que não tenho me reunido com vocês muitas vezes. Em breve, quero
deixá-los com a oportunidade de estabelecerem vossa poderosa virtude.
Façam bem as coisas que devem fazer. Tudo o que é mais magnífico, a glória e honra mais
maravilhosa do futuro os esperam.
Termino aqui por hoje. (Aplausos)
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