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Saudações a todos! 
 
Faz muito tempo que não nos vemos. Como vocês estão compartilhando experiências de 
cultivo nesta conferência, e como o progresso contínuo e atual dos discípulos do Dafa tem 
sido bom, não pensei em falar de algo em particular, e menos ainda ensinar aspectos do Fa 
que estão muito longe do que fazemos neste momento. A razão é que quando tenho algo a 
falar, é o mesmo que dizer o que devem fazer. Como eu não os tenho visto por muito 
tempo, por um lado, eu vim vê-los e, por outro, também pensei em aproveitar esta 
oportunidade para frisar a importância das coisas que estamos fazendo neste momento e da 
situação no geral. Não desejo falar muito sobre outras coisas, pois interferiria no progresso 
atual de nossa retificação do Fa. 
 
Segundo o que se observa da situação atual, todos nossos estudantes podem compreender o 
Fa da perspectiva do Fa e, ao longo desses dois últimos anos, os estudantes têm se 
cultivado e se tornado muito mais racionais, muito mais perspicazes e muito mais capazes 
de compreender o Fa; e como discípulos do Dafa, a conscientização de cada um em ser 
responsável perante si mesmo, perante o Dafa e perante todos os seres conscientes, tem se 
feito mais e mais evidente. Com isso, todos os discípulos do Dafa puderam realizar um 
melhor trabalho no esclarecimento da verdade. Temos visto o seguinte: A partir de 20 de 
julho de 1999, provavelmente cada estudante sentiu que a maldade parecia ter penetrado 
tudo e parecia estar por todas as partes. Realmente tudo parecia exatamente como os 
profetas predisseram: A maldade chegou como se um grande eclipse cobrisse o firmamento 
e cobrisse toda a Terra, e foi realmente como se o céu desabasse. A maldade estava por 
todas as partes. Não importava quão boa fosse uma pessoa ou outro ser, provavelmente 
também estavam influenciados pela maldade. Naquela época, até os discípulos do Dafa 
estavam refletindo: “Devo cultivar este Dafa? O Dafa é reto ou está equivocado? Em todo 
caso, que tipo de pessoa é Li Hongzhi?” Depois de refletirem, muitos estudantes venceram 
essas dúvidas; isto foi extraordinário. Vocês foram capazes de dar um passo adiante em um 
ambiente tão difícil e sob tanta pressão para esclarecer a todo o mundo como somos 
realmente, e contar ao mundo que estamos sendo perseguidos, e que todos os métodos que 
utilizam para nos perseguirem são invenções, mentiras e calúnias, e que esta perseguição é 
a mais perversa. Por isso, quando o mundo soube da verdade sobre a perseguição, ficou 
assombrado. 
 
