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Saudações a todos! (Aplausos)
Já faz muito tempo que não os vejo. Quero falar a todos sobre vários assuntos. Depois que
eu tiver terminado, caso tenham algumas perguntas, poderão fazê-las, assim, também
aproveitarei esta oportunidade para responder suas perguntas.
Falarei principalmente sobre três assuntos. O primeiro é que todos devem dar prioridade ao
estudo do Fa. Eu tenho mencionado freqüentemente este assunto. Porém, o que direi hoje é
diferente do que disse em ocasiões anteriores. Hoje vou dizer as principais razões. É de
suma importância que cada discípulo do Dafa estude bem o Fa. Isto porque o que vocês
praticam é bem diferente de qualquer outro método de cultivo do passado e dos
cultivadores do passado; porque a missão de vocês é muito grande. O Fa do Cosmo está
sendo ensinado aqui. Quem veio para escutar o Fa? Que tipo de coisas os seres que
escutam o Fa fazem? Todas essas coisas têm um significado muito maior. No passado, eu
já disse que os discípulos do Dafa são extraordinários. De fato, as responsabilidades que
vocês têm são muito grandes. A única coisa que vocês sabem, é que há estudantes que me
fizeram juramentos no passado. De fato, há muitos estudantes que vieram de firmamentos
cósmicos sumamente imensos e distantes, com o propósito de estabelecer relações
predestinadas comigo. Também há certo número de estudantes que entrou quando o Dafa
estava sendo difundido desta vez, pois a porta está completamente aberta, e muitas pessoas
que têm qualidades inatas relativamente boas conseguiram entrar. Portanto, estas são as três
categorias principais às quais pertencem nossos discípulos do Dafa.
Pensem: Por que seres de corpos cósmicos distantes vieram para cá? Isto ocorreu porque
começaria a retificação do Fa no Cosmo, e eles são representantes de grupos sumamente
massivos de seres em corpos cósmicos distantes e firmamentos imensos. Vieram para cá a
fim de estabelecer relações predestinadas com o Mestre, para se certificarem de que na
retificação do Fa não seriam deixados de fora quando o Cosmo inteiro seria reorganizado.
O propósito deles é permitir que os seres viventes desses firmamentos se salvem. Lá
existem grupos massivos e imensuráveis de seres viventes. Aquelas pessoas que me fizeram
juramentos antes de virem, tampouco são seres comuns; elas também vieram de corpos
cósmicos sumamente enormes. Se o nível de vocês é muito alto, pensem: Vocês também
representam corpos cósmicos sumamente gigantescos, não é? Também existem estudantes
que entraram devido à difusão do Fa, e a maioria deles também vieram de níveis muito
altos.
Eu acabo de falar sobre aqueles que vieram para escutar o Fa. Se pessoas assim vieram
escutar o Fa, pensem: Cada discípulo do Dafa não veio representar diferentes corpos
cósmicos gigantescos? Se o caso é este, então, quão bem ou o mal um discípulo do Dafa se
cultivar, não determinará se os seres nesses corpos cósmicos imensos se salvarão ou não?
Digo que definitivamente este é o caso.
A razão é que, esse gigantesco corpo cósmico está debaixo de cada um de vocês, e é quase
como se fosse o próprio corpo de vocês, pois vocês são gigantescos assim. Há incontáveis
seres viventes e incontáveis corpos cósmicos ali dentro. O cultivo de vocês determina se
esses gigantescos grupos de seres viventes são bons ou maus, se ficarão ou desaparecerão!
Observando as coisas do nível microcósmico, o corpo humano de vocês que se manifesta
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no mundo humano é de fato um sistema gigantesco também. Quando se cultivam,
primeiramente esta parte de corpo de vocês passa pelo estado de curar doenças e melhorar a
saúde, e se transforma lentamente em matéria de alta energia. As mudanças na superfície
talvez não sejam muito grandes. Durante a retificação do Fa, ela segue adiante do nível
microcósmico ao nível superficial; e durante o cultivo de vocês, os discípulos do Dafa
também estão mudando desde o nível microcósmico até o nível superficial. Com o cultivo,
a transformação do corpo de vocês no nível microcósmico está rapidamente superando
níveis. E no cultivo da grande maioria dos estudantes, seus corpos já não têm muita coisa
por transformar na superfície. Quanto mais alto for o nível do estudante, maior é sua
responsabilidade. Quanto mais alto é o nível do estudante, maior é o corpo cósmico e maior
é o número de seres conscientes que ele representa, e vocês são responsáveis por esse
domínio. Digo, com o cultivo contínuo, o corpo humano continua melhorando e vocês
estão se aperfeiçoando cada vez mais, e ao mesmo tempo estão transformando seus corpos
em corpos de Deuses. Se você não se cultivou bem, como todos já perceberam, as
mudanças no corpo superficial são relativamente pequenas. Em outras palavras, o corpo
cósmico gigantesco que você representa é o mesmo que seu corpo e corresponde ao seu
corpo. Então, é possível que infinitos seres viventes ali não se salvem, pois você não se
cultivou bem; precisamente por você não ter se cultivado bem, eles não podem melhorar.
Como você é incapaz de eliminar muitos apegos, isto interfere com eles, e eles, por sua vez,
interferem com você.
Diversas vezes eu disse que vocês devem estudar bem o Fa. Sempre que me encontro com
estudantes nos Fahui ou em outros lugares, sempre digo que todos devem dar atenção ao
estudo do Fa e que devem estudar o Fa, não importa o quão ocupado estejam. Ao mesmo
tempo, não podia lhes falar de coisas a um nível tão profundo como faço agora. Tampouco
podia revelar esse assunto completamente. Depois de terem passado por esta massa de
tribulações, vocês são capazes entender o Fa com mais profundidade, se tornaram mais
maduros enquanto se cultivam e validam o Fa. Hoje, digo que o cultivo de vocês
definitivamente não é simplesmente para que alcancem a perfeição individual; o cultivo de
vocês está salvando incontáveis seres conscientes em corpos cósmicos que lhes
correspondem e que depositaram em vocês infinitas esperanças. O cultivo de todos vocês
está salvando a todos os seres conscientes no imenso e gigantesco firmamento cósmico.
Por que digo que os discípulos do Dafa são diferentes dos cultivadores do passado? Digo
que os discípulos do Dafa são extraordinários, porém, só se vocês se cultivarem sumamente
bem é que se pode dizer que a perfeição de vocês será realmente extraordinária. A perfeição
dos discípulos do Dafa não é a mesma que a de um ser comum que saiu dos Três Reinos.
Pensem: quando vocês se cultivam bem, poucos seres no gigantesco Cosmo se tornam
maus e poucos são eliminados. E quando vocês regressarem, verdadeiramente lhes tratarão
como o senhor deles, seu Rei, e terão infinita reverência para com vocês, pois vocês os
salvaram, sofreram por eles, e lhes deram tudo o que eles têm. Porém, se vocês não se
cultivam bem, então muitos seres viventes serão eliminados, pois é inaceitável manter seres
que já não podem ser salvos da eliminação. Por quê? Durante esta perseguição, seres em
dimensões diferentes, sejam retos ou perversos, todos estão desempenhando um papel. Os
seres perversos estão interferindo neste assunto da retificação do Fa e estão perseguindo os
estudantes enquanto interferem com vocês também. Por isso devem eliminá-los com suma
solenidade e seriedade. Se vocês não se cultivam bem, muitos seres serão eliminados, e
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quando vocês alcançarem a perfeição e regressarem aos seus lugares de origem, vocês
descobrirão que um número sumamente grande de seres que originalmente depositaram
esperanças infinitas em vocês foram eliminados. Então, neste imenso firmamento cósmico,
o corpo cósmico que vocês representam provavelmente estará em um estado fragmentado e
incompleto, e incontáveis seres conscientes terão sido eliminados.
Todos sabem que, durante a perseguição, muitos estudantes não tiveram um entendimento
claro a respeito deste assunto. Eles consideram uma forma de perseguição de seres
humanos contra seres humanos. Na realidade, sem sombra de dúvidas, é uma prova
perversa sem precedentes planejada pelas velhas forças contra os discípulos do Dafa. Além
disso, elas não deixam que os seres perversos aos quais estão usando saibam da situação
real; elas estão verdadeiramente causando dano. Mesmo eu não reconhecendo nenhum
desses planos, elas ainda têm feito estas coisas. Não reconheço nenhuma dessas coisas que
elas planejaram através da história e, durante a retificação do Fa, rejeito isso
completamente. Então, em meio à perseguição contra todos os seres conscientes, devemos
esclarecer a verdade às pessoas e, ao mesmo tempo, cultivarmos bem e eliminar o mal com
pensamentos retos. Mesmo que não reconheçamos nada disso, suas perversas calúnias
durante esta perseguição têm envenenado o pensamento de incontáveis seres conscientes.
Se a grande maioria das pessoas que estão atualmente neste mundo veio verdadeiramente
de níveis altos para obter o Fa, pensem: Então, elas não são simplesmente seres comuns.
Inclusive um simples Tathagata representa um grupo gigantesco de seres. Porém, não estão
limitadas ao nível de Tathagata; aqueles que baixaram ao mundo são todos muito
poderosos. Reis e senhores de muitos corpos cósmicos baixaram aqui, e representam
gigantescos corpos cósmicos. Porém, depois de entrarem na sociedade humana comum, se
perderam na ilusão e inclusive participaram da perseguição contra o Dafa. Então, se uma
pessoa como essa é eliminada, pensem: não somente ela é eliminada. O que é eliminado é
um corpo cósmico gigantesco, o qual é representado por ela.
Eu disse que os discípulos do Dafa são extraordinários. Em meio a uma perseguição tão
severa, ainda estão esclarecendo a verdade às pessoas do mundo e salvando seres
conscientes. Pensem: Os seres que estão salvando são simplesmente seres humanos
comuns? Se esses seres, verdadeiramente correspondem a corpos cósmicos enormes, então,
quando esclarecem a verdade a um deles, vocês estão salvando a um enorme corpo cósmico
e grupos massivos de seres; estão salvando um Senhor ou um Rei. Como vou dizer que os
discípulos do Dafa não são grandiosos? As coisas que os discípulos do Dafa enfrentam são
sumamente grandes. No passado, as pessoas falaram sobre salvar seres conscientes; aqueles
que salvavam eram meramente seres humanos insignificantes; seres humanos comuns. Não
eram dignos dos esforços dos discípulos do Dafa para salvá-los; não era necessário que
meus discípulos do Dafa fizessem isto por eles. As coisas que vocês estão fazendo são
muito significativas. Durante a perseguição atual, se uma pessoa comum disser a outra
pessoa: “você não deve perseguir Falun Gong; Falun Gong é bom”, e, devido a isso, a
pessoa não perseguir discípulos do Dafa, talvez esta tenha a oportunidade de permanecer e
obter o Fa no futuro, e se esta pessoa baixou de um nível alto para obter o Fa, seu cultivo
progredirá rapidamente. Então, pensem: Sua perfeição será a perfeição de um grupo enorme
de seres, e a perfeição de um Senhor ou de um Rei. Certamente, essa perfeição foi possível
devido aos esforços de uma pessoa comum. Essa pessoa comum, uma pessoa comum, se
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converterá em um grande Deus. E digo mais: Como isto pode ser comparado com os
esforços dos discípulos do Dafa que estão fazendo uma façanha tão extraordinária? O que
estamos salvando não é apenas uma pessoa ou várias pessoas. Além disso, continuamente
estamos tomando a iniciativa para esclarecer a verdade às pessoas do mundo, e fazendo tais
coisas incessantemente para salvar ainda mais seres. Isto não é extraordinário?
Eu disse anteriormente que não conta para muita coisa se um discípulo do Dafa alcança a
perfeição durante o cultivo individual; é somente o plantar da base para que um discípulo
do Dafa, durante o processo de cultivo, se prepare para coisas ainda maiores. Se o discípulo
considera sua própria perfeição individual como a coisa mais importante, digo que não é
digno de ser um discípulo do Dafa durante o período da retificação do Fa. Então, a quem
podemos chamar de discípulo do Dafa do período da retificação do Fa? Sei que na
realidade há sete bilhões de pessoas no mundo. No total, nossos estudantes do Dafa chegam
somente a uns cem milhões de pessoas. Que tipo de proporção é essa? Por acaso essas
outras pessoas não podem obter o Fa? Durante a próxima etapa, as pessoas ainda terão que
se cultivarem, e ainda haverá pessoas que alcançarão a perfeição, porém, isso não será mais
que um cultivo individual. A razão é que aqueles que obtiveram o Fa durante a primeira
etapa são chamados de “discípulos do Dafa do período da retificação do Fa”. Vocês estão
cultivando no mesmo tempo em que a retificação do Fa está ocorrendo e Dafa lhes tem
outorgado responsabilidades e missões grandiosas. Por outro lado, aqueles que obterão o
Fa no futuro farão somente o cultivo individual. Não terão esta honra, e não serão tão
afortunados, pois não participaram dessa façanha tão extraordinária. Portanto, a nossa
salvação de seres conscientes não é algo extraordinário? De fato, é um assunto que não
durará muito.
Anteriormente, eu disse que no momento em que os discípulos do Dafa alcançarem a
perfeição, não será simplesmente o caso de arrependimento doloroso, caso eles não tenham
se cultivado bem. Aqueles que se cultivaram bem experimentarão verdadeiramente grande
perfeição ao regressarem; todos os seres conscientes que depositaram infinitas esperanças
neles, realmente terão sido salvos por eles. Porém, quando alguns dos que não se cultivam
bem regressarem, descobrirão que seu universo está em estado fragmentado e incompleto.
Aos que passaram para o bando contrário ou que inclusive fizeram coisas horríveis durante
esta perseguição, digo a todos que o Mestre ainda não quer abandoná-los. (Aplausos). Tudo
aquilo que você perdeu no nível superficial não pode ser reposto. Devido a não ter se
cultivado bem e não ter feito bem, aqueles enormes e numerosos seres viventes estão além
da salvação. Como não reconheço o plano das velhas forças nem esta perseguição, e devido
às velhas forças terem separado a superfície da natureza original dos discípulos do Dafa, os
discípulos do Dafa não podem fazer nada quando se trata de muitas coisas, e sua superfície
é manipulada por seres perversos que os impulsionam a fazer coisas más; isso ocorreu
porque eles têm apegos dos quais os seres perversos se aproveitam, se sendo assim, eu
retirarei a natureza original dos discípulos do Dafa. Portanto, tanto as velhas forças que
fizeram planos para controlar a parte superficial dos discípulos do Dafa, para que eles
fizessem coisas más como os seres perversos que foram utilizados pelas velhas forças para
perseguirem diretamente o Dafa, todos, serão despojados de seus estados de Fruição e de
todos os seus poderes. E serão alojados dentro da parte dos corpos humanos dos discípulos
do Dafa que eles perseguiram, composta de carma e de todo tipo de noções adquiridas
depois do nascimento, e tal parte do corpo humano será eliminada como parte do processo
5

metabólico, digo, a parte que eles se aproveitaram e na qual foram alojados, será lançada ao
inferno. Isto ocorre porque as coisas más na realidade são feitas pelas velhas forças que
utilizam seres perversos e manipulam o carma e as noções humanas. Elas fazem com que
tais discípulos meus regressem da mesma maneira que vieram pela primeira vez, assim,
sem levar nada ao regressarem. Então, quando regressarem, os enormes corpos cósmicos
que representam estarão completamente vazios. Não haverá nenhum dos seres que viviam
lá anteriormente, pois não se cultivaram bem, e assim tudo se degenerou e foi eliminado. A
única coisa que poderá fazer é criar tudo novamente. Por isso, digo que durante o cultivo
individual, é sumamente importante que cada um continue perseverando no estudo do Fa.