Como a maldade surgiu como um grande eclipse cobrindo o Céu e a Terra, nosso trabalho 
de esclarecer a verdade se tornou sumamente difícil e parecia que as pessoas não ouviam o 
que falávamos. Isto era realmente a maldade restringindo as pessoas. Depois que as pessoas 
escutavam e acreditavam nas mentiras da maldade, pois eram as únicas coisas que as 
pessoas escutavam, elas tinham dúvidas, e a isto se somava os pensamentos incorretos que 
as pessoas tendem a ter e que foram utilizados pela maldade. Tudo isso influenciou as 
pessoas e resultou no fato de as pessoas acreditarem nessas mentiras, então elas não nos 
compreendiam corretamente nem eram capazes de reconhecer a situação verdadeira da 
perseguição. Claro, enquanto o progresso da retificação do Fa se acelera, continuamente 
caminha para as dimensões mais amplas; em outras palavras, caminha em direção aos 
níveis mais microcósmicos. A razão primordial da retificação do Fa do Cosmo é que os 
seres imensos nos níveis mais microcósmicos do Cosmo se degeneraram. Certamente, 
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muitos desse seres não interferiram com a retificação intencionalmente. A existência deles 
era em si problemática e tinham que se defrontar com a retificação. A existência deles era 
formada por velhos elementos, corpos cósmicos imensos que precisavam ser retificados e 
seres imensos que precisavam ser salvos. Então esses velhos elementos foram eliminados 
por meio da retificação do Fa, reposicionados ou assimilados no mesmo nível em que se 
encontravam. No entanto, tudo isto requer certo processo, e este processo requer tempo. 
Falando de tempo, como vocês sabem, já se passou dois anos desde 20 de julho de 1999. 
Naquela época, cada dia parecia como um ano e inclusive cada momento parecia como um 
ano. A pressão era enorme. Porém, todos suportaram essa imensa pressão firmemente e 
fizeram trabalhos contínuos para expor a perseguição do mal. Como resultado da 
eliminação de mais e mais maldade na retificação do Fa, os pensamentos das pessoas do 
mundo estão sendo cada vez menos restringidos. Por isso, vocês percebem que, quando 
esclarecem a verdade sobre a perseguição, as pessoas já não estão mais tão indiferentes 
como antes e estão dispostas a aceitá-la, como se elas nunca tivessem ouvido falar sobre a 
perseguição contra os discípulos do Dafa. Mais e mais pessoas do mundo querem saber a 
verdade. Já que a retificação do Fa continuamente avança e os discípulos do Dafa 
constantemente enviam pensamentos retos, o número de seres perversos diminuiu muito. 
Na realidade, o mal está fazendo maldade somente enquanto aguarda a retificação do Fa no 
mundo humano e antes que o novo se crie. Toda maldade está criando problemas aqui e 
somente durante este período de tempo o mal pode causar desordem. Porém, não é capaz de 
causar desordem ao Fa, e é impossível que cause desordem ao novo Cosmo. Tudo dos 
velhos seres depois de suas degenerações e tudo o que é sumamente perverso estão se 
manifestando neste período antes da retificação do Fa se completar. Os discípulos do Dafa 
no mundo humano sentem muita pressão neste ambiente; realmente sentem muita pressão. 
Porém, vocês sabem que o tempo é diferente em outras dimensões, assim, se olharem isso 
da perspectiva de um campo de tempo muito amplo, verão que estes dois anos são muito 
curtos, nada mais que um instante. Quando estamos em meio a tudo isto, experimentando a 
perseguição, todos nós sentimos que os dias se prolongam como se fossem anos. Porém 
agora que chegaram até aqui, se olharem para trás, verão que estes dois anos foram apenas 
um instante no Cosmo. Certamente, nestes dois anos, muitos seres iluminados realmente 
magníficos foram criados; nestes dois anos, muitos de nossos estudantes têm se cultivado e 
amadurecido; nestes dois anos vocês foram capazes de ver claramente, e conseguiram se 
desfazer de muitos pensamentos humanos ordinários que não conseguiam se desfazer antes 
junto com apegos que não conseguiam reconhecer. Em circunstâncias normais, isto seria 
muito difícil de alcançar. Certamente, eu rejeito todos os planos que as velhas forças 
fizeram; não os reconheço. Porém, efetivamente, em meio a este perverso drama, os 
discípulos do Dafa têm se cultivado e se tornaram mais e mais extraordinários. Quando 
damos uma olhada para trás nestes dois anos, não são apenas um instante? Dois anos se 
passaram, no entanto, este período de tempo permitiu que nosso Dafa e que nossos 
discípulos do Dafa estabelecessem o que é eterno, tudo o que é o mais majestoso, junto 
com a mais grandiosa e poderosa virtude. 
 
Certamente, a capacidade de fazer todas estas coisas bem é inerente a cada um de nós, de 
nosso próprio cultivo e do aperfeiçoamento de cada discípulo do Dafa. Justamente por isso, 
por mais que fossem perseguidos, em situações difíceis, vocês ainda puderam perseverar no 
cultivo e no estudo do Fa mantendo a lucidez. Quando a mente do cultivador se separa do 
Fa, a maldade encontra uma entrada. Visto com olhos humanos, as pessoas e todo o resto 
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no mundo humano são tridimensionais. Porém, na realidade, toda a matéria na dimensão 
total do mundo humano - as flores, a grama, as árvores, os seres humanos, o ar, etc. -, tudo 
é composto por partículas (moléculas). Nesta camada de partículas, tudo, inclusive o corpo 
humano, está conectado. Quando uma pessoa não tem pensamentos retos, todas as coisas 
más do Cosmo ou dentro dos Três Reinos circulam continuamente no corpo humano e, 
mesmo permanecendo ali, a pessoa não percebe. É assim que a pessoa é manipulada, ou 
seja, manipulam as pessoas já que estas partículas podem se conectar umas com as outras. 
Então, durante os dois anos de perseguição pelos quais passaram, vocês puderam perseverar 
no cultivo, tendo assim, mais e mais lucidez, e reconhecendo mais e mais claramente a 
maldade desta perseguição. Em outras palavras, o estudo do Fa é realmente de suma 
importância para um discípulo do Dafa, para um cultivador. Não importa o quão difícil seja 
seu ambiente, ou quão ocupados estejam, você não podem se esquecer de estudar o Fa. 
Devem estudar o Fa, pois é a garantia absoluta e fundamental de sua elevação. Não posso 
me reunir com cada estudante, especialmente na situação atual da China. Nestas 
circunstâncias em que os estudantes não podem me ver, que não podem pedir ajuda ao 
Mestre quando têm um problema, então, só podem considerar o Fa como seu Mestre. Para 
que todos possam se cultivar e se elevar, eu coloquei neste Fa todos os elementos que 
permitem que uma pessoa se cultive e ascenda no cultivo. Sempre que estudarem, qualquer 
problema poderá ser resolvido. Sempre que se cultivarem e enquanto puderem compreender 
o Fa da perspectiva do Fa, não haverá nada que não possam alcançar. 
 
Falando de estudo do Fa, todos vocês têm perseverado nele. Porém, agora estão muito 
ocupados com o trabalho de esclarecer a verdade, já que alguns escrevem artigos, alguns 
fazem trabalhos para imprensa, outros distribuem panfletos nas ruas, e também há aqueles 
que fazem outros tipos de trabalhos relacionados com o esclarecimento da verdade, 
salvando as pessoas do mundo que foram envenenadas pelas mentiras. Isto faz com que 
muitas vezes vocês não consigam acalmar seus pensamentos quando estudam o Fa. Este é 
um problema sumamente sério. 
 
Todos vocês sabem o estado mental que deve ter uma pessoa para poder ver os princípios 
do Fa; vocês sabem disso sem que eu precise dizer muito. Quando seus olhos lêem o Fa, 
porém sua mente não está no Fa, pensem: Não estão lendo em vão? Para quem está lendo? 
Vocês mesmos não estão aprendendo o Fa. Não lhes disse que devem se assegurar de vocês 
mesmos obterem verdadeiramente o gong? Então, se seus pensamentos não estão no Fa 
enquanto estudam o Fa, para quem estão estudando? Não digo isto para criticá-los; estou 
somente dizendo que esta situação é realmente muito séria. Não importa o quão ocupados 
estejam, quando estudarem o Fa, devem colocar de lado todos os demais pensamentos. Não 
pensem em outras coisas; unicamente estudem o Fa. Talvez enquanto estudam o Fa, todos 
os assuntos em que estavam pensando se resolvam, pois por detrás de cada palavra há 
Budas, Taos e Deuses. Como eles não poderiam saber exatamente o que vocês desejam 
resolver e o que anseiam realizar nesse momento?  Porém, há algo a mais: Vocês devem 
alcançar o estado de estudar o Fa sem apego a busca. Vocês já entenderam isto há muito 
tempo; não podem ler o Fa com apego de resolver problemas. Somente lendo com calma, o 
efeito será excelente. Quando estudarem o Fa, não o façam de forma automática. Ao lê-lo, 
vocês têm que estar calmos e assim, estudá-lo verdadeiramente. Não permitam que o 
pensamento fique vagueando, uma vez que o pensamento vagueia, estão estudando em vão. 
Se observarmos isto de outra perspectiva, enquanto estudam o Fa e não estão realmente 
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centrados no estudo, não somente é um problema de fazê-lo de forma automática, mas 
também a pessoa que está estudando o Fa não está mostrando muito respeito. Então, como 
o Fa poderia ser revelado a ela? Então, de outra perspectiva, penso que todos vocês devem 
estar calmos enquanto estudam o Fa, e quando estão ocupados durante o período de estudo, 
lembrem-se de que devem manter o pensamento firme. 
 