Se não estudarem bem o Fa, quando fizerem trabalhos para o Dafa, haverá muitas coisas
que acharão difíceis de fazê-las corretamente ou de fazê-las bem. Porém, se estudam bem o
Fa, muitas coisas serão fáceis de fazer e ao mesmo tempo será mais difícil a ocorrência
problemas. Por isso, lhes digo que, sem importar o quão ocupados estão, vocês precisam
estudar bem o Fa.
Acabo de falar do primeiro assunto. O segundo assunto é que precisamos dar prioridade ao
esclarecimento da verdade. Todos devem saber que esclarecer a verdade é sumamente
importante para os discípulos do Dafa. Vocês não estão somente fazendo o cultivo pessoal,
pois, também, o seu próprio cultivo está salvando seres em enormes corpos cósmicos.
Quando esclarecem a verdade, estão salvando mais seres ainda e a corpos cósmicos ainda
maiores e seres nesses corpos cósmicos, pois essa é a missão que o Dafa e a história lhes
outorgou. Já disse que muitos seres no mundo vieram de lugares altos; se esses seres são
Reis e Deuses de corpos cósmicos sumamente grandes, então, o que representam são
corpos cósmicos sumamente grandes e numerosos grupos de seres viventes. Quando salvam
a tal ser, pensem: não estão salvando a um Deus? É muito provável que seja um Deus de
nível sumamente alto, que terá corpos cósmicos ainda maiores e numerosos seres
conscientes que correspondem a esses corpos cósmicos. Que tipo de poderosa virtude é
esta? Isto é um assunto simples? Somente aos discípulos do Dafa são outorgadas missões
tão importantes e grandiosas.
Portanto, para vocês, alcançar a perfeição individual é algo menor. Através da história,
vocês se cultivaram múltiplas vezes, e atravessaram viagens como esta em muitos períodos
históricos. A prova atual para alcançarem o padrão para a perfeição individual não é grande
coisa. Este é o padrão para medir o entendimento de vocês sobre o Dafa. O processo pelo
qual alcançam a perfeição durante o cultivo pessoal, na realidade, foi para plantar a base
para proteger e validar o Fa. Isto ocorre porque tem que ter certas qualidades e possuir um
profundo entendimento e compreensão do Fa. Ao mesmo tempo, durante o seu cultivo
individual, também precisam satisfazer o padrão pessoal que vocês são capazes de alcançar.
Somente então podem validar o Fa verdadeiramente e fazer o que um discípulo do Dafa
deve fazer nos momentos cruciais. Portanto, as responsabilidades dos discípulos do Dafa
não têm o propósito da perfeição pessoal, mas o de salvar seres conscientes no processo de
validar o Fa; essa é a verdadeira missão histórica dos discípulos do Dafa. É ali que se
encontra a verdadeira grandeza dos discípulos do Dafa.
Digo a todos que de fato, falando das pessoas que estão hoje no mundo... O espírito original
que estava dentro da pele humana quando os Deuses criaram os seres humanos, foi
gradualmente sendo deixado em outras dimensões, e não sei se será permitido a eles
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reencarnarem aqui novamente. A grande maioria das peles humanas está sendo ocupada por
seres de altos níveis. Em outras palavras, queriam vir para obter o Fa e necessitavam usar
peles humanas; os discípulos do Dafa estão entre eles. Por isso, esclarecer a verdade é
sumamente importante.
Certamente, muitos estudantes silenciosamente têm feito grande quantidade de trabalho
para esclarecer a verdade: distribuindo panfletos, fazendo chamadas telefônicas, utilizando
a Internet, indo aos consulados, e utilizando várias formas de meios de difusão para dizer às
pessoas do mundo a verdade sobre o Dafa e, dessa forma, expondo a maligna perseguição.
Os estudantes na China continental são ainda mais extraordinários. Embora sob tamanha
pressão criada pelo mal, estão validando o Fa e salvando seres conscientes. Tudo isto é
extraordinário e magnífico. Além disso, todos estão fazendo isso por iniciativa própria. Seja
no cruel verão ou no brutal inverno, ou quando tudo está coberto de gelo e de neve, ou
inundado pelas fortes chuvas, e não importa qual é a atitude das pessoas do mundo ou quão
difícil é, todos ainda persistem. O Mestre sabe de tudo isso. Eu tenho visto isso e estou
contente. Sei que estão fazendo o que devem fazer de própria iniciativa. Todo grupo de
discípulos do Dafa está fazendo isto. Certamente, há alguns estudantes que não são
diligentes e cujo entendimento é inadequado. Porém, não podem representar o grupo
principal. O conjunto dos discípulos está agindo sumamente bem. E aqueles que não deram
o passo adiante, gradualmente estão fazendo isto. Eu tenho apoiado reiteradamente tudo o
que vocês estão fazendo. Em outras palavras, os discípulos do Dafa estão fazendo as coisas
basicamente de acordo com os requisitos da retificação do Fa. Não há problema algum em
tudo isto, e é sumamente bom.
Falei sobre dois assuntos. O terceiro assunto é o de enviar pensamentos retos. Estas são as
três coisas que os discípulos do Dafa devem fazer neste tempo. Enviar pensamentos retos
também é uma façanha extraordinária para nossos discípulos do Dafa. Esta espantosa
perseguição ao Dafa, aos discípulos do Dafa e às pessoas do mundo, depois de 20 de julho
de 1999, não tem precedentes na história. Através da história, as perseguições contra os
cristãos, contra o budismo ou contra outras religiões, nunca alcançaram este grau de
perversidade. Naquela época, não havia os meios de difusão massivos como os de hoje, e os
meios de transporte tampouco eram desenvolvidos; as perseguições se limitavam a certas
regiões pequenas. Atualmente, a área da China é muito grande. O número de seres
conscientes que tem sido vítimas e a quem essa perseguição causa danos é sumamente
grande. Somente na China há mais de um bilhão de pessoas diretamente prejudicadas.
Porém, esta perseguição não está limitada somente à China continental. Na realidade, esta
perseguição é mundial; as calúnias têm envenenado o pensamento das pessoas no mundo
inteiro. Ao mesmo tempo, os comentários caluniosos que cobriram a Terra criaram enorme
pressão para os discípulos do Dafa. E o que é mais sério, tais mentiras e calúnias têm
envenenado o pensamento das pessoas por todo o mundo. Este é o Fa do Cosmo e o Fa que
criou todos os seres. Se a cabeça de qualquer ser contém pensamentos maus em relação ao
Dafa, pensem, a retificação do Fa está acontecendo neste momento e a atitude de cada ser
com relação à retificação do Fa decidirá se ele permanecerá ou será eliminado. Será
permitido que tal ser permanecesse quando o Fa retificar o mundo humano? Serão todos
eliminados assim que a retificação do Fa no mundo humano começar. Então, esta não é
uma perseguição ao mundo inteiro, uma perseguição à raça humana inteira?

7

Os discípulos do Dafa são extraordinários. Quando a perseguição começou, ninguém
jamais havia enfrentado algo como isto, ninguém estava mentalmente preparado e não sabia
exatamente o que fazer. Mais tarde, todos se acalmaram, e gradualmente todos começaram
a dar passos adiante no sentido de validar o Fa. Agora, todos são capazes de expor o mal e
salvar seres conscientes de forma mais racional. Neste momento, temos permitido aos
governos do mundo e à grande maioria das pessoas do mundo inteiro saber sobre a
benevolência do nosso Falun Dafa. Todos sabem que estamos sendo perseguidos
injustamente, todos estão inteirados da grotesca natureza da cabeça perversa daquele ser na
China e da cara asquerosa daquele tirano, e podem ver claramente a maldade da quadrilha
deplorável de políticos que o apóiam. Nós temos enfrentado a enorme máquina de
propaganda de Estado controlada por um líder que é sumamente perverso e político
extremamente mau. Conseguimos fazer com que todos soubessem da verdade sobre a
perseguição e assim salvar às pessoas do mundo cujo pensamento foi envenenado por
calúnias e mentiras. É formidável, realmente formidável. Os discípulos na China
continental estão fazendo isto inclusive ao estar sob severa pressão. Assim, os discípulos
despertaram o povo chinês. E tem despertado as pessoas por todo o mundo, que agora
sabem da maldade desta perseguição.
Ninguém está apoiando esta perseguição, e todos estão resistindo a ela. A perversidade
pode continuar assim? De fato, os fatores perversos que controlam a maligna perseguição
são agora muito poucos, e as velhas forças que restam já não são suficientes para provar o
Dafa. O mal também viu que está acabado, e que o Dafa nunca será erradicado.
Vocês se recordam quando começaram a enviar pensamentos retos? Esses seres perversos
que estavam perseguindo o Dafa vinham imediatamente, faziam filas e soavam os
tambores. Depois de um período de envio de pensamentos retos, vocês já haviam eliminado
uma grande quantidade de fatores perversos. Devido a isto, agora, quando enviam
pensamentos retos, o gong tem que buscar por todas as partes essas coisas perversas. No
instante em que os discípulos do Dafa colocam suas mãos na posição vertical, todos esses
fatores perversos saem correndo. Os discípulos do Dafa são capazes de olhar com retidão,
diretamente nos olhos dessas pessoas perversas, e as pessoas perversas imediatamente
tentam evadir do contato visual. Isto ocorre porque os pensamentos retos espantam os seres
perversos que controlam e manipulam as pessoas perversas, pois esses seres perversos
sabem que são muito lentos ao fugirem, então, os pensamentos retos dos discípulos do Dafa
os eliminam instantaneamente. Por isso, agora o mal está se contraindo e se concentrando
ao redor da China. Os fatores perversos que controlam os pensamentos das pessoas em
outras partes do mundo estão na etapa final de serem eliminados.
Lembro-me que pouco depois da perseguição ter começado,em 20 de julho de 1999, em
muitas regiões do mundo, ninguém sabia do que se tratava o Dafa. “Uma perseguição em
tão grande escala repentinamente está ocorrendo na China. Do que se trata tudo isto?” os
meios de comunicação de todo o mundo estavam repetindo a propaganda caluniosa dos
meios de difusão da China. A pressão naquela época era imensa. Certamente, isto foi
somente a pressão superficial. Também havia pressão a um nível fundamental. Porém,
inclusive esta pressão superficial nunca houve na história. Todos vocês se posicionaram
contra este tipo de pressão e retificaram tudo até esta etapa atual. Isto é realmente
formidável.
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Naquele tempo, os fatores perversos no Cosmo que estavam destinados a serem eliminados
eram realmente imensos e todos eles eram empurrados para baixo. Eles enchiam
completamente a totalidade dos Três Reinos e as dimensões feitas de camadas e camadas de
partículas. O mal do Cosmo inteiro era empurrado para baixo; algo tão grande estava sendo
empurrado para baixo e sobre a humanidade e os Três Reinos. Vocês viram que a fotografia
da Terra publicada pelos meios de comunicação naquela época se parecia à cara de um
demônio. Porém, isso foi somente a manifestação na dimensão mais superficial da Terra. Se
não fosse pela retificação do Fa, nem um ser dentro dos Três Reinos teria sobrevivido, pois
essa coisa era o suficientemente poderosa para destruir corpos cósmicos sumamente
enormes. Quando a força da retificação do Fa eliminou todas as coisas que empurravam o
mal para baixo, os fatores que controlavam os pensamentos humanos foram eliminados
juntamente com elas. Então, a situação mudou muito. No passado, quando tentavam
esclarecer a verdade, muitas pessoas não queriam escutá-la e se comportavam de forma
muito vil. Depois que essas coisas foram eliminadas, quando tentaram esclarecer a verdade
novamente, as pessoas estavam dispostas a aceitá-la e então puderam escutá-la. Porém,
ainda não eram suficientemente racionais, pois esses seres perversos que entraram nos Três
Reinos ainda estavam controlando as pessoas, e ainda estavam controlando as pessoas que
tinham pensamentos maus com relação ao Dafa. Devido à influência da caluniosa
propaganda, havia muitas pessoas assim. Como resultado, a pressão sobre nós ainda era
muito grande. Além disso, muitos seres perversos eram muito desprezíveis. Foi sob tais
circunstâncias que lhes disse que enviassem pensamentos retos. Somente depois que os
fatores perversos que manipulavam os seres humanos foram eliminados no processo de
enviar pensamentos retos é que a mente das pessoas do mundo se abriu.
Durante o processo inteiro da retificação do Fa, meu gong saiu do nível microcósmico em
direção ao nível superficial. De fato, a velocidade é sumamente rápida. Falarei sobre a
velocidade desta retificação do Fa no momento atual. Antes que a força da retificação do
Fa chegue ao nível superficial dos seres humanos, digo, enquanto a retificação do Fa segue
progredindo constantemente em direção ao nível superficial, durante este pequeno
intervalo, antes que a superfície seja retificada pelo Fa, as velhas forças estão fazendo tudo
o que podem e usando os seres mais perversos, vis, de mais baixo nível e horríveis
demônios de figura grotesca para perseguirem o Dafa e aos discípulos do Dafa. Porém, os
discípulos do Dafa também estão usando este período de tempo antes que a retificação do
Fa chegue, para validar o Fa e salvar seres conscientes. Tudo está acontecendo durante este
período de tempo.
Antes que a retificação do Fa acabe definitivamente, a força da retificação do Fa seguirá
penetrando as dimensões restantes. Porém, até que a força da retificação do Fa alcance a
dimensão superficial, o velho Fa, o Fa degenerado do Cosmo, ainda existirá dentro da
dimensão superficial. Portanto, este velho Fa continuará controlando todos os seres nas
velhas dimensões até que a retificação do Fa chegue. Se o velho Fa fosse destruído, em
outras palavras, se este velho Fa fosse destruído antes da chegada da retificação do Fa,
pensem, problemas sérios ocorreriam: desde cima até abaixo, no Cosmo inteiro, nas
dimensões horizontais e nas dimensões verticais, todas dimensões estariam em desordem,
todo o tempo no Cosmo deixaria de existir, o Cosmo se transformaria em uma grande
dimensão, com o tempo mais rápido, todos os seres em todas as velhas dimensões
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explodiriam na velocidade mais rápida e no tempo mais rápido, todas as substâncias
explodiriam imediatamente, e tudo que existisse na superfície do velho Cosmo que ainda
não tivesse passado pela retificação do Fa acabaria e se desintegraria imediatamente. Esta
pequena parte da superfície do velho Cosmo que não passou pela retificação do Fa,
também é composta por incontáveis dimensões enormes, e incontáveis seres conscientes, e
incontáveis Deuses. Portanto, antes da chegada da retificação do Fa, não se pode destruir
nada. De outro modo, os seres conscientes se desintegrariam antes da chegada da
retificação e não seriam salvos. O Mestre não está salvando somente vocês e as pessoas do
mundo. Também estou salvando a todos aqueles seres de alto nível. Os velhos seres não
podem ver como é o novo Cosmo, e tampouco é permitido que o vejam. Portanto, estão
seguindo os velhos princípios do Fa e defendendo todo o velho Cosmo. Por isso, quando
estabeleço padrões para eles de acordo com os requisitos do novo Cosmo, eles não estão
dispostos a segui-los, já que não podem ver. Então, durante o processo da retificação do Fa,
o velho Fa, realmente está desempenhando o papel de interferir comigo e os discípulos do
Dafa. Tenho o poder de destruí-lo. Porém, precisamente como acabo de dizer, nenhum ser
poderia se salvar, e todos os seres conscientes nessas partes dos corpos cósmicos estariam
completamente acabados. Além disso, os corpos principais de nossos discípulos do Dafa
estão aqui, e o grau de dificuldade para salvá-los seria ainda maior.
Então, muitas coisas não podem ser vistas tão facilmente. Se este velho Fa não acabar,
causará dificuldades para a retificação do Fa; porém, se este Fa acabasse antes da chegada
da retificação, causaria conseqüências sérias para a salvação dos seres conscientes. É
permitido que os discípulos do Dafa enviem pensamentos retos, quando são puros e retos,
para eliminar a perseguição do mal contra vocês; os velhos princípios do Fa também
incluem princípios deste tipo. Esta é a mesma idéia de praticar o cultivo com pensamentos
retos ou usar os pensamentos retos para salvar seres conscientes, por isso vocês podem
fazê-lo. Se o Mestre fizesse isso por vocês, os velhos princípios do Fa e os velhos Deuses
não aceitariam isso. Como tenho feito muitas coisas por vocês, se passasse do padrão,
fazendo muito mais coisas por vocês, ou se me responsabilizasse completamente pelas
coisas que vocês devem fazer, os velhos princípios do Fa e os seres do velho Cosmo
veriam isso e não aceitariam de forma alguma. Eles pensariam que eu me responsabilizei
completamente por tudo aquilo que vocês deveriam fazer, coisas que os discípulos do Dafa
não fizeram em seu próprio cultivo. Então, eles fariam mais planos para obstruir as coisas.
Certamente, posso eliminá-los se obstruírem as coisas. Porém, estaria correto agir dessa
forma? Muitas coisas não são tão simples. Por exemplo: Alguns estudantes na China
continental não se comportam muito bem em algumas ocasiões. Quando foram arrastados
ou perseguidos, os perversos policiais os golpearam gravemente. Porém, naqueles
momentos, os pensamentos retos de alguns estudantes não eram adequados, e como
resultado, a perseguição que sofriam era ainda mais severa. Quando o mal os estava
golpeando, eles se esqueceram que eram discípulos do Dafa, e não pensaram: “Pedirei ao
Mestre que me ajude”. Quando alguns pediram ajuda ao Mestre, carregavam fortes apegos
ao medo. Quando os policiais os golpeavam e eles sentiam muita dor, muitos gritavam:
“Ah! Mamãe!” Tratavam essa perseguição completamente como uma perseguição de seres
humanos comuns contra seres humanos. Se eu tentasse protegê-los em momentos assim,
essas velhas forças se oporiam, pois seguem pelos princípios do velho Cosmo; pensam que
esses são os únicos princípios do Cosmo, e não podem ver o novo Cosmo. Então diriam:
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“Este é seu discípulo? Acha que ele está lhe tratando como Mestre? Será que ele trata a si
mesmo como cultivador? Tem pensamentos retos? Renunciou a vida e a morte?
Permaneceu sólido e inquebrantável como diamante?”. Em momentos assim, o Mestre,
verdadeiramente não tem nada o que falar perante as críticas das velhas forças. Certamente,
não posso dizer que não seja meu discípulo simplesmente devido a seu comportamento em
um só momento ou durante uma vida. Eles também sabem disso, então dizem: “A razão
pela qual o golpeamos é para que aflore à superfície os pensamentos retos. Você pode ver
que ele inclusive não lhe reconhece como Mestre. E também não trata a si mesmo como um
discípulo do Dafa”.
Portanto, em certos momentos, o Mestre verdadeiramente não tinha o que dizer. Porém,
devido a retificação do Fa estar atravessando o Cosmo, eu me nego completamente a
reconhecer esta perseguição. Posso eliminar completamente a todos os Deuses que
manipulam os seres perversos, como também os próprios seres perversos. Não importa o
quão alto seja o nível desse Deus, não importa quem dá o golpe, quem exerce o controle,
quem se aproveita dos outros ou faz os planos, posso agarrá-los com um movimento de
mãos e destruí-los. O Mestre sentado aqui é simplesmente um ser humano comum; tratemme simplesmente como uma pessoa comum. Porém, os corpos que o Mestre tem em outras
dimensões são incomparavelmente enormes; cada corpo é maior que o outro. Não importa o
quão grande é o Cosmo, não é tão grande quanto eu. (Aplausos). Porém, pensem: Se eu
eliminasse todos esses seres, os seres na enorme dimensão superficial do Cosmo onde a
retificação do Fa ainda não chegou, as velhas forças veriam e diriam: “O que está
fazendo?” Se juntariam para atacar e formariam uma força de oposição contra mim. Mesmo
assim, ainda poderia eliminá-los. Sem importar quantos deles viessem, posso eliminar
todos, despojá-los de seus estados de Fruição e jogá-los no inferno. Pensem: Eu vim para
salvar todos os seres conscientes. Por acaso estes Deuses não são seres viventes também?
São seres em níveis ainda mais altos, seres que são ainda mais dignos de serem salvos. Se
este discípulo do Dafa não se comporta como discípulo do Dafa, porém, destruo numerosos
Deuses por ele, pensem: Isto é correto? Não, não é. Por isso, digo a todos que o Mestre
acha muito difícil lidar com certas coisas. Não é que o Mestre não tenha suficiente poder; é
para permitir que todos os seres conscientes possam se salvar. Quando suas ações são retas,
o Mestre pode fazer qualquer coisa por vocês. Se seus pensamentos retos são realmente
fortes, se são capazes de se desprender da vida e da morte, se são sólidos e inquebrantáveis
como diamantes, então esses seres perversos não se atreverão a tocá-los, pois sabem que a
não ser que o matem, nenhum tipo de perseguição funcionará contra vocês. Neste caso, a
única coisa que o mal pode fazer é deixá-los em paz. Se o mal ainda quer persegui-los sob
esta série de circunstâncias, então o Mestre não demonstrará clemência. O Mestre tem
incontáveis Fashen, e também incontáveis Deuses retos que estão me ajudando a fazer estas
coisas, e que eliminarão diretamente o mal. Já não lhes disse que cada um de vocês,
discípulos do Dafa, tem oito tipos de guardiões do Fa celestial os protegendo? Justamente
por você não terem feito o suficientemente bem é que todos os Deuses estão sendo
refreados pelos princípios do velho Fa do Cosmo e não podem fazer nada, apesar de
quererem ajudá-los verdadeiramente
Então, qual é exatamente a relação entre eu e as velhas forças? Falarei sobre este tema. O
fato é que estas velhas forças, falando estritamente, não estão tentando destruir a retificação
do Fa, e tampouco se atrevem a destruí-la. Seu propósito, ainda que seja impuro, é de
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facilitar o êxito desta retificação do Fa. O que ocorre é que elas querem que tudo proceda
de acordo com seus requisitos e que se retifique o Fa de acordo com seus requisitos, o que
não é permitido em absoluto. Isto porque todos os seres dentro do Cosmo se degeneraram, e
os fatores que compõem sua vida no nível mais fundamental se tornaram impuros; inclusive
os fatores dos fatores se tornaram impuros. Estas são coisas que inclusive eles não podem
perceber, e não importa o que façam, os seres não são capazes de fazerem a si mesmos
verdadeiramente puros e retos novamente. Inclusive não podem eles próprios satisfazer os
requisitos da retificação do Fa e do novo Cosmo. Como as velhas forças poderiam retificar
o Fa? Como a retificação do Fa poderia proceder de acordo com os requisitos delas? Se
depois da retificação do Fa, o novo Cosmo fosse construído de acordo com o padrão e
requisitos dos seres viventes do velho Cosmo, por acaso, não continuaria sendo o velho
Cosmo? Não seria o mesmo que mudar a sopa sem mudar a receita? Nenhum dos seres
conscientes no velho Cosmo tem idéia de como era o Cosmo em seu estado original, mais
reto e puro. Como poderiam fazer isso de acordo com seus desejos? É por isso que não
reconheço o arranjo das velhas forças. Porém elas não querem se desintegrar sob os velhos
princípios “formação, estabilidade, degeneração e destruição” do Fa, então, elas têm um
instinto de salvarem a si mesmas. Quando fizeram isto, os seres do nível mais alto até o
nível mais baixo do Cosmo participaram nisto; 20% dos seres de cada nível participaram, e
em cada nível fizeram planos específicos para me “ajudar” na retificação do Fa. Porém,
camada após camada de seres se tornaram impuros, e inclusive o último ser se tornou
impuro. Quando estão me ajudando, também escondem o desejo egoísta de protegerem a si
mesmos. Todos querem mudar os outros sem mudarem a si mesmos; ninguém quer mudar a
si mesmo. Inclusive, tentam preservar o máximo possível as coisas a que são apegados, e se
negam a renunciar a elas. Vendo o processo inteiro, muito das coisas que fizeram são muito
más; fizeram algumas coisas intencionalmente, enquanto que algumas outras nem sequer
perceberam que são más. Portanto, nada do que fizeram cumpre com o padrão do novo
Cosmo, e inclusive não podem satisfazer o padrão do velho Cosmo em sua etapa inicial,
então, tudo está muito longe dos requisitos do novo Cosmo; é totalmente diferente. Estes
seres não têm como saber como é o novo Cosmo. Neste momento crítico, o comportamento
dos seres conscientes com relação à retificação do Fa está determinando seus futuros. Em
outras palavras, todos os seres viventes estão sendo provados em meio à retificação do Fa e
estão sendo posicionados novamente, e alguns inclusive eliminados. Por isso, não é
permitido que eles saibam como é o novo Cosmo. Tudo aquilo que já foi retificado pela
retificação do Fa, é completamente diferente de tudo o que planejaram.
Enquanto estamos neste tema, falarei um pouco sobre o tempo. Na realidade, a retificação
do Fa está acontecendo muito rapidamente. Fora do corpo cósmico, todo o novo Cosmo
pode ser criado tão rapidamente como um movimento de mão. Mesmo sendo uma analogia,
realmente é como se fizesse somente um leve movimento de mão; é rápido assim. Então,
por que tem levado mais de dez anos para se fazer isto? O fato é que há diferentes
dimensões no Cosmo, e cada dimensão tem um tempo diferente. No Cosmo, desde o maior
até o menor, desde o infinitamente microcósmico ao infinitamente macrocósmico, existem
incontáveis partículas; em cada partícula há um tempo independente, e cada tempo tem uma
grandeza diferente. Então, dentro dos mundos compostos de partículas de diferentes
tamanhos há diferentes tempos; dentro dos corpos cósmicos ainda mais gigantescos que são
compostos de incontáveis partículas, há tempos também; e os gigantes grupos de partículas
que estão nos mesmos níveis, também têm tempos ainda mais gigantescos. No Cosmo há
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tantos tempos diferentes que são incontáveis como os seres do Cosmo. E o Cosmo em sua
totalidade tem outro tempo que contém incontáveis e incontáveis tempos que tem seu efeito
específico em todas as diferentes dimensões; todos esses tempos foram criados para as
formas de existência dos seres conscientes nas diferentes dimensões. Então, os tempos de
algumas dimensões são muito rápidos, enquanto que os tempos de outras dimensões são
muito lentos. A frase que acabo de pronunciar sobre as diferenças de velocidade nas
diferentes dimensões, por exemplo, desde que comecei a dizê-la até agora, o tempo em
algumas dimensões tem a mesma velocidade que nesta dimensão, enquanto que em
algumas dimensões já se passaram vários dias, em algumas dimensões já se passaram
dezenas de milhares de anos, e em algumas dimensões já se passaram centenas de milhões
de anos, ou bilhões de anos; é rápido assim. Isto ocorre porque o Cosmo é incrivelmente
gigantesco, as partículas dentro dele são infinitamente microcósmicas e infinitamente
macrocósmicas, e todas têm seu próprio tempo. Pensem: não importa o quão grande seja o
Cosmo inteiro, se a retificação do Fa é feita além de todos os conceitos de tempo que
existem no Cosmo, além de tudo, se ela é feita fora do tempo do Cosmo e não é restringida
por nenhum tempo em particular, então não importa o quão grande seja o Cosmo e quantos
tempos diferentes existem, fora do corpo cósmico é completamente feita com um leve
movimento de mão. Porém, pensaram sobre algo? Em alguns lugares centenas de milhões
de anos já se passaram enquanto este movimento de mão é feito.
Nesta dimensão humana, as coisas não estão tão mal; só se passaram um pouco mais de dez
anos desde que a retificação do Fa começou, e só se passaram dois anos e pouco desde 20
de julho de 1999, desde que vim a público, minha retificação do Fa chegou somente há dez
anos e pouco. Pensem: isto não é rápido? Na realidade é muito rápido; na verdade, tudo isso
se realiza no tempo de um movimento de mão, e a diferença no tempo que se manifesta na
dimensão humana é mais de dez anos. Além disso, o tempo global do Cosmo acelerou
desde que a retificação do Fa começou. Antes de julho de 1999, o que era antes um
segundo, se tornou um dia completo. Inclusive agora continua acelerando. O que era antes
um segundo, agora é um ano inteiro, e isto é só uma média, e ainda continua acelerando.
Pensem: Nesta velocidade rápida, isto não é nada em comparação com a história inteira da
existência de vocês, ou a eternidade de vossas existências. No futuro, quando recordarem
deste período de tempo, descobrirão que foi só um instante, que não foi nada. No começo
desta perseguição, cada dia parecia um ano. Inclusive durante este período recente de
tempo, muitos estudantes pensaram: “Quando isto irá acabar? Quando vai acabar esta
perseguição?”. Algumas pessoas estão pensando no que o Mestre escreveu em suas poesias,
quando eu disse que está chegando a primavera (todos riem), alguns pensaram: “Ah! Então
acabará na primavera?”. Também mencionei o outono em meus poemas (todos riem), então
alguns estudantes disseram: “Deve significar que vai acabar no outono”. Passou o outono e
não acabou; então pareciam estar desiludidos. Pensem: isto não é usar o pensamento
humano comum para ver essas coisas?
Se uma pessoa pensa dessa forma, ou duas pessoas pensam assim, ou talvez três pessoas,
não importa muito. Porém, se os discípulos do Dafa, em sua totalidade, ou se mais pessoas
estão pensando desta forma, então, isto não é um forte apego, um forte obstáculo? No lugar
de usar bem este período de tempo, vocês estão desejando que termine logo. Pensem, se
tudo acabasse hoje, quantas pessoas morreriam na China? Muitas pessoas correspondem a
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numerosos seres em corpos cósmicos ainda maiores, então, se acabasse agora, quantas
pessoas seriam eliminadas? Devido a nossa inabilidade de tirar da cabeça dessas pessoas os
pensamentos perversos que são hostis ao Dafa do Cosmo, e muitas delas representam
gigantescos corpos cósmicos, então, quantos seres no universo que correspondem a elas
morreriam como resultado da eliminação dessas pessoas? Percebem quantos seres seriam
eliminados? Pensaram sobre isso? Vocês são discípulos do Dafa; a história lhes outorgou
responsabilidades extraordinárias. Devemos fazer bom uso de nosso tempo. Esta é uma
oportunidade de salvar seres conscientes, pois isto ainda não acabou. Resta pouco tempo;
uma vez que a retificação do Fa do mundo humano começar, a posição de cada pessoa
estará fixada. Mesmo não reconhecendo os planos das velhas forças, durante este período
de tempo, vocês têm temperado a si mesmos e têm estabelecido a poderosa virtude dos
discípulos do Dafa. Quando Dafa é perseguido, a primeira coisa que os discípulos do Dafa
devem pensar é em salvar seres conscientes e em como validar o Dafa. Por acaso isto não é
extraordinário? Nós não reconhecemos este plano do mal de forma alguma, porém, depois
de tudo, a perseguição começou, e depois de tudo, o mal perseguiu a muitíssimos seres
conscientes. O nosso primeiro pensamento não deveria ser como fazer bom uso do tempo
para salvá-los? Se você tratar esta perseguição como uma perseguição humana comum
contra outros seres humanos, e continuar pensando com uma mente humana comum:
“Quando devolverão nosso nome? Quando tudo isso acabará?...” pensem: Esse tipo de
pensamento é o pensamento que um discípulo do Dafa deve ter?