Vou falar sobre outro assunto. Como vocês sabem, estamos eliminando o mal em horários 
fixos; digo, enviamos pensamentos retos em certos horários. No passado não se chamava 
assim, se chamava poderes divinos; o uso de poderes divinos, os poderes divinos de Fa-

Buda. As pessoas comuns se referiam a eles como capacidades de gong. Então, por que 
chamo de “enviar pensamentos retos”? Já que vocês estão fazendo o cultivo no Dafa, tudo 
deve ser o mais grandioso e o mais puro. Nada do que fazemos tem a ver somente com o 
cultivo pessoal. Devemos também considerar o Fa e devemos considerar os novos seres do 
futuro, e ao mesmo tempo, temos que considerar a forma com que os seres farão as coisas 
no futuro. Como vocês estão estabelecendo a base, então o caminho que escolhemos deve 
ser o mais reto. As pessoas do futuro falarão sobre o que vocês fazem hoje: “Isto é o que os 
discípulos do Dafa fizeram naquele tempo”, então muitas coisas que vocês fazem são 
realmente importantes. Por isso, devemos ser puros quando enviamos pensamentos retos. 
Atualmente, seja no nível microcósmico da sociedade humana ou em diferentes dimensões, 
a retificação do Fa está ocorrendo por todo o Cosmo sem omitir nada, e falta pouco para 
chegar à superfície da sociedade humana. 
 
Na sociedade humana atual há muitos fenômenos perversos, pessoas más, e mau 
comportamento; o que é completamente diferente do que é ser um humano, inclusive 
chegou ao ponto em que algumas pessoas não só têm pensamentos distorcidos, mas 
também uma enorme natureza demoníaca. Então, o que devemos fazer perante esta 
situação? Digo: nada. Por que não? A grandeza dos discípulos do Dafa está conectada à 
retificação do Fa do Cosmo e sua missão principal é protegê-la. Não liguem para nada que 
não faça dano ao Dafa. Se alguém fizer dano ao Dafa, devem esclarecer a Verdade, 
reprimir o mal, eliminar a maldade e salvar pessoas. Em outras palavras, por agora não 
fazemos nada com respeito aos diversos fenômenos perversos da sociedade humana atual, 
pois essas são coisas que serão resolvidas quando o Fa retificar o mundo humano. E as 
coisas que serão feitas quando o Fa retificar o mundo humano não terão nada a ver com os 
discípulos do Dafa, pois vocês alcançarão a perfeição. A grandeza dos discípulos do Dafa 
está vinculada à retificação do Fa, e é diferente da forma de cultivo pessoal que o homem 
fazia no passado; definitivamente não é a mesma coisa. Em outras palavras, o envio de 
pensamentos retos tem o propósito de eliminar a maldade que interfere no Dafa e O 
persegue, o mesmo acontecendo com seus discípulos; o envio de pensamentos retos elimina 
todos os fatores que perseguem o Fa. O envio constante de pensamentos retos por nossos 
discípulos do Dafa, realmente tem tido um impacto enorme. Durante este período, enquanto 
os efeitos da força massiva e todo poderosa da retificação do Fa não chega ao mundo 
humano, ou seja, antes que a retificação do Fa chegue aqui, os discípulos do Dafa 
realmente desempenharão o papel de eliminar muitas e muitas coisas más ao enviar 
pensamentos retos. Todas essas coisas más são aquelas que fazem dano ao Fa e perseguem 
os discípulos do Dafa. A quantidade dessas coisas que foi eliminada é enorme. Vocês 
lembram que no passado foi diferente quando pela primeira vez nossos estudantes 
veteranos enviaram pensamentos retos. Naquela época, cada vez que colocavam as mãos 
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verticalmente em frente ao peito, o mal se colocava em fila como se estivesse se 
posicionando para uma batalha, e era uma coisa muito grande que acometia contra vocês. 
Mais tarde, depois de nossos estudantes terem enviado continuamente pensamentos retos 
para eliminar esses seres perversos que faziam dano ao Dafa e manipulavam as pessoas, foi 
eliminada uma grande quantidade deles e ficaram muito poucos. Isto não se trata de não ter 
misericórdia. Como poderíamos permitir que o Fa do Cosmo e os discípulos do Dafa sejam 
perseguidos por esses seres perversos? Esta é a razão pela qual ensinei o Fa “Mais além dos 
limites da tolerância”. Agora, quando vocês enviam pensamentos retos, no instante em que 
colocam as mãos em frente ao peito, os seres perversos fogem imediatamente. O gong que 
enviam busca esses seres perversos por todas as partes, no Céu e na Terra, e os elimina 
onde quer que se encontrem. Agora, o mal já não se atreve a aparecer nem tem a 
capacidade de organizar seres malvados para que ataquem em grande escala os discípulos 
do Dafa. Agora, são os discípulos do Dafa que levam vantagem; quando enviam 
pensamentos retos, eliminam os seres perversos por todas as partes, até que sejam 
eliminados completamente. 
 
Digo: Tudo o que restou e pode perseguir o Dafa e a seus discípulos se deve aos nossos 
próprios estudantes. Estudantes, para aqueles de vocês que não levaram a sério o envio de 
pensamentos retos, o mal nas dimensões em que vocês são responsáveis não é eliminado. 
Essa é a razão. O envio de pensamentos retos deve ser levado muito a sério. Não importa se 
acreditam que tem a capacidade ou não, vocês devem fazê-lo. As coisas más de seus 
próprios pensamentos que vocês eliminam, são aquelas que têm efeito dentro do campo de 
seu próprio corpo; ao mesmo tempo, necessitam eliminar as externas que estão diretamente 
relacionadas com a dimensão onde vocês se encontram. Se vocês não as eliminam, elas não 
só os perseguirão e os oprimirão, mas também perseguirão os outros estudantes, e outros 
discípulos do Dafa. Como vocês sabem, a perseguição que os discípulos do Dafa sofrem na 
China é muito severa, então, cada estudante deve saber verdadeira e claramente em que 
consiste sua responsabilidade; e quando o estudante enviar pensamentos retos, ele deve ser 
capaz de estar calmo para que seus pensamentos retos realmente possam produzir efeito. 
Isto é sumamente crucial, sumamente importante. Então, se cada estudante é capaz de fazer 
isto, digo que com cinco minutos enviando pensamentos retos juntos, a maldade nos Três 
Reinos deixará para sempre de existir; portanto, isto é muito importante. Porém, já faz 
muito tempo que vocês começaram enviar pensamentos retos. Os seres perversos que vocês 
já eliminaram são realmente muitos. De outra perspectiva, o bem que cada pessoa tem feito 
em seu cultivo, seu aperfeiçoamento e seu entendimento, e o bem que fizer durante a 
retificação do Fa, tudo está diretamente relacionado com seu próprio cultivo e também com 
o nível ao qual se elevou; por isso o Mestre não pode exigir muito. Somente lhes conto da 
importância que isto tem. O tanto que uma pessoa quer se cultivar e que reino alcançará, 
são assuntos da própria pessoa. O Mestre só pode dizer da importância de enviar 
pensamentos retos. 
 
Há outro assunto. Desde o começo da perseguição em 20 de julho de 1999 até hoje, 
conseguimos fazer com que todo mundo enxergue claramente o que é Falun Gong. Todos 
sabem que somos bons. Seja o governo de diferentes países, seja o seu povo, inclusive 
países que têm boas relações com o governo da China, todos sabem quem somos e o que é 
o mal que está perseguindo o Dafa. Em outras palavras, nossa capacidade de fazer isto é 
inseparável do esforço coletivo de cada um de vocês, os discípulos. Digo, durante o 
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esclarecimento da verdade, vocês têm sido capazes de ser responsáveis perante o Dafa e 
puderam manter pensamentos firmemente retos sob tal pressão. Cada discípulo do Dafa 
tem trabalho e família, e apesar de dispor de muito pouco tempo, tem dado grande 
importância ao trabalho para o Dafa; isso é excepcional. Obrigado ao esforço coletivo dos 
discípulos do Dafa, a situação agora é diferente. O mal está isolado, e inclusive dentro da 
China está se formando gradualmente esta tendência: as pessoas estão começando a 
despertar. Como vocês sabem, inicialmente, no período seguinte a 20 de julho de 1999, a 
perseguição na China foi muito severa e ninguém se atrevia a dizer uma palavra a nosso 
favor. Porém, agora os estudantes de Falun Gong se atrevem a ver pessoalmente os 
responsáveis pela perseguição e a buscar diretamente as pessoas de diferentes categorias: 
“Vocês estão me perseguindo, então vim falar sobre a verdade”. Inclusive, é impressionante 
como os discípulos do Dafa têm retificado o Fa em grandes áreas, em muitos lugares. 
Digo, a situação total está mudando e as pessoas estão conhecendo a verdade sobre esta 
perseguição perversa. Então, em outras palavras, esclarecer a verdade é sumamente 
importante e todos os estudantes devem dar prioridade a isto. Digo: Além de seu próprio 
cultivo, neste momento o mais importante é esclarecer a verdade, porque isto está salvando 
diretamente os seres conscientes, está salvando diretamente o homem do futuro, e ao 
mesmo tempo demonstra também a grandeza do Dafa e de seus discípulos, que mesmo 
estando em um ambiente tão difícil, ainda lutam por salvar seres conscientes. 
 