Não se preocupem se isto levar muito tempo. Digo que o cristianismo surgiu depois de 300
anos de perseguição. Um discípulo do Dafa, com sua importante missão, é ‘menos bom’
que um cultivador comum? É crucial o modo como entendemos as coisas. Pergunto: Se
levasse outros dez anos para salvar todos os seres conscientes, ainda o fariam? (os
estudantes respondem juntos: sim! (aplausos). Certamente, não haverá outros dez anos. Não
é permitido que dure tanto tempo, e não há muito tempo restante em sua vida.
Porém, o crucial é como os discípulos do Dafa vêem as coisas. Se uma ou duas pessoas
pensam desta maneira, não é problemático. Porém, se todos os discípulos do Dafa pensam
dessa maneira, aí sim é problemático. Vocês se lembram que, antes de 25 de abril de 1999,
o primeiro ministro da China dizia coisas positivas sobre Dafa? Quando nossos estudantes
foram apelar ao governo no dia 25 de abril, ele se reuniu com alguns dos discípulos do
Dafa e disse algumas coisas boas. Depois que começou a perseguição, isto fez nossos
estudantes desenvolverem muitos pensamentos humanos comuns e pensarem: “Espero que
o cabeça do mal na China continental morra logo. Espero que ele perca o poder para que o
primeiro ministro possa substituí-lo. Se o primeiro ministro estivesse no comando, ele não
devolveria nosso nome?” Não passou pela cabeça de vocês que este é o Fa do Cosmo, de
modo que se os humanos quiserem atacá-lo, vocês acham que eles simplesmente poderiam
atacá-lo? Se os seres humanos quisessem simplesmente restituir nosso nome, vocês acham
que poderiam simplesmente restituí-lo? Os humanos não são dignos disso! Como vocês
poderiam depositar suas esperanças em uma pessoa comum? Vocês são discípulos do Dafa!
Cada um de vocês, discípulos do Dafa, representa uma dimensão grande, gigantesca.
Quanto vale a humanidade? Simplesmente as velhas forças estão usando a humanidade para
bloquear suas habilidades maiores. Como poderiam pensar sobre as coisas dessa forma? Se
todos vocês pensarem dessa forma, as velhas forças, ao verem isso, pensarão: “Como eles
podem ter esses pensamentos? Esses pensamentos devem ser eliminados, então façamos
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com que o primeiro ministro se torne mal”. Elas prefeririam fazer com que o primeiro
ministro se tornasse mal para assim eliminar os pensamentos humanos comuns de vocês.
Não é verdade? As velhas forças não têm grande estima pela vida humana; se elas querem
matar, simplesmente matam. Durante a retificação do Fa, elas estão apegadas aos seus
próprios planos.
Se realmente a retificação do Fa fosse prejudicada, o Cosmo verdadeiramente deixaria de
existir, e as velhas forças desapareceriam também; nem um só ser existiria, e tudo se
desintegraria. Ainda que as velhas forças queiram renovar o Cosmo, na realidade, não
conseguiriam fazê-lo. Elas estão apegadas àquilo que querem fazer e ao papel que elas
desempenham tentando controlar a retificação do Fa é cem por cento mal. Toda
interferência na retificação do Fa foi planejada por elas, assim, quando as coisas não são
feitas de acordo com seus planos e desejos, elas fazem coisas más. Na retificação do Fa,
estes seres estão sendo eliminados. Enquanto esclarecem a verdade, vocês já perceberam
que algumas pessoas são realmente muito difíceis de serem salvas no atual momento. Na
realidade, digo que muita gente no mundo está além da salvação. Lembram-se da frase que
escrevi: “Quantos podem ser salvos pela misericórdia?”. Discípulos do Dafa, não importa o
quanto vocês se sacrifiquem quando esclarecem a verdade, digo, muitos seres estão
destinados a serem eliminados no final, pois já não podem ser salvos. Eu sei quantas
pessoas na China serão eliminadas, e é espantoso; o número é enorme.
Falava sobre a relação entre eu e as velhas forças. As velhas forças me viram de acordo
com os princípios Formação, Estabilidade, Degeneração e Destruição do Fa; o Cosmo se
dirigia para sua etapa final. Para poder se salvarem, elas começaram a planejar isto desde
uma época muito remota. Ninguém sabe quem sou. Eu tampouco sei quem sou. Nenhum
ser jamais me viu, e nenhum ser jamais me chamou por qualquer nome. Não tenho nem
forma nem nome, e sou diferente de qualquer coisa que compõe qualquer ser no Cosmo.
Para os seres conscientes do Cosmo, não tenho nada. Talvez, se o Cosmo deixar existir,
somente eu existirei. Não tenho nada. Nenhum ser sabe quem eu sou. Porém, sem mim, o
Cosmo não existiria. A razão pela qual vim aqui é para salvar a todos os seres conscientes
durante a retificação do Fa em um tempo em que o imenso firmamento do Cosmo está se
desintegrando.
Na realidade, tudo que as velhas forças têm feito é baseado em um instinto natural que os
seres do Cosmo têm de tentarem salvar a si mesmos. Porém é inútil. Cada vez que o imenso
firmamento estava a ponto de acabar, todos os seres naqueles tempos faziam isto também,
porém, na realidade, aceleravam a desintegração. Em outras palavras, durante a retificação
do Fa, todos os seres conscientes são avaliados conforme sua atitude para com a retificação
do Fa, é isto que decidirá se este ser permanecerá ou não, a sua atitude para com a
retificação do Fa também é usada para situá-lo novamente no novo Cosmo. Em outras
palavras, isto não é mais do que “os frutos” colhidos pelos seres conscientes na etapa final
de Formação, Estabilidade, Degeneração e Destruição.
Quando eu apareci diretamente no nível baixo-médio do imenso firmamento, os seres de
alto nível no imenso firmamento me viram. Do não ter nada, cheguei a ter massa, porém,
não é uma composição de partículas, já que não tenho partículas. Eu não pude vir para cá
onde os humanos estão de uma só vez; se a composição do corpo de alguém é muito
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microcósmica, ele afetará tudo no universo. Em outras palavras, não importa o nível de um
ser, se ele entrar em um universo de nível inferior, esse universo será destruído, pois quanto
mais microcósmica é a matéria, mais energia ela tem e respectivamente sua radiação é
maior. Mesmo a energia de um Deus tendo inteligência e sendo misericordiosa, de qualquer
forma, ela muda tudo. Sendo assim, esse Deus tem que reencarnar nível após nível, e
somente quando tem uma superfície desse nível de partículas é que ele pode ficar nesse
nível. Porém, pensem, isto leva um tempo sumamente longo. Foi assim que vim para cá.
Não sou o único; muitos Deuses do imenso firmamento baixaram no mundo humano, eles
também tiveram que baixar passo a passo. Muitos Deuses de diferentes níveis baixaram no
Cosmo, e também vieram com o propósito de salvar o imenso firmamento. Para os
humanos, são seres de níveis sumamente elevados. Eles prometeram salvar tudo isto,
muitos deles baixaram aqui. A natureza original deles era boa, porém são incapazes de
cumprir a missão. Não só não podiam cumpri-la como, também, não podiam regressar. Na
realidade, não importa quem é, uma vez que alguém entra nos Três Reinos, é impossível
retornar. Porém, sem importar quantos vieram, os seres no nível mais alto do imenso
firmamento perceberam que nenhum deles poderia cumprir a missão. Estavam me
observando o tempo todo e viam tudo claramente: “Ah, este sim pode fazê-lo”. Pensaram
que a composição de meu ser era diferente de todos os outros seres no Cosmo, e que
ninguém poderia mudar minha natureza essencial. Então decidiram me escolher para a
missão. De fato, muitos Deuses vieram ao mundo.
Mesmo me escolhendo, eles também não sabiam realmente quem eu era. Então, por que me
deixei levar por alguns dos planos que eles fizeram na história? É porque isto envolve um
assunto importante. Vocês sabem que acabo de falar sobre as três categorias de pessoas
entre nossos discípulos do Dafa, e uma delas veio estabelecer relações predestinadas. O
número de discípulos do Dafa neste grupo é muito grande. Eles vieram de corpos cósmicos
distantes e gigantescos; como representantes enviados por seres conscientes; vieram para a
Terra para estabelecer relações predestinadas, pois a retificação do Fa se iniciaria aqui. Se
eu não tivesse participado disto, pensem, então aqueles seres no nível mais alto do Cosmo
teriam escolhido algum outro com quem estabelecer relações predestinadas, e assim os
numerosos Deuses de distantes corpos cósmicos teriam escolhido um outro com quem
estabeleceriam relações predestinadas. Isto não é algo de pouca importância. Se as velhas
forças planejassem meticulosamente, em cada nível, coisas para outro ser com a intenção
de que ele renovasse o imenso firmamento, isto teria levado as coisas para uma situação
terrível. Não teriam estabelecido uma relação predestinada com a pessoa errada? Sem
dúvida, mesmo que isto tivesse acontecido, elas não poderiam bloquear minha retificação
do Fa. Porém, ocorreria um problema sério: quando o tempo de começar a salvação
chegasse, a pessoa que tivessem escolhido começaria a missão, mesmo não sendo capaz de
realizá-la; e eu começaria a fazer a verdadeira retificação do Fa; certamente, pensariam que
eu estaria interferindo com elas, e colocariam todos os seres do velho Cosmo inteiro contra
mim a fim de me aniquilar. Porém, ninguém seria capaz me aniquilar, e ninguém seria
capaz bloquear minha retificação do Fa. Então, pensem: O que aconteceria? A velocidade
da retificação do Fa não pode ser afetada, se as velhas forças tentassem interferir, eu as
aniquilaria. Elas seriam destruídas instantaneamente, e sem importar quantas delas tivessem
participado nisso, todas elas seriam destruídas. Então pensem por um momento: Não vim
aqui para salvar a todos os seres conscientes? Se todos fossem destruídos, eu estaria
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salvando a quem? Por isso, no passado quando me escolheram, eu levei em conta a
perspectiva de salvá-las também, então, não neguei, porém, não pude fazê-las saber quem
eu era. Então, foi assim que elas planejaram tudo no imenso firmamento, inclusive todas as
coisas que ocorreram na história da humanidade. Meu pensamento era que quando a
retificação do Fa começasse, seria uma prova para elas também. Como nada do que elas
pudessem fazer satisfaria o padrão do novo Cosmo, eu simplesmente consideraria tudo o
que elas fizessem como um jogo: “Se querem jogar, eu jogo também”. E isto é tudo. No
que diz respeito a como a retificação do Fa é na realidade, isto é um assunto diferente. As
velhas forças não podem saber de forma alguma como é o novo Cosmo. Não se deve omitir
nenhum ser da retificação do Fa. Elas pensam que escolheram a mim, e isto é o mesmo que
me salvar, e que fizeram grandes contribuições. Quanto a como seria o Cosmo e como as
coisas seriam depois da retificação do Fa finalizar? Na verdade, elas queriam ter aquilo que
tinham vontade de ter e ficar com o que quisessem possuir. Pensem: digamos que o novo
Cosmo é de ouro puro – se um único ser impuro entrasse nele, o novo Cosmo não seria
impuro? Como isto pode ser permitido? Nenhum ser pode escapar da retificação do Fa;
ninguém pode. Tudo no corpo cósmico, no imenso firmamento, é parte dele. Então, em
outras palavras, não importa como as velhas forças tenham planejado as coisas, eu permiti
que planejassem, porém, ao final, esta missão de forma alguma poderá ser feita de acordo
com os requisitos delas. E é por isso que têm ocorrido estas tribulações; resultam de as
velhas forças insistirem para que eu siga seus planos. Não importa o quão grande sejam
estas tribulações, na realidade, não têm afetado a essência de minha retificação do Fa. E a
velocidade continua sendo igualmente rápida. De qualquer forma, as coisas estão sendo
feitas de acordo com os meus requisitos; o novo Cosmo está estabelecendo tudo
completamente de acordo com o Dafa. De fato, as velhas forças só estão atuando mal
durante este intervalo em que se aguarda a retificação do Fa; os discípulos do Dafa também
estão sustentando o Fa e salvando seres conscientes durante este tempo; portanto, as coisas
más e vis que as velhas forças estão usando, estão fazendo coisas que perseguem os
discípulos do Dafa e seres conscientes; as pessoas malvadas que estão sendo manipuladas
pelos seres perversos e vis, durante este tempo, também estão fazendo perversidades.
Por quanto tempo as velhas forças têm estado planejando estas coisas onde os humanos
estão? Pelo tempo de duas Terras. Eu já disse que o Dafa foi ensinado no mundo humano
no passado. Muitos estudantes me perguntaram quando foi ensinado. Foi ensinado na Terra
anterior. Por quê? A Terra anterior serviu de experiência para esta Terra atual. As velhas
forças fizeram experiência na Terra anterior para se certificarem de que elas não teriam
problemas ao final nos seus planos na renovação. Foi feita tal experiência para se
certificarem de que não surgiria nenhum problema, para impedir que algo desse errado.
Então, por que tiveram que fazer um experimento tão longo? Por que nunca houve seres
como o homem de hoje nesta Terra. Por que sempre falo dos seres extraterrestres? Porque
não importa quantas Terras tenham sido renovadas no passado, os seres principais da Terra
eram formas como essas de vidas extraterrestres. Sempre houve diferenças em cada período
de tempo, porém, nenhum deles tinha a imagem do homem.
Por que na história os Deuses criaram o homem a sua própria imagem? Isto tem sido um
mistério ao mundo do cultivo também. Eu lhes direi: É porque o Fa seria ensinado aqui, e
os seres conscientes que escutariam o Fa, deveriam ter uma aparência digna de escutar o
Fa. Trazer para cá um montão de animais para escutar o Fa, seria um insulto ao Dafa, e
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isso simplesmente não seria permitido. Se não fosse pelo Dafa estar sendo ensinado aqui,
se um Deus criasse seres aqui com a imagem de Deuses, todos os Deuses eliminariam esse
Deus, pois isso seria o mesmo que insultar os Deuses. Foi para a retificação do Fa que os
Deuses criaram os seres humanos na Terra às suas próprias imagens. Os asiáticos foram
criados pelos Deuses que parecem asiáticos, os ocidentais foram criados pelos Deuses que
parecem ocidentais, e os Deuses que se assemelham às pessoas negras, criaram a raça
negra, e outras raças de pessoas foram criadas por outros Deuses. Naquele tempo, todos os
humanos chamavam a esses Deuses que os criaram de Senhores. Porém, agora, 90% da
raça humana são seres de altos níveis, e a maioria é de nível muito alto. Simplesmente,
estão usando as peles humanas que os Deuses criaram naquela época; na realidade, eles não
têm relação direta com os Deuses que criaram o ser humano. Quando ensinei o Fa na
primeira Terra, não ensinei o Fa desta magnitude, pois isso, só foi feito com o propósito de
experiência. O Fa ensinado só salvava pessoas para o Mundo Falun, de modo que os seres
conscientes que foram salvos durante aquele período estão todos no Mundo Falun. Foi
permitido que essa Terra existisse até a última etapa. A tecnologia naquela época era muito
avançada; foi quando a Lua foi colocada lá para cima. Porém, o setor industrial altamente
desenvolvido fez com que o ar, a água, a terra, as plantas, a comida dos humanos – tudo
naquele tempo – se deformassem. No final, inclusive os humanos se deformaram, a energia
da Terra se esgotou completamente, e os humanos daquele período chegaram ao fim.