É muito difícil salvar o homem de hoje. Às vezes brinco: Quando dizem às pessoas que o 
Dafa é bom, e falam a elas por algum tempo, elas respondem: “Sim, Dafa é bom, eu sei. 
Porém, o partido comunista me dá dinheiro, então não posso me opor a ele”. Isto implica 
em: “Mesmo sabendo que Dafa é bom, não me oponho ao partido comunista”. Isto se deve 
à propaganda do mal durante a perseguição ao Dafa; é um método utilizado regularmente 
para enganar as pessoas do mundo. Nós nunca dissemos que nos opomos ao partido 
comunista. É o malvado cabeça do mal no mundo humano que difundi mentiras tais como: 
“O partido comunista tem que vencer o Falun Gong”. Ele está enganando as pessoas. Nós 
não nos envolvemos de forma alguma em política. Digo, temos que nos ajustar a 
mentalidade das pessoas modernas ao esclarecermos a verdade. Isto porque as pessoas de 
hoje acreditam muito pouco nos Deuses, o nível de moralidade aceitável hoje em dia 
também é muito baixo, e mesmo sabendo claramente que algo é mau, mesmo assim as 
pessoas o fazem. Certamente, de qualquer forma, salvaremos a todos que pudermos e 
faremos todo o possível para esclarecer a verdade. A razão disso, é que no futuro este nível 
humano também deverá ter Fa, e tem que existir seres neste nível: não pode acabar tudo 
aqui. Além disso, devido ao Dafa estar sendo amplamente difundido neste mundo, a futura 
humanidade será banhada em bênçãos. Os pecados que essas pessoas venenosas na China 
têm cometido contra Dafa são os resultados da perseguição das forças perversas, o que tem 
feito com que os pecados das pessoas, especialmente dos chineses, sejam enormes; elas 
fizeram com que as pessoas se opusessem diretamente ao Fa do Cosmo que criou toda vida. 
Portanto, essas pessoas enfrentarão a eliminação, e isto é o mais perigoso. Por isso, 
contanto que eliminemos da cabeça dessas pessoas os maus pensamentos contra Dafa, é o 
suficiente. Se elas não se opõem ao partido comunista, está bem; se elas não se opõem a 
isto nem aquilo, está bem; porém digo, não devem se opor ao Dafa. Por quê? Direi a 
verdade. É que para algumas pessoas que não se opõem ao Dafa, embora não sejam boas 
pessoas, é muito provável que durante a eliminação final da perseguição ao Dafa, essas 
pessoas não sejam eliminadas imediatamente. E se elas não forem eliminadas, então talvez 
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haja esperança para elas. Tudo dependerá delas mais adiante; dependerá de suas atitudes 
quando o Fa estiver retificando o mundo humano. Através do grande esforço dos discípulos 
do Dafa em esclarecer a verdade, muitos discípulos realmente têm percebido isso, e seus 
pensamentos retos são abundantes. Por isso, para essas pessoas não é um simples assunto 
de ver o que é o Dafa; elas podem até dizer coisas boas do Dafa, e neste caso elas estarão 
plantando a base para sua vida futura. 
 
No passado se falava em “salvar todo ser consciente”. Como vocês sabem, seja nos tempos 
de Sakyamuni ou nos tempos de Jesus, inclusive nos tempos de Lao Tse ou de alguns 
outros Deuses que vieram para salvar as pessoas, o “salvar todo ser consciente” a que eles 
se referiam era bem diferente do que vocês fazem. Naquela época, o ser mais elevado no 
mundo era o homem, o homem comum e corrente do mundo. O verdadeiro ser humano é 
produto dos Três Reinos e foi criado pela matéria dos Três Reinos. Esses seres são muito 
diferentes dos Deuses, e é muito difícil a eles compreenderem os seres de níveis superiores. 
Assim, mesmo temendo os Deuses, é muito difícil salvá-los. Por isso Sakyamuni ensinou o 
Fa de Arhat e só podia salvar as pessoas até o estado de Fruição de Arhat. Os humanos 
realmente não podiam cultivar a um nível alto. Porém, hoje, quais são os seres conscientes 
com que os discípulos do Dafa se encontram? Por isso, digo que os discípulos do Dafa são 
formidáveis. Vocês tiveram a boa fortuna de se encontrarem neste período de tempo, e o 
que lhes tem outorgado é grandioso. Isto porque 90% dos seres humanos de hoje vieram de 
altos níveis. Digo, o que está dentro desta pele humana já não é o homem do passado; esta 
pele humana foi adquirida e ocupada por seres que vieram de níveis muito altos. E não se 
limita aos humanos. Esta retificação do Fa foi planejada desde os tempos da Terra anterior, 
e já tinha ocorrido um teste anteriormente. Em outras palavras, isto foi sistematicamente 
planejado em um tempo muito remoto. Pensem: a sociedade humana e tudo o que vemos 
pode existir por acaso? Cada movimento, cada ação, cada palavra e inclusive cada pergunta 
que cada discípulo do Dafa faz, nada disso é algo simples. No futuro, verão que tudo foi 
planejado com muito cuidado. Porém, não fui eu que planejei; foram as velhas forças. Na 
realidade, as velhas forças não se atrevem nem querem arruinar tudo. Se elas arruinassem 
tudo, elas também acabariam. Se a retificação do Fa verdadeiramente desse errado, tudo 
acabaria completamente. Na verdade, o que querem fazer é aquilo que têm vontade, porém 
isto não é aceitável, pois não satisfaz os requisitos. Como os seres que vão ser eliminados 
poderiam controlar o futuro? Como poderiam dizer como vai ser o futuro? Simplesmente 
estão criando caos durante este período de tempo, antes que a retificação do Fa chegue ao 
mundo humano. Isto é tudo. Elas se consideram Deuses, então não perseguem o homem 
diretamente, e assim manipulam os seres de baixo nível para que persigam as pessoas. Esta 
é a relação. 
 
A grandeza dos discípulos do Dafa se refere a isto: Se o homem de hoje veio de níveis 
muito elevados, o que vocês estão fazendo é uma salvação comum e corrente? Não, não é. 
Os reis e senhores de muitos universos, e inclusive seres grandiosos e de níveis ainda mais 
superiores vieram e reencarnaram em seres humanos. Porém, uma vez que reencarnam em 
seres humanos, não sabem nada e são iguais aos humanos. Certamente, a característica mais 
distinta dos seres atuais é que são mais fortes que os humanos do passado. Os humanos 
anteriores morriam facilmente quando eram feridos, porém o homem de hoje é muito forte; 
ou seja, agora seu ser é diferente. Apesar disso, uma vez que entram neste labirinto, não 
sabem nada. No meio deste ataque da propaganda perversa, eles também têm sido 
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perseguidos e outros inclusive se converteram no núcleo que persegue o Dafa e os 
discípulos. Porém, não importa quem sejam nem o que sejam, qualquer pecado que tenham 
cometido segue sendo o mesmo pecado. Uma vez que perseguem o Dafa, não importa de 
onde vieram. Porém, por outro lado, a benevolência dos discípulos do Dafa pode salvar esta 
classe de seres. Então, estão salvando apenas um ser humano comum? Se a pessoa que 
salvar é um rei ou um senhor, pensem o quão poderosa é essa virtude. Se uma pessoa 
comum que não é discípulo do Dafa, diz a outra pessoa comum: “Não persiga Falun 

Gong”, e lhe diz o quão bom é Falun Gong, e a partir desse momento aquela pessoa deixa 
de perseguir realmente Falun Gong, uma vez que pague pelo que fez, é muito provável que 
entre no futuro, e é possível que obtenha o Fa quando o Fa retificar o mundo humano. E, já 
que seu ser veio de um lugar elevado, vai se cultivar rapidamente. Sua perfeição está 
diretamente relacionada com a pessoa que inicialmente lhe falou da verdade. Penso que 
inclusive essa pessoa comum também alcançará a perfeição. Compreendem isto, verdade? 
Então, o que os discípulos do Dafa fazem ao salvar as pessoas em grande escala enquanto 
esclarecem a verdade não é muito mais que o que essa pessoa comum fez? Assim, isto é 
algo formidável. Não se sabe quem está ocupando a pele humana de uma pessoa comum. 
Então, vocês devem levar essas coisas muito seriamente e fazê-las bem. Esclarecer a 
verdade é o que necessitamos fazer neste momento. Façam isto em grande escala, façam 
com toda sabedoria possível e enquanto puderem salvar pessoas, continuem fazendo. Não 
importa se o que fazem é expor a maldade, ou se usam uma variedade de métodos, seja de 
maneira direta ou indireta ou de qualquer ponto de vista, contanto que possam fazer com 
que as pessoas reconheçam esta perseguição, assim as estão salvando e são extraordinários. 
 