Então, este período da Terra atual começou há 100 milhões de anos. Alguns de vocês aqui
presentes podem estar se perguntando: “Porém, o que eu aprendi dos textos escolares é que
a Terra tem de 3,5 a 4,5 bilhões de anos”. Digo que o período de cada Terra durou 100
milhões de anos, e a Terra anterior também durou 100 milhões de anos. Porém, em Zhuan
Falun também lhes falei de artefatos na Terra que datam de mais de centenas de milhões de
anos, e que alguns remontam a mais de dois bilhões de anos. Eu só tentava dizer às pessoas
que existiram civilizações pré-históricas. Só é permitido que as pessoas saibam esse tanto;
digo que na história destes 100 milhões de anos, a humanidade também criou muitas
culturas pré-históricas. Os planetas que no passado se localizavam aqui onde hoje é a Terra,
também passaram pela desintegração e recriação muitas e muitas vezes. No Cosmo, muitos
planetas se desintegraram e seus restos ainda flutuam por aí, formando pó e pequenos
objetos como estrelas. No gigantesco corpo cósmico, os planetas são continuamente
desintegrados e continuamente recriados; eles são desintegrados por explosões. A Terra
também foi formada de várias Terras passadas que explodiram sucessivamente formando
novamente a próxima Terra; uma é explodida e, novamente, a próxima é formada. Há
muito pó no espaço. Alguns pedaços que formam o planeta são enormes, alguns são do
tamanho de rochas, alguns têm o tamanho de vários quilômetros quadrados, e alguns são
inclusive de 100 quilômetros quadrados. Há civilizações em todos os planetas, e as Terras
passadas também tiveram civilizações. Então, em muitos pedaços grandes de coisas que
não foram completamente destruídas pelas explosões há restos de civilizações de seres do
passado. Quando a Terra foi criada novamente, foi feita juntando o pó cósmico; por isso, há
restos de artefatos de civilizações de várias Terras e de outros planetas. Então, em função
disso, os geólogos e historiadores não podem descobrir de que período são os materiais
nesta Terra, sem importar o método usado. Esta Terra tem uma história de 100 milhões de
anos; contando até o presente, ela tem exatamente 100 milhões de anos, já alcançou a idade
da Terra que estava aqui antes desta. Certamente, durante estes 100 milhões de anos, a
humanidade teve várias civilizações, e estas foram destruídas pelos Deuses muitas vezes
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devido à decadência moral. A suposta civilização de agora foi planejada pelas velhas
forças; não é uma cultura verdadeiramente humana.
Então, por que não criar peles humanas diretamente durante o tempo em que o Fa seria
ensinado e os Deuses baixariam aqui para escutar o Fa? Por que, ao invés disso, o homem
foi criado muito antes na história? Vocês necessitam saber que quando os Deuses criam
humanos, não podem incluir neles pensamentos e a maneira de pensar dos Deuses, já que
isto faria deles Deuses completos, não seres humanos. E isto não é permitido. Embora os
humanos tenham a aparência de Deuses, os Deuses não podem considerar os humanos
como seus parentes, pois os humanos se comportam de maneira totalmente diferente dos
Deuses. Então, como os humanos eram no início? A estrutura corporal dos humanos foi
criada pelos Deuses, portanto, o corpo humano é o sistema mais perfeito desta dimensão.
Todos os seres extraterrestres suspiram de admiração quando o vêem! Certamente, também
inclui as três almas e os sete espíritos, e juntos formam um corpo humano completo. Sem
as três almas e os sete espíritos seria somente a superfície de um corpo humano, ou uma
pele humana. O conceito de “pele humana” é diferente do da pele que os humanos
conhecem atualmente. Os Deuses consideram que todo o corpo humano na superfície mais
externa é composto de partículas moleculares, incluindo os ossos, sangue, órgãos internos,
e assim sucessivamente; a estrutura do corpo humano inteiro na superfície, quando vista
desde o microcosmo, é composta de células moleculares na superfície, é tudo o que é
visível ao olho humano quando o corpo é examinado sob dissecação; os Deuses chamam a
esta estrutura completa na superfície de pele humana. Não se referem à pele do ser humano.
Porém, um humano que não tem a capacidade de compreender o Cosmo e todas as coisas
no mundo humano, ou de entender como a vida se manifesta, ou que lhe falta a habilidade
de resistir às mudanças neste mundo complicado, que não tem idéias formadas, e que não
pode entender ou se adaptar ao Cosmo, à Terra, ou ao mundo natural; como agiria? Eu lhes
direi: quando coisas felizes lhe ocorressem, ele subiria correndo em uma árvore e daria
gargalhadas sem parar; riria de forma tão histérica que daria medo. Quando algo triste e
doloroso lhe ocorresse, ele se esconderia dentro de algum lugar, e este estado não passaria
por vários dias. Quando encontrasse com algo que o chateasse, ele daria vazão à sua raiva
sem se preocupar com nenhum tipo de conseqüência. Ele morreria de felicidade, raiva,
tristeza ou alegria. Pensem: Este tipo de pessoa poderia escutar o Fa? É certo que, quando
os humanos foram criados pela primeira vez, eram assim; não tinham substância alguma
dentro de si, não tinham resistência, e seus conceitos e entendimentos das coisas nesta
dimensão eram incompletos. Então, as pessoas precisaram passar por um longo período de
tempo para enriquecer gradualmente a mente humana e lhes dar substância e resistência.
Isto não era algo que pode ser feito em um curto período de tempo, então, estes 100
milhões de anos foram utilizados para se fazer isso. O homem moderno atua de tal forma
que não entra em pânico quando algo lhe acontece, ele se mantém sereno e calmo, pensa
racionalmente e inclusive tem criatividade. O fato dos seres humanos terem uma mente
assim e pensarem normalmente desta forma, é porque os Deuses criaram isto de propósito
para os humanos ao longo de um período de tempo incrivelmente longo na história. Este
processo continuou até cinco mil anos atrás.
Ao chegar neste período de tempo dos últimos cinco mil anos de cultura quase divina da
China, uma normalização sistemática da mente humana começou para que pudessem
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aceitar o Fa. Embora os princípios na dimensão humana estejam invertidos, o Dafa do
Cosmo é reto. Quando ensino o Fa, o significado interno dos princípios do Fa, as palavras,
e as formas em que é expresso, é entendido de maneira diferente em diferentes níveis acima
dos Três Reinos, porém, os princípios do Fa são os mesmos. As diferenças ocorrem devido
aos diferentes reinos dos seres. Se eu ensinasse de uma maneira aqui entre os humanos e de
outra maneira nos Céus, pensem, este Fa não integraria tudo – e não pode ser assim –
porque, na retificação do Fa, o Fa ensinado aqui entre os humanos tem que corresponder ao
do Cosmo inteiro. Quando ensino o Fa, os outros “eu”, nível após nível, estão ensinando o
Fa também, e os seres conscientes, nível após nível, estão escutando o Fa.
Então, como foi formada e normalizada a maneira de pensar do homem de modo a permitilo entender o Fa quando o escutasse? Eu iria ensinar o Fa e dessa forma a cultura da
humanidade e a mente humana teria que se formada. Todas as pessoas ao redor do mundo
sabem o que é virtude, o que é fé, o que é bondade, o que é maldade, e o que é o bem e o
mal; isso é o mais básico. Na China, se manifestaram mais concretamente, o significado
interior é mais profundo. Já que o Fa seria ensinado lá e esta missão se realizaria lá, então,
uma cultura rica, que realmente permitisse às pessoas reconhecerem e entenderem o Fa,
teria que ser criada lá. Eu já lhes disse que, ao longo da história, formei relações
predestinadas com muitos de meus discípulos do Dafa. Estabelecer relações predestinadas
era só a meta externa; depois de forjar relações predestinadas, os discípulos do Dafa e eu
também tivemos que arcar com a responsabilidade de criar a civilização humana e a cultura
requerida para o Dafa. Isto ocorreu porque se uma pessoa comum quisesse deixar algo para
a história da humanidade – que foi criada para receber o Dafa – uma civilização, uma
teoria, isto absolutamente não seria permitido. Então, toda a cultura deixada pela história
foi criada pelos discípulos do Dafa; certamente, o Mestre também estava presente e Ele os
guiava. A história da humanidade é como uma peça de teatro, e vocês atuaram em papéis de
todos os tipos de personagens; de reis a pessoas comuns, de heróis a vilãos (risos), de
intelectuais a pessoas famosas. Agora, não riam. Se ninguém tivesse feito o papel de vilão,
então, quando eu ensinasse o Fa hoje, ninguém saberia o que é um vilão, como são as ações
de um vilão, como ele pensa e sente, ou como um vilão se parece. Não pode haver omissões
no Fa.
Vocês conhecem o “Romance dos Três Reinos1”, não é verdade? O Romance dos Três
Reinos demonstrou o “yi2”. Por meio de uma dinastia e a briga pelo poder entre três
poderes, o significado interno de “yi” foi demonstrado plenamente. Também, foi durante
um período de tempo tão longo quanto uma dinastia que o significado profundo de “yi” foi
demonstrado, e foi, só depois disso, que, com o ensinamento do Fa que acontece nos dias
atuais, a humanidade tem um entendimento profundo do yi, sabe o que é yi, e a relação
mais profunda entre seu significado superficial e interno, ou como se manifesta em níveis
mais profundos. As pessoas não podem conhecer somente o significado superficial da
palavra; têm que entender todo o seu significado interior. Certamente, o Romance dos Três
Reinos também demonstrou os grandes recursos do homem e outras qualidades.

1
2

Um clássico sobre uma batalha entre três Estados em guerra para controlar a China - 220 D.C. a 280 D.C.
Sentido de justiça, lealdade, devoção, retidão, honra.
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Yue Fei da dinastia Song do Sul demonstrou o que é a “lealdade”. O que é “lealdade”? Não
é algo que se pode dizer simplesmente ou dar uma explicação. Somente depois de uma
dinastia inteira é que as pessoas foram capazes de entender realmente o seu verdadeiro
significado interno, e a sua relação com níveis mais profundos, e como ela se mostra em
ação.
Na história, houve diferentes escolas de pensamento, e também existiram os conceitos de
benevolência, yi, decoro, aprendizagem, honradez, e assim por diante, estas coisas foram
estabelecidas por Confúcio em seu ensinamento da regra dourada. Somente depois de que
Sakyamuni, Lao Tse e Jesus vieram, as pessoas puderam realmente saber o que é fé reta, o
que é cultivo, o que é Buda, um Tao ou um Deus, e coisas do tipo. Através da história, o
pensamento da humanidade atual foi enriquecido, e isto permite que as pessoas reconheçam
e entendam o Fa, e que obtenham o Fa. Durante toda a história da humanidade foi sendo
criada esta base. Em outras palavras, os seres humanos e a cultura humana foram criados
para que o Fa pudesse ser ensinado aqui; o Fa não é ensinado para se adaptar à cultura
humana, e ainda menos é um produto da cultura humana. Isto, na verdade, é o que temos
feito nestes cinco mil anos.
Como estamos neste assunto, colocarei as coisas da seguinte forma: A sociedade humana é
como uma peça de teatro; dinastia após dinastia, foi precisamente como uma cortina que se
abre e a dinastia começa a atuar, e quando uma dinastia termina, a grande cortina se fecha;
em seguida esta se abre novamente, e uma dinastia diferente substitui a velha. Dinastia após
dinastia, uma após a outra, vieram enfileiradas desta maneira, formaram relações
predestinadas, fizeram a história e criaram a cultura herdada pela humanidade, atuando
cena após a outra. Por que se chama “dinastias” na China e “países” nos outros lugares? Por
que seus líderes são chamados reis, enquanto que na China eram chamados imperadores?
Digo que esta não é simplesmente uma diferença de terminologia ou de cultura. Como a
humanidade foi criada para o Dafa, o Dafa é o tema central desta peça de teatro, e a
existência de todos os seres conscientes existe ao redor deste tema central. Ocorre é que as
pessoas estão envolvidas em conflitos e os conflitos têm ocorrido de acordo com os
detalhes desta peça teatral, mas a humanidade esqueceu qual é o tema da peça, qual é o
propósito da existência humana. O cenário desta obra teatral é a China.
Dinastia após dinastia, as pessoas de cada dinastia eram provenientes de uma dinastia dos
Céus. São representantes de corpos cósmicos muito distantes, representando incontáveis
seres conscientes de lá que vieram aqui para formar relações predestinadas para que aqueles
seres conscientes não fossem deixados de fora durante a retificação do Fa. Ao formarem
uma relação predestinada nesta dinastia, deixaram para trás a cultura que trouxeram com
elas. Depois que formaram suas relações predestinadas, na vida seguinte, reencarnaram em
outras regiões para esperar o dia em que o Dafa seria ensinado. Cada dinastia foi assim, e
cada grupo étnico no mundo reencarnou na China. As pessoas de todos os países – com
exceção do grande número de seres de altos níveis que vieram depois que o Fa começou a
ser ensinado em tempos recentes – encarnaram na China em algum ponto na história. Sem
importar em que países vocês estão, primeiramente, foram chineses nesta Terra, pois sua
primeira reencarnação foi lá. Tenho que dizer que, na realidade, a forma e o significado
interior de China como um país, não existe. Estão surpresos com estas palavras? Na
realidade, a cultura chinesa foi deixada por pessoas de todo o mundo em diferentes
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dinastias, e estas pessoas reencarnaram em outras áreas depois de terem formado relações
predestinadas. Por exemplo: Os norte-americanos atuais são pessoas da dinastia Ming.
Atualmente, os norte-americanos gostam muito do Taoísmo; eles manifestam os valores
desse período. Quando o Taoísmo chegou a sua popularidade máxima nos tempos da
dinastia Ming, em algumas cidades quase todas as famílias colocavam um crisol em casa. O
Reino Unido foi a grande dinastia Tang; a França foi a grande Qing; Itália foi Yuan;
Austrália foi a Xia; Rússia foi a Zhou; Suécia foi a Song do Norte; Taiwan foi a Song do
Sul; Japão foi a Sui. As pessoas de cada dinastia saíram da China e reencarnaram em terras
onde ainda não existiam os países que existem hoje em dia; eram terras não cultivadas,
indomadas. A maioria das pessoas reencarnou se espalhando ao longo do mundo, e somente
regressaram aos seus próprios lugares em tempos recentes. As pessoas de uma dinastia
foram para um lugar, enquanto que as pessoas de outra dinastia foram para outro lugar.
Então, estritamente falando, onde é a China? Quem são “as pessoas chinesas”? A “China”
em um sentido real não existe.
Porém, agora ela existe, não é verdade? Agora, também se chama país e as dinastias já não
existem mais. Na realidade, ainda não existe, pois, quando o tempo da última cena estava
para acontecer, quando o Fa estava para ser ensinado, então, os seres conscientes de todo o
mundo que formaram relações predestinadas comigo, e as pessoas que possuem uma maior
probabilidade de obterem o Fa, e também aquelas que iriam ter papéis negativos quando o
Dafa fosse ser difundido amplamente, enfim, todas essas pessoas reencarnaram na China.
Tenham vindo com o propósito de obter o Fa ou de causar dano ao Dafa, todas vieram pelo
Fa, nasceram para o Fa, e se formaram para o Fa – todas estão em seus lugares. Portanto,
as pessoas nascidas na China atual são as mais diversas; reunidas lá, há pessoas de todas as
partes do mundo, seres positivos e negativos que vieram para o período da retificação do
Fa. Porém, sem importar se exercem influências negativas ou positivas, devido a que a
retificação do Fa não reconhece os planos das velhas forças, se um ser consciente tiver uma
atitude correta para com a retificação do Fa, então há a esperança de que ele não será
eliminado. Se essas pessoas podem obter o Fa, então as salvarei. Há algo que já lhes disse.
Perguntei: Por que a democracia apareceu no mundo? A razão fundamental é que os reis
das etnias, que vieram desses corpos cósmicos, reencarnaram na China, então, quem
poderia ser chamado de Rei nesses lugares? No final, os seres de alto nível entre as velhas
forças decidiram: “Deixaremos que eles escolham entre si seus lideres”. Depois de ser
eleito, no entanto, não será chamado de rei. “Será simplesmente chamado presidente”. De
qualquer forma, mesmo depois de ser escolhido como líder, ele ainda não será tratado como
rei. Se ele não agir bem, as pessoas poderão falar mal dele, e, se ele fizer algo grave, poderá
inclusive ser destituído do poder e outro eleito para o seu lugar. Esta foi a verdadeira razão
pela qual as velhas forças planejaram a democracia. Também, existem outros fatores. A
manifestação das coisas neste lugar humano obedece a manifestação dos princípios no nível
humano, e os humanos não sabem o que acontece. Portanto, as pessoas nesse lugar que se
chama China se esquecem do fato de que o “presidente” parece não ser alguém especial
devido à grande quantidade de carma nos tempos recentes. Embora esta camada de pele já
não é muito bonita, no entanto, a substância dentro dela é muito significativa. Pensem: Se
os seres conscientes na China fossem destruídos, isto seria muito espantoso. Sem importar
se são aqueles aos quais eles representam, ou se seres conscientes de dimensões que lhes
correspondem, todos são grupos de vida maiores.
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Agora, falarei de outra coisa. Acabo de falar que a história da Terra é de somente 100
milhões de anos. Basicamente, os 100 milhões de anos nesta Terra foram divididos em dois
períodos principais; 50 milhões de anos em cada era. Nos primeiros 50 milhões de anos
houve o período quando gigantes, anões e pessoas de tamanho mediano coexistiram. Os
gigantes tinham em média 5 metros de altura; as pessoas de tamanho médio eram como
nós, humanos modernos, com uma altura média de quase 2 metros; e os anões tinham
somente alguns centímetros de altura. Quando os Deuses criaram as pessoas, por que
criaram simultaneamente estes três tipos de pessoas? Foi para avaliar e ver qual dos três
tipos de pessoas seria o mais apto para existir até a etapa final; qual tipo seria apropriado
para obter o Fa. Durante esses 50 milhões de anos, a habilidade do homem de entender este
mundo aumentou continuamente, enquanto que, ao mesmo tempo, se decidia que tipo de
pessoa permaneceria. Ao final, concluíram que os gigantes não eram apropriados. Devido
aos seus corpos serem muito grandes, as distâncias para eles era curta em relação à Terra.
Também encurtavam o tempo, relativamente falando, pois o consumo pelos gigantes de
recursos materiais da Terra não era proporcional à Terra. Mais tarde, se descobriu que os
anões tampouco estavam em proporção com o planeta. Por toda a Terra havia bosques, e
era muito difícil a eles cortarem árvores. Naquela época não havia terras cultivadas, e teria
sido muito difícil a eles criarem uma civilização como a atual. Portanto, sobre a Terra, o
tempo parecia ser muito longo para os anões, e as distâncias muito grandes; cruzar oceanos
era algo muito difícil para os anões. Então também não eram adequados. Então, os gigantes
e anões foram eliminados. Não foram eliminados repentinamente; começaram a ser extintos
gradualmente ao longo da história, começando depois dos primeiros 50 milhões de anos. Os
gigantes desapareceram de nossa vista há dois séculos, mais ou menos duzentos anos; foi só
então que os gigantes não foram mais vistos. No entanto, os anões foram vistos pela última
vez há aproximadamente setenta ou oitenta anos. Os anões se extinguiram somente em
tempos recentes, e não foram eliminados completamente; alguns foram para outras
dimensões, alguns foram para o subterrâneo da Terra. Sabem que pertencem às pessoas que
foram eliminadas, então, não fazem contato com as pessoas modernas.
Já que estamos neste tema, vou revelar dois mistérios da história. A humanidade não pode
explicar como foram criadas as pirâmides. Como os humanos carregaram pedras tão
grandes? Para humanos de cinco metros, carregá-las não seria diferente de o homem
moderno carregar uma pedra grande. Construir essas pirâmides, para os humanos de cinco
metros de altura, era como nós hoje em dia construímos um edifício alto. Outro mistério é:
por que houve animais grandes como os dinossauros? A verdade é que foram preparados
para os gigantes. Não há diferença alguma entre a forma em que uma pessoa de cinco
metros vê animais grandes como os dinossauros e a maneira em que o homem moderno vê
as vacas. Era necessário criar diferentes espécies para os diferentes humanos. Tudo sobre a
Terra foi criado para os humanos, formado para os humanos. Mencionarei algo: Os animais
e os humanos não podem ser considerados iguais de forma alguma, absolutamente não
podem ser vistos ou tratados como iguais. Vocês podem ser misericordiosos com os
animais, podem protegê-los, porém, absolutamente não podem tratá-los como humanos. Os
humanos foram criados pelos Deuses e, comparar animais com seres humanos, equivale a
insultar os humanos e profanar os Deuses. A verdade da história em breve se revelará ao
homem e, quando isto acontecer, a humanidade terá o entendimento verdadeiro e correto do
Cosmo, da vida e da matéria. Atualmente, na arqueologia, há pessoas que fixam ossos
humanos nos dinossauros; e, com respeito à construção das pirâmides, as pessoas usam o
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estreito entendimento existente quando pensam nisso ou fazem deduções. A verdade é que
muitos dos entendimentos que a ciência tem sobre este mundo material são errados e
inclusive o ponto de partida dela é incorreto. Na verdade, até a teoria da gravidade é errada.
Falarei às pessoas sobre essas coisas quando tiver uma oportunidade.
Acabo de levantar o véu que cobre a história do homem (Aplausos). Não fiz isso para falar
sobre a história, pois a humanidade foi criada e formada para o Dafa. Portanto, estava
ensinando o Fa por meio de falar sobre a história, já que todos esses assuntos estão
relacionados ao Fa. Muitas coisas são muito importantes para os discípulos do Dafa,
especialmente porque estas coisas e tudo o que vocês estão fazendo atualmente, está ligado
com a responsabilidade de vocês para com o Dafa, e porque há também fatores profundos e
importantes aos discípulos do Dafa ligados a isso. O propósito ao explicar isto é que espero
que daqui em diante, todos façam melhor na retificação do Fa. Vocês devem trabalhar
arduamente e devem fazê-lo bem, pois devem consumar tudo, vocês têm responsabilidades;
vocês vieram com a missão e a responsabilidade de salvar seres conscientes. Ao longo da
história, vocês declararam que salvariam seres conscientes. Porém, quem sabia o
significado verdadeiro de salvar seres conscientes? Vocês estão salvando verdadeiramente
seres conscientes, e só vocês são dignos de fazer façanha tão extraordinária. Certifiquem-se
de não perderem esta oportunidade!
Não direi muito mais. Agora, se alguns de vocês quiserem fazer perguntas que achem
importantes, podem fazê-las; usarei o tempo restante para respondê-las. Quanto a assuntos
específicos de seu trabalho, vida, ou cultivo, esses são fatores e condições que lhes
permitem melhorar no cultivo individual, são provas a que devem se iluminar e superá-las
por si mesmos. Penso que devo deixar que vocês mesmos obtenham a poderosa virtude por
terem se iluminado a isso. Se explicar essas coisas para vocês, então, não será algo feito por
vocês.
Pergunta: Quando enviamos pensamentos retos, as fórmulas rítmicas e as posturas de
mãos têm alguma relação uma com a outra?
Mestre: Não, as duas fórmulas rítmicas podem ser usadas em qualquer uma das posturas de
mãos.
Pergunta: Na retificação do Fa, algumas pessoas, ao invés de usarem o Fa para validar as
coisas, escutam o que os estudantes que têm o Tianmu aberto dizem.
Mestre: Em todas as ocasiões, seja ao fazer coisas em grupo ou ao validar individualmente
o Fa, tudo deve se centrar em torno do Dafa, tudo deve ser validado com o Fa, e de forma
alguma vocês devem se guiar por aquilo que alguém vê com o Tianmu. Isto porque, embora
a maior parte daquilo que os discípulos do Dafa vêem é verdadeiro, é só uma parte da
imagem total. Ao mesmo tempo, está limitado ao seu nível, e ocasionalmente pode ser uma
visão falsa causada por seus apegos. Digo a todos que, sem importar o quão alto é o nível
de um Deus no Cosmo, este Cosmo continua sendo um enigma para ele, e ainda é um ser
que necessita ser salvo durante a retificação do Fa do Cosmo. O que ele pode ver e saber
são coisas limitadas ao próprio nível dele, portanto, não é a verdade do Cosmo inteiro, e
muito menos ainda é a real, final e verdadeira imagem do que os discípulos do Dafa têm
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que fazer na retificação do Fa. Não importa o que vocês vejam ou o que esses Deuses
digam, não acreditem nisso de forma alguma. Simplesmente façam o que o Dafa e o Mestre
requerem. Vocês devem fazer tudo de maneira reta; isto é sumamente importante e
incomparavelmente extraordinário! Vocês não podem tomar como guia aquilo que alguém
vê.
Quando vocês estão fazendo coisas com outros discípulos do Dafa, é inevitável que haja
discussões, e é inevitável que haja diferentes opiniões também. Por quê? Seus apegos
devem ser revelados de alguma forma para que vocês possam eliminá-los. Porém, se depois
de terem discutido por muito tempo, vocês se negam a ceder, então isto sim é um problema;
isto ocorre porque não buscaram dentro de si mesmos e não viram seus próprios problemas.
Todos vocês querem se responsabilizar pelo Dafa, e suas intenções são boas, porém, muitas
vezes vocês não prestam atenção a si mesmos, e é muito provável que vocês tenham apegos
comuns. Digo que devem dar atenção a estes assuntos.
Tendo agora alcançado esta etapa na retificação do Fa, discípulos do Dafa, o Mestre está
avaliando tudo o que vocês estão fazendo dentro da retificação do Fa. Em 20 de julho de
1999, eu já havia empurrado todos os estudantes que cultivavam antes de 20 de julho às
suas posições; eu os coloquei em suas posições mais altas. Eu disse que as mudanças
começam desde o microcósmico e desde a natureza original. Alguns estudantes pensaram:
“Estou me cultivando rapidamente”. Naquela época, todos se sentiam assim. O processo de
sua perfeição e de sua elevação final no cultivo foi com o propósito de vocês validarem o
Fa no futuro. Portanto, se você foi alguém que estudou bem o Fa no período de cultivo
pessoal, então, fará bem ao validar o Fa e salvar seres conscientes na perseguição; e seu
corpo na superfície continuamente se assimilará aos níveis altos na retificação do Fa, e o
que ficará na superfície externa dos humanos se tornará menor e menor. Porém, quanto
àqueles que não fizeram bem ou que foram para o lado oposto, ou que não deram passos
firmes adiante, podemos ver que o corpo divino deles está se dissolvendo, baixando de
nível em nível. É certo que esta missão ainda não terminou, a retificação do Fa não acabou,
assim a oportunidade para que todos façam bem outra vez ainda existe. Mesmo que reste
somente um dia para o término da perseguição, esse dia ainda é uma oportunidade.
Utilizem bem o tempo, façam as coisas de forma ainda melhor, regressem o mais rápido
possível, e não percam mais oportunidades. Não se sintam agoniados pelos erros passados;
se cometeram erros, façam bem de agora em diante. Não pensem sobre tudo o que houve no
passado. Pensem sobre como fazer bem de agora em diante, e em como se tornarem
verdadeiramente responsáveis para consigo mesmos e para com os seres conscientes.
Gostaria de mencionar outra coisa. Quando alguns de nossos estudantes têm opiniões
diferentes em seu trabalho, querem chamar os membros de minha família para fazerem
perguntas. Digo que meus familiares também são cultivadores, e eles tampouco podem
julgar as coisas corretamente o tempo todo. Eles também podem fazer algo mal ou dizer
algo incorreto; o que eles dizem não é o Fa. Não façam mais esse tipo de coisa. Não
desperdicem as oportunidades de estabelecerem suas próprias poderosas virtudes e de se
melhorarem no cultivo. Durante a retificação do Fa, cada pessoa está caminhando seu
próprio caminho, e esta é a história criada por cada discípulo do Dafa.
Isto é tudo que direi. Se tiverem mais perguntas, podem fazê-las.
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Pergunta: Por que, muitas vezes, o Mestre usa discípulos jovens para fazer coisas no Céu?
Mestre: Porque eles não têm as noções formadas pós-natalmente pelos adultos, a natureza
deles é mais pura, e a energia que emitem não é afetada pelos pensamentos das pessoas
comuns. Falando de outra perspectiva, o grau de capacidade de uma pessoa não se limita à
sua idade de pessoa comum.
Pergunta: Vivendo entre as pessoas de Hong Kong que estão obcecadas pelas riquezas
materiais, como as ajudamos a obterem o Dafa?
Mestre: Vocês são discípulos do Dafa, e estão oferecendo salvação aos seres conscientes
que foram envenenados pelas mentiras do mal. Contanto que uma pessoa não se oponha ao
Dafa, ela poderá estar fora do perigo de ser eliminada quando o Fa retificar o mundo
humano. Quanto àqueles seres que não tentaram danificar o Fa, porém tampouco são bons,
ou não muito bons, agora mesmo não fazemos absolutamente nada com respeito a eles. A
razão é que, na próxima etapa, haverá pessoas praticando o cultivo, e os seres conscientes
da próxima etapa ainda necessitam se posicionar quando a retificação do Fa no mundo
humano estiver ocorrendo. Agora mesmo, o foco da salvação está naqueles que foram
envenenados pelas mentiras do mal. As vidas malvadas que estão sendo eliminadas
enquanto outros seres conscientes estão sendo salvos, são aquelas que foram marcadas para
serem eliminadas devido a terem danificado o Fa. Há muitos outros seres no mesmo nível
que elas, porém, não tentaram danificar o Fa, e não participaram neste assunto; então não
façam nada com respeito a essas pessoas. Por quê? A próxima etapa da retificação do Fa
também será uma oportunidade para os que não tentaram danificar o Fa. Ao mesmo tempo,
as pessoas da próxima etapa necessitarão se cultivar. Estes assuntos são parte da próxima
etapa.
O que os discípulos do Dafa fazem hoje em dia é ser responsável para com o Dafa. Quanto
aos assuntos na sociedade das pessoas comuns; não os toquem. Ao esclarecer a verdade,
não façam a um nível alto; o propósito principal não é de fazer as pessoas entenderem o que
é o Fa profundo e de alto nível. Bem, essas pessoas excepcionalmente boas são uma
exceção, e vocês podem falar com elas disto. Porém, quando estão esclarecendo a verdade a
uma pessoa comum, podem dizer simplesmente que estamos sendo perseguidos e que
somente praticamos exercícios e tentamos ser boas pessoas, e as pessoas poderão entender.
Depois de saberem a verdade, as pessoas verão o que é na verdade a propaganda maligna,
verão as mentiras e naturalmente verão o quanto desprezíveis e malvadas são essas coisas.