Vou falar somente desses três assuntos. Um é o assunto de estudar o Fa, outro é o de enviar 
pensamentos retos e o outro é o de esclarecer a verdade que é sumamente importante. Na 
realidade, vocês têm superado e têm feito estas coisas magníficas e assim têm estabelecido 
este tipo de poderosa virtude. Porém, devem fazer as coisas ainda melhor e continuar 
fazendo até que a maldade seja eliminada completamente. Quando vocês alcançarem o 
ponto em que todas as pessoas do mundo e da China consigam ver este drama perverso, o 
mal continuará agindo? Não, ele acabará. Não temos interesse em poder político algum 
nem queremos derrubar o partido comunista. É o malvado cabeça do mal no mundo 
humano que derrubou o partido comunista no momento em que o utilizou para esta 
perseguição. Ao olhar para trás, esta não é a verdade? Não fomos nós que o atacamos; ele 
derrubou a si mesmo. Ele está usando o partido comunista, usando o país e usando o 
governo para perseguir Falun Gong. Os Deuses não permitirão isto. Que o partido 
comunista derrote Falun Gong, não é algo que os Deuses permitirão. Como o partido 
comunista derrubaria o Fa do Cosmo? Se vão contra o Fa, seguramente serão destruídos. 
Isto funciona assim, não é verdade? O que ocorre é que as velhas forças acreditam que os 
discípulos do Dafa não têm se cultivado nem amadurecido completamente e necessitam se 
cultivar ainda mais, então, elas acreditam que devem continuar fazendo maldades. 
Certamente, as velhas forças querem fazer isso, porém, eu não reconheço esses planos de 
forma alguma. Ao contrário, se esta perseguição não ocorresse, quando o Fa retificasse o 
mundo humano seria tranqüilo. Não existiria esse drama perverso, todo mundo estudaria o 
Fa, e a moralidade do homem ascenderia. Quando a retificação do Fa no mundo humano 
chegasse, tudo seria tranqüilo. 
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Isto é tudo o que vou dizer. Vocês devem ter muitas perguntas. Penso que poderão resolvê-
las através do estudo do Fa. Muitos problemas específicos poderão ser resolvidos sempre 
que estudarem o Fa. Além disso, necessitam prestar atenção a um assunto: vocês são 
discípulos do Dafa, assim devem ser introspectivos ao encontrarem problemas. Garanto que 
muitos dos problemas são seus próprios problemas, queiram ou não ser introspectivos; 
pensem neles ou não. No futuro, quando enxergarem a verdade, perceberão que tudo tinha 
seus motivos. Muitas vezes os discípulos do Dafa discutem uns com os outros sobre coisas 
relacionadas à difusão do Fa e à retificação do Fa. Penso que tudo isso é normal. Porém, no 
caso de discutirem incessantemente e se negarem a ceder, ali há problemas. Por quê? É 
garantido que você não olhou para dentro. É normal discutir, porém não é normal discutir e 
se recusar a ceder, e agindo assim, estão afetando o trabalho do Dafa. Se não acreditam 
nisso, pensem e observem as coisas. Cada um de nossos discípulos em cargos de 
responsabilidade deve se dedicar ao estudo do Fa. Não importa quão grande ou 
extraordinária forem as tarefas de uma pessoa em cargo de responsabilidade, ela não pode 
se esquecer de  cultivar a si mesma. Não importa a quantidade de trabalho que vocês façam, 
são discípulos do Dafa que fazem trabalho para o Dafa e não pessoas comuns que fazem 
trabalho do Dafa. Portanto, devem estudar o Fa. Uma pessoa em cargo de responsabilidade 
é um discípulo comum também. Cada pessoa, não importa o que faça, deve se considerar 
um discípulo. Vocês devem se considerar discípulos. Este Dafa só tem a mim como Mestre, 
e dentro do Fa não há ninguém “comandando”. Vocês são simplesmente pessoas em 
posições de responsabilidade na retificação do Fa e na luta contra a perseguição. Dafa não 
tem pessoas no “comando”. Todos são discípulos que se cultivam. Devem prestar atenção a 
esses assuntos. 
 
Isto é tudo o que tenho a dizer. Tomei algum tempo de vocês. 