Depois que as pessoas entendem a verdade, elas se sentem indignadas: “Como um governo
pode atuar como uma quadrilha de assassinos? Eles perseguiram severamente, e perseguem
essas pessoas simplesmente porque querem ser boas”. Então, ao falarem com as pessoas,
usem as idéias mais simples; elas não só serão capazes de aceitá-las e entendê-las, além de
ser mais difícil de elas desenvolverem conceitos errôneos. Vocês já praticam o cultivo por
longo período de tempo e têm um entendimento muito profundo do Fa. Se vocês falarem
do Fa com seus entendimentos de alto nível, será difícil para as pessoas comuns entendêlos e é provável que os interpretem mal. Somente através de um processo muito longo de
prática de cultivo é que vocês conseguiram obter um entendimento de alto nível. Se vocês
querem que as pessoas tenham um entendimento alto repentinamente, não serão capazes de
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entendê-lo, então, não falem a um nível muito alto com as pessoas. Inclusive, ao
esclarecerem a verdade às pessoas com filiação religiosa, não falem a um nível alto. Falem
somente da perseguição que temos sofrido. Se elas não querem ouvir sobre assuntos de
outras crenças espirituais, então, não falemos com elas sobre crenças espirituais; digam que
só estamos praticando exercícios. É muito difícil salvar as pessoas hoje em dia. Vocês têm
que dar a elas explicações seguindo a lógica dos apegos delas. Com o propósito de salválas, certifiquem-se de não criar nenhum obstáculo a elas.
Pergunta: Sou um discípulo que só obteve o Fa há poucos meses. Qual é a diferença entre
aqueles discípulos que obtiveram o Fa antes de 20 de julho de 1999 e eu?
Mestre: As velhas forças também planejaram para que alguns discípulos do Dafa
entrassem no Dafa durante a perseguição. Pensaram que se a pessoa entrasse no Dafa
quando a perseguição fosse severa, sua poderosa virtude subiria muito rapidamente.
Certamente, também há alguns que pertencem ao próximo grupo que alcançarão a perfeição
e não estão incluídos neste, então, por agora é muito difícil dizer em qual situação a pessoa
está. Não importa qual é a situação, o fato de poder obter o Dafa é a maior benção de todas
as bênçãos, então deveriam usar bem este período de tempo que obtiveram o Dafa para se
cultivarem verdadeiramente e ascenderem por meio do cultivo. Nem todos podem obter o
Fa, nem todos podem entrar, pois este é o Dafa do Cosmo. No passado, quando estive
ensinando o Dafa, por que as forças perversas estavam empenhadas em limitar a 100
milhões o número dos que obteriam o Fa durante a primeira etapa? Inclusive esses 100
milhões foi o resultado de minha insistência. Naquele tempo o número que me deram como
limite era 70 milhões, enquanto que eu queria 200 milhões. Elas sabiam que se 200 milhões
de pessoas obtivessem o Fa durante a primeira etapa, elas não poderiam fazer com esta
chamada “prova” perversa ocorresse, então, se empenharam em limitar o número a 100
milhões. Um grupo grande de pessoas tinha obtido o Fa quando as velhas forças não
puderam esperar e começaram com as chamadas tribulações demoníacas. Isto foi injusto
para aquelas pessoas. Aqueles de vocês que recentemente obtiveram o Fa, não lhes disse a
que categoria pertence. Não deveriam pensar sobre isso; simplesmente façam as coisas que
devem fazer.
Pergunta: Saudações Mestre. Gostaria de fazer uma pergunta sobre as novas escrituras,
quando você falou sobre “renovar os três domínios”, seu discípulo não entendeu. O Mestre
poderia esclarecer.
Mestre: Na realidade, aqueles de sua idade deveriam saber. Aqueles que estudaram no
passado, ou aqueles que foram ao colégio há mais de cinqüenta anos, todos estudaram o
“Clássico de Três Caracteres3”. No Clássico de Três Caracteres e na cultura chinesa,
sempre houve o conceito de três domínios. Também é mencionado freqüentemente na
cultura taoísta. Os “três domínios” na realidade se refere aos Céus, à Terra e ao homem.
“Renovando os três domínios” simplesmente se refere à chegada do novo Céu, da nova
Terra e do novo homem.
3
Escrito no século XIII, o Clássico de Três Caracteres é um resumo do que é essencial no pensamento
confucionista expresso em uma linguagem adequada para ensinar às crianças pequenas. Até a última metade
do século XX, servia como a primeira parte da educação da criança pequena em casa.
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Pergunta: Saudações Mestre. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O pensamento
confucionista passou por várias dinastias chinesas. Então, eu gostaria de perguntar qual é a
relação entre o pensamento confucionista e a difusão do Dafa na China?
Mestre: O pensamento confucionista, como acabo de mencionar, foi simplesmente para
deixar uma base para o modo de pensar humano; isto é tudo. Também deixou as pessoas
saberem o que é a regra de ouro e as coisas específicas que os humanos deveriam acreditar
e seguir, tais como os conceitos de bondade, yi, decoro, aprendizagem, honradez; isso é
basicamente o que é. A cultura de cada época da humanidade esteve estabelecendo uma
fundação para o modo de pensar que os humanos deveriam ter quando obtivessem o Fa,
permitindo que, ao final, eles compreendessem o Fa e entendessem o Fa quando o
obtivessem.
Pergunta: Estamos fazendo muito trabalho do Dafa e o tempo que temos não é o
suficiente. Está muito difícil manter as duas horas diárias de prática. Não sei se podemos
praticar menos.
Mestre: Discípulos do Dafa, o Mestre disse que vocês têm trabalhado muito;
verdadeiramente têm trabalhado muito. Então, não tenho o coração para dizer-lhes que
façam algo. Sei que muitas pessoas estão tomando a iniciativa de fazer muitas coisas,
inclusive dormindo muito pouco, e, além disso, ainda têm que trabalhar; realmente é muito
difícil. Certamente, não importa o quão difícil é, vocês ainda precisam encontrar tempo
para estudar o Fa e praticar os exercícios. Um cultivador não pode deixar de fazer os
exercícios. Apesar de que a prática dos exercícios é só um complemento para o
melhoramento de vocês. No entanto, se vocês têm muitas coisas para fazer e estão muito
ocupados, e praticam menos, ou não praticam nada por uns dias, não há problema se
recuperarem isso depois. Se realmente estão muito ocupados e verdadeiramente têm pouco
tempo para fazer os exercícios, o Mestre também tem maneiras de fazê-lo por vocês.
Porém, sempre penso que se estão ocupados ou agüentando algumas dificuldades, vocês
estão estabelecendo a poderosa virtude dos discípulos do Dafa. No futuro quando derem
uma olhada para trás, verão que vocês são extraordinários!
Pergunta: Como foi criado o ser mais elevado no Cosmo?
Mestre: No futuro lhes ensinarei o Fa mais elevado. Falarei sobre como foi criado o
Cosmo, então falarei deste assunto. Agora, ainda é um pouco cedo para falar disto.
Pergunta: Ao estudar o Fa, li que as pessoas nos Céus passam pelas seis vias de
transmigração a cada 500 anos e aquelas na Terra passam pelas seis vias de transmigração a
cada 100 anos. Do que se trata tudo isso?
Mestre: Os Três Reinos é o lugar mais baixo no Cosmo. Os Três Reinos se dividem em
três níveis principais, portanto se chamam Três Reinos. Dentro de cada nível há três níveis
de grandes céus que se subdividem em muitos Céus menores, então alguns também
chamam a isso de trinta e três níveis de céus, porém, na realidade há mais. Todos os seres
dentro desta esfera passam pelas seis vias de transmigração, enquanto que os seres fora dos
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Três Reinos não passam pelas seis vias de transmigração. Os seres dentro dos Três Reinos
têm uma vida relativamente curta em cada encarnação: As pessoas na Terra vivem somente
por umas décadas; as pessoas em níveis superiores podem viver por cem ou duzentos anos;
os que estão em níveis mais acima podem viver por trezentos ou quatrocentos anos, e
aqueles em níveis mais altos podem viver por mais de mil anos. Certamente, não importa
quantos anos vivam, no final, ainda continuam passando pelas seis vias de transmigração.
Uma vez que um ser vai além dos Três Reinos, já não entra mais nas seis vias de
transmigração.
Pergunta: Se houver modificações nos livros do Dafa, qual versão deve-se considerar
como padrão?
Mestre: Quando vocês descobrem palavras incorretas, definitivamente é necessário que se
faça mudanças (correções). Contanto que o Mestre esteja presente, o Fa não pode ser
danificado. Para os livros em chinês, usem o livro que foi publicado recentemente em
Taiwan como livro padrão.
Pergunta: Acho que o atual sistema escolar está se desviando mais e mais de “Zhen-ShanRen”. É como se estivessem ensinando as crianças a serem robôs, mimando-os. Não lhes
ensinam os princípios e maneiras de pensar de um ser humano, não destacam a virtude, e
não ensinam Shan ou Ren. Portanto não quero enviar o meu filho ao colégio. Quero mantêlo em casa para que eu mesma o ensine. Estou indo ao extremo? Espero que no futuro haja
escolas do Dafa.
Mestre: Hoje mesmo, quando ensino o Fa, também incorporo a ciência atual, pois a
humanidade está assim. Apesar das escolas atuais não poderem ensinar as crianças a serem
benevolentes e apoiarem a maneira de pensar das crianças, através do conhecimento que
dispõem, ainda podem ajudar as crianças a entenderem o Fa no futuro. Certamente, seria
melhor se tivessem escolas dirigidas por discípulos do Dafa. No entanto, antes que existam
tais escolas, o melhor é deixar que a criança obtenha alguns conhecimentos. Depois de
voltarem para casa, você pode ler Zhuan Falun para ela e ensiná-la a se comportar
corretamente. Atualmente esta é a única coisa que se pode fazer. O período de transição
será curto.
Pergunta: Por que houve muitas mudanças nas palavras dos novos artigos?
Mestre: Os seis artigos que foram publicados recentemente foram informados por mim
através do telefone; eu os ditei e o Minghui os transcreveu; então houve erros. Usualmente,
depois que digo ao Minghui Net que publique um artigo, não o leio novamente. Somente
quando algumas pessoas o vêem e me perguntam sobre eles é que o leio novamente. Este
problema ocorreu principalmente porque estive ocupado e não tive tempo de lê-los.
Pergunta: Sou da Coréia. Meu entendimento é que todos são iguais perante o Dafa. Porém,
há muitos estudantes novos provenientes de diferenças culturas. Por favor, fale um pouco
sobre este assunto.
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Mestre: Na realidade, quando Zhuan Falun é traduzido para diferentes línguas, o
entendimento superficial do Fa não é afetado. Especialmente durante o cultivo, pois o
significado interior do Fa não se manifesta nas palavras na superfície. Quando lêem o livro
continuamente, percebem que obtêm novos entendimentos dos princípios do Fa, e assim,
verão mais e mais princípios do Fa. De fato, isto é o Fa abrindo a sabedoria de vocês.
Portanto, o aperfeiçoamento de vocês não será afetado. Na China continental, pessoas mais
velhas que eram analfabetas e que aprenderam a ler por meio do estudo do Fa, e o
aperfeiçoamento delas não foi afetado de forma alguma.
Pergunta: Alguns estudantes novos têm barreiras culturais e não são capazes de
entenderem o Fa.
Mestre: Os estudantes novos podem tentar entendê-lo um pouco por vez. Vocês não
deveriam dizer coisas que são de nível muito alto. Simplesmente falem sobre o que está na
superfície, por exemplo: Como melhorar o xinxing e como curar doenças e manter a saúde.
Com algum tempo, e enquanto estiverem lendo mais o livro, eles entenderão o Fa por sua
própria conta.
Pergunta: Muitos ocidentais aprenderam os exercícios conosco, incluindo pessoas de
diferentes idades. Podemos gravar fitas de música dos exercícios similares às fitas que
temos das conferências do Fa. Elas teriam as fórmulas rítmicas de instrução dos exercícios
feita pelo Mestre, porém, também teriam a tradução simultânea em inglês.
Mestre: Sim, podem fazê-lo. Porém, não traduzam as fórmulas de instrução. As fórmulas
de instrução são o que as pessoas comuns chamam de mantra. O som e as manifestações de
cada caractere têm um efeito correspondente dentro de corpos cósmicos específicos. Uma
vez que se traduz, os sons retos e os fatores internos são perdidos.
Pergunta: Quero perguntar algo. Acho que isto é muito comum. Acho que muitos
discípulos se sentem muito bem quando saem para difundir o Fa, e acham muito fácil se
comunicarem com outras pessoas. Porém, as tribulações em casa parecem relativamente
grandes. Por exemplo: Os cônjuges de certas pessoas não entendem realmente. Analisemos
meus pais como exemplo. Eles têm certo nível social na China continental, então, sentem
que a pressão é muito grande. Penso que os parentes de muitos discípulos do Dafa na China
continental sabem que Falun Gong é bom, porém têm medo que nós estejamos em perigo
fora da China. Penso que os parentes desses discípulos do Dafa também têm tolerado certas
coisas. Não sei o que acontecerá com eles quando o Fa retificar o mundo humano.
Mestre: Este apego deve ser abandonado. O Fa está julgando o comportamento de todos os
seres conscientes durante este período de tempo. Se alguém não danificar o Dafa, então não
haverá problema. Se a pessoa tem maus pensamentos para com o Dafa, então, considerando
o ponto de vista de salvar seres conscientes, primeiramente, devem esclarecer as coisas aos
seus próprios familiares. Devem fazer o melhor para esclarecer as coisas a eles e ajudá-los a
eliminar todos esses maus pensamentos.
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Pergunta: Depois que este Fahui terminar, haverá uma interpretação musical que será feita
por pessoas comuns. Podemos cantar canções relativamente retas da sociedade humana em
tais eventos?
Mestre: As pessoas comuns podem escutar nossas interpretações musicais. A salvação é
oferecida a todos os seres conscientes. Também é permitido que escutem nossos Fahui. As
apresentações dadas por estudantes durante os Fahui serão benéficas para elas. Isto não é
um problema. Quanto às canções de gente comum, se podem ser cantadas dentro da grande
sala de nosso Dafa? A resposta é não. (Aplausos). Por quê? Se vocês estão participando de
alguma atividade na sociedade humana comum, quando os discípulos do Dafa participam
de alguma atividade entre as pessoas comuns, contanto que as canções não sejam de baixo
nível e não levem nenhuma mensagem política, então não importa. Deve haver uma
distinção clara neste assunto. Você perguntou se não haverá problema se a canção for muito
reta? Nos tempos atuais, é muito difícil para você saber se o autor da canção apoiou a
perseguição ao Dafa. Você sabe se ele escreveu canções que perseguem o Dafa na China
continental? Você não pode julgar isso no presente momento. Se o autor é um discípulo do
Dafa e a canção não leva nenhuma mensagem política, então está bem. Porém, no presente
momento, é muito difícil tratar dessas coisas corretamente.
Pergunta: Se os estudantes na China continental saírem para difundir o Fa, então
seguramente serão perseguidos. Quando não fazem isso, sentem medo de que isso possa
afetar seu próprio nível no processo da retificação do Fa. Como os discípulos na China
continental deveriam lidar com isso?
Mestre: Nenhum dos dois tipos de pensamentos é correto. Se o estudante não sai para
difundir o Fa e tem medo que isso afete seu nível, tem medo que isso afete sua elevação,
tem medo que isso afete sua perfeição. Em lugar de olhar verdadeiramente as coisas do
ponto de vista de um discípulo do Dafa, ele tem medo disso e tem medo daquilo. Os
discípulos do Dafa deveriam simplesmente validar o Fa, e deveriam salvar seres
conscientes. É por causa desses apegos humanos que problemas ocorrem facilmente. Foi
por isso que muitos problemas surgiram.
Estou consciente de todas as situações na China continental; tudo é muito claro para mim.
Penso que não é correto que um discípulo do Dafa não valide o Fa. Não posso falar muito
especificamente. Muitas coisas são planos das velhas forças. Além disso, os planos foram
feitos muito especificamente, embora se manifestem de uma maneira muito complicada; a
situação na China continental aparenta ser caótica. Na realidade, é muito sistemática.
Há dois tipos de discípulos do Dafa que elas não podem interferir. O primeiro tipo são os
que são sólidos como rocha. Não se atrevem a tocá-los porque sabem que nesse momento,
se este discípulo segue um caminho muito reto e têm feito muito bem, e se apesar disso se
atrevem a perseguí-lo, sem importar se são velhas forças ou sem importar que velhos
princípios são, eu absolutamente não as perdoarei. Há inumeráveis Deuses retos ao meu
lado também. Além disso, tenho inumeráveis Fashen que podem fazer a retificação do Fa.
Minha única preocupação é que os discípulos do Dafa que não tem um coração firme, e se
deixam levar pelo apego do medo. Então, as velhas forças verão isso e se aproveitarão das
omissões, e os perseguirão. Ao serem perseguidos, se os pensamentos retos de vocês não
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são suficientes, serão submetidos a uma perseguição muito severa. Sempre ocorre desta
maneira. Além disso, a grande maioria dos estudantes que pertencem a esta categoria não
estabeleceram relações predestinadas comigo na história. Desta vez, durante a difusão do
Fa, a porta se abriu completamente, e as velhas forças não foram capazes de impedir que
entrassem. Porém, a grande maioria destes estudantes tem se comportado muito bem. Não
se atrevem a perseguir muito severamente aqueles que ao longo da história estabeleceram
relações predestinadas diretamente comigo. Isso porque esses estudantes já sofreram
tremendamente ao longo da história. Se cada discípulo do Dafa, sem importar a que
categoria pertença, fosse capaz de fazê-lo bem, então esta perseguição teria acabado há
muito tempo. Falando em fazer bem, é mais fácil falar do que fazer. Tampouco é como se
eu dissesse o que fazer e, em seguida, fossem capaz de fazê-lo. Isto só pode ser alcançado
se realmente estabelecerem uma base sólida durante o cultivo, e isto se consegue através do
estudo do Fa por um longo período de tempo. De fato, a grande maioria dos estudantes tem
feito sumamente bem. Os que não têm feito bem são do terceiro grupo de estudantes. Como
eles não fizeram bem, a perseguição se tornou ainda mais severa. Como resultado, ao
observar a situação do Dafa, parece que a perseguição é sumamente perigosa e vil. Na
realidade, não importa a que grupo pertença, o Mestre trata a todos igualmente. Quando
falamos para os estudantes fora da China continental de colocar de lado o pensamento de
vida e morte, é absolutamente diferente dos estudantes naquele tipo de ambiente e de
pressão e, que naquele tipo de situação, falam em colocar de lado o pensamento de vida e
de morte. Não quero dizer muito mais sobre estas coisas. Porém, se naquele ambiente, eles
podem deixar de lado o pensamento de vida e morte, a situação seria diferente. Por
exemplo, se, depois de serem arrastados, alguns discípulos permanecerem completamente
tranqüilos e sem medo algum, as velhas forças não se atreverão a perseguí-los. Isto porque
sabem que a não ser que os golpeiem até a morte, nenhum tipo de perseguição funcionará
com eles; então, não os tocam. Quantos estudantes são capazes de se comportarem assim?
A firmeza desses estudantes aterroriza o mal. Porém, aqueles que têm fortes apegos
humanos e que não estudaram o Fa profundamente, têm atraído muitos sofrimentos para si
mesmos, sofrimentos estes que não deveriam padecer. Para aqueles que escreveram as
chamadas “declarações de arrependimento” ou firmaram certas coisas, como não reconheço
esta perseguição, lhes darei mais oportunidades antes que essa missão acabe. Também
tenho visto que a maioria dos estudantes que foram perseguidos, foi capaz de entender com
grande compostura e de maneira mais racional a séria natureza do Dafa e o cultivo. Ao
mesmo tempo, eles também viram mais claramente a natureza da perseguição, e já não
carregam tanto pensamento humano ao fazer as coisas como faziam antes. Gradualmente
eles têm sido capazes de abandonar este tipo de apegos. Portanto, as coisas que fazem têm
se tornado mais e mais puras e retas, e também muito melhores. Eles têm se tornado mais
firmes e racionais. Não enfocam mais na aparência superficial dessa perseguição. Quando
o Fa retificar o mundo humano, todas as verdades serão reveladas diante dos olhos das
pessoas. Os discípulos do Dafa na China continental são extraordinários.
Pergunta: Tenho duas perguntas. A primeira é que os parentes e amigos próximos de
muitos discípulos do Dafa fora da China, já praticaram o cultivo. Porém, depois que a
perseguição começou, gradualmente, eles deixaram de praticar. Agora, eles querem saber o
que devem fazer. Outra pergunta é que alguns discípulos muito diligentes, em certas
ocasiões, experimentam manifestações relativamente fortes de carma de enfermidade. Eles
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desejam saber se isso ocorre devido ao seu carma pessoal ou por causa da interferência do
mal. Como deveriam lidar com esse assunto?
Mestre: Quanto à primeira pergunta, deveriam decidir por sua própria conta o que querem
fazer. Realmente é uma decisão que eles devem tomar por eles mesmos. Quanto à segunda
pergunta, ao se encontrar com qualquer problema, a pessoa deve olhar para si mesma. Esta
é uma característica principal que diferencia os discípulos do Dafa das pessoas comuns. Se
verdadeiramente não temos nenhum problema conosco mesmo, então, isto se deve à
perseguição do mal para com os discípulos do Dafa. Especialmente agora, no período da
retificação do Fa, o carma dos discípulos do Dafa já não é mais um problema. Vocês
devem reconhecer claramente a perseguição dos seres perversos. Eles realmente estão
fazendo coisas más. É melhor para os discípulos do Dafa que caminhem retamente o seu
próprio caminho, e não permitam ao mal se aproveitar de qualquer justificativa para
perseguí-los.
Pergunta: Posso ou não imaginar um pouco como é o novo Cosmo?
Mestre: A humanidade também passará por mudanças. O Cosmo inteiro está passando por
mudanças desde cima até a humanidade. O novo Cosmo está aperfeiçoando todo tipo de
elementos onde o velho Cosmo é imperfeito. O novo Cosmo é mais completo. Isto é algo
que absolutamente não poderia ser resolvido no passado. No passado, sempre que um ciclo
do Cosmo já não era o suficientemente bom, o Cosmo se desintegrava, era recriado e
começava a se desenvolver novamente. Quando era muito mau, simplesmente era criado
novamente. A retificação do Fa está ocorrendo pela primeira vez desde a criação do
firmamento colossal. Portanto, aproveitei a retificação do Fa para mudar muitas coisas.
Não posso falar sobre nenhuma dessas coisas, porém, posso dizer a todos que devido à
humanidade ser parte do Cosmo, e pelo Dafa ser difundido aqui, os seres humanos de hoje
foram criados. No passado não havia humanidade aqui, e independentemente de quantas
vezes a Terra foi desintegrada e recriada no passado, o corpo principal dos seres, aqui, tinha
a imagem de seres extraterrestres. Em cada período, as aparências externas eram muito
diferentes, porém nenhum ser tinha a aparência externa e sistemas internos que os seres
humanos têm hoje em dia, muito menos a mente humana. Assim que, depois que essas
pessoas que cometem pecados contra o Dafa forem eliminadas, as pessoas que ficarem
terão bênçãos. Portanto, no futuro, os seres humanos na Terra, verdadeiramente, terão a
imagem de seres humanos. Digo, a futura humanidade começará realmente na próxima
etapa. A forma de vida que existe hoje em dia foi criada com o propósito de se difundir o
Dafa. No futuro ainda haverá Budas, Taos e Deuses descendo à Terra para salvar pessoas.
Os seres conscientes poderão escutar o Fa. Todos os seres conscientes serão salvos
novamente. Certamente, coisas como um Deus descendo à Terra para salvar pessoas e
sendo crucificado, nunca mais ocorrerá.
Pergunta: Quero perguntar algo: Enquanto esclarecemos a verdade, algumas vezes,
mencionamos personagens históricos. Devido a não sabermos sobre as muitas relações
predestinadas, deveríamos prestar mais atenção a certas coisas?
Mestre: Durante a retificação do Fa, vocês simplesmente estão validando o Fa usando a
linguagem humana e o tipo de raciocínio que a humanidade pode entender facilmente.
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Façam as coisas simplesmente de acordo com aquilo que a humanidade considera bom ou
mau, correto ou incorreto. Isto será o suficiente. Não importa quem é mencionado na
história, não há problema nisso.
Pergunta: Gostaria de dar alguns exemplos sobre o que você acaba de dizer: Sobre os
estudantes na China serem muito bons. Baseado no que sei, quase todos meus familiares e
amigos próximos, os quais tenho contato pessoal, são muito firmes. Alguns foram a
Tiananmen de forma aberta e digna. Saíram de manhã e voltaram à tarde. E não só
gritaram: “Falun Dafa é bom” como também levaram bandeiras. E nada aconteceu a eles.
Além disso, há uma pessoa anciã que tem mais de noventa anos e sai todos os dias para
difundir o Fa e nada acontece a ela. Todos são muito firmes. Conheço somente uma pessoa
que foi arrastada, porém ela também se comporta muito bem. Por meio de falar com eles,
sinto que a situação é muito boa. Eles me disseram: “Sim, a situação vai bem, e estamos
fazendo muito bem”. Sinto paz no coração depois de ouvir coisas como esta.
Mestre: A situação atual é assim. Deve-se a que já não há tantos seres perversos que
podem ser utilizados pelas velhas forças. Além disso, sempre que eles vêem os discípulos
do Dafa enviando pensamentos retos, saem correndo. Quando vocês vão ao consulado
chinês fazer apelações, parece que as pessoas no consulado têm muito medo. Não é o ser
humano que tem medo, e sim esses seres perversos que estão manipulando os seres
humanos. Quando se manifesta neste lado humano, parecem que as pessoas no consulado
têm muito medo. Na realidade, são os elementos perversos que têm medo. Se o mal é
eliminado completamente, e se, nesse tempo, as próprias pessoas que trabalham no
consulado saem para aprender Falun Dafa conosco, isto seria aterrorizador para o cabeça
do mal na China continental. Por isso, os seres perversos fazem grandes esforços para
manipular as pessoas que trabalham nos consulados e para continuarem fazendo todas as
coisas que o mal esteve fazendo até agora. Porém, apesar de quererem isso, não podem
continuar assim. Na China continental, com exceção da cidade onde o cabeça do mal
reside, o mal em todas as outras regiões já não pode controlar mais todas aquelas pessoas.
Os seres perversos foram eliminados a tal grau que restam poucos agora. As situações nas
grandes regiões estão mudando para melhor. Se vocês enviarem pensamentos retos próximo
do cabeça do mal, o mal não terá suficiente apoio e proteção, e esse bicho deixará de
respirar porque já não possui nada humano. Sua pele é sustentada completamente por seres
perversos; ao enviarem pensamentos retos, vocês estão eliminando-os. Se esta fonte sinistra
não puder ser mantida, ele cairá morto. A última vez que os estudantes enviaram
pensamentos retos nas proximidades de Malta, ele quase desmaiou. Já não há nada de
humano nele. Ele agora é irracional e não tem nenhum pensamento humano normal. Está
vivendo somente por nossa causa. Sua lógica humana tem se tornado menos e menos
racional. De fato, as pessoas nos consulados de certas regiões começaram a sair e a fazer
contato com nossos estudantes. Algumas delas, silenciosamente pegaram nosso material.
Algumas nos disseram em tom baixo: Bom trabalho!”(Aplausos). No passado, isto era
impossível. Por quê? Depois de o mal que controlava os humanos ser eliminado, as pessoas
começaram a pensar com mais clareza. As pessoas estão pensando por sua própria conta o
que é exatamente Falun Gong, e por que Falun Gong está sendo perseguido desta maneira.
Além disso, elas viram a vil perseguição e todas as mentiras foram expostas. As pessoas
estão surpreendidas, e agora todas estão tomando a iniciativa de aprender a verdade.
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Pergunta: Tenho duas perguntas. Trabalhamos em programas de televisão da FGM. Há um
tempo, recebemos comentários de alguns telespectadores dizendo que nossos programas
jornalísticos são muito rígidos.
Mestre: Na realidade, penso que o tom do vosso programa é muito bom. (Aplausos). Não
se sente nesse programa essas lutas de classes4 que ocorrem em outros programas. O tom
do programa é relativamente neutro. Se o tom fosse muito suave, isso não seria muito bom.
De fato, já tinha mencionado isto nas estações de televisão e rádio em muitas regiões; disse
que o tom utilizado pelos estudantes de Los Angeles durante as transmissões é muito bom.
Não é nem muito rígido nem muito suave, e parece ser moderado. Certamente, não estou
bajulando. Que isto não lhes suba á cabeça! Estou somente dizendo que deveríamos fazer o
melhor em sermos um pouco mais moderados; isto seria bom. As pessoas comuns dizem
todo tipo de coisas, e é muito difícil fazer algo que agrade a todas. Algumas pessoas gostam
de comidas picantes, algumas somente de comida salgada, e algumas somente de comidas
doces. Deveríamos simplesmente mostrar uma imagem de moderação, simplesmente isso.
Certamente, podem ser um pouco mais naturais e relaxarem um pouco mais. Ao
aparecerem diante de uma câmara, são atores, então deveriam melhorar um pouco mais sua
aparência.
Pergunta: Tenho outra pergunta; atualmente, além de fazer programas do Dafa, também
fazemos alguns programas de gente comum sem nenhum conteúdo do Dafa. Como fazemos
para encontrar um equilíbrio correto? Quanto tempo devemos usar para produzir programas
do Dafa? Quantos programas que não são do Dafa devemos exibir?
Mestre: Isto é uma decisão de vocês. É questão de vocês tomarem as decisões e planejarem
os detalhes. Depois de investigarem e falarem com os outros sobre o assunto, simplesmente
façam aquilo que sentem ser o correto. De fato, como estão validando o Dafa atualmente,
no processo no qual os discípulos do Dafa esclarecem a verdade, todos os métodos que
vocês têm adotado, e os diversos métodos utilizados em cada aspecto, tudo tem sido muito
bem feito. Não deveriam subestimar o envio de um único panfleto, uma única informação,
fazer um único telefonema, ou um simples fax à China continental. O efeito de todo tipo de
informação é muito grande. Seu efeito em estremecer e eliminar o mal é enorme, realmente
enorme. As pessoas têm maus pensamentos na mente devido à propaganda caluniante do
mal. Quando as pessoas chegam a entender as coisas, é o tempo de essas coisas perversas
serem eliminadas e desintegradas. Se uma pessoa realmente representa um corpo cósmico
enorme, quando muda o pensamento, significa que numerosos seres conscientes se salvam.
Que tão grande efeito tem isto! De fato, todas estas coisas estão sendo feitas sumamente
bem. Não subestimem estas coisas. Certamente, quando tratamos de como fazer algo
especificamente, vocês mesmos devem encontrar o equilíbrio correto e decidir como fazer
as coisas para que sejam aceitas pelas pessoas. Se os meios de difusão que utilizamos são
do mesmo formato dos meios de difusão da sociedade humana comum, então, devemos
encontrar maneiras de que seja aceito pelas pessoas comuns. Se ele contém nada mais que
artigos que expõem a perversa perseguição, ao contrário, no final não poderá alcançar um
bom resultado em expor o mal e salvar seres conscientes. Isto porque a audiência a que se
dirige não é de cultivadores. Portanto, devemos fazer com que o programa seja mais
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diversificado, que as pessoas achem o programa mais interessante, e assim estejam
dispostas a assisti-lo. Ao mesmo tempo, o conteúdo do Dafa deve ser entrelaçado ao
conteúdo do programa. Desta forma, seu efeito sobre as pessoas comuns será maior. Não
funcionará se não contiver nenhum material de gente comum, pois vocês querem fazê-lo
nos moldes dos meios de difusão das pessoas comuns. Com respeito a quanto do Dafa deve
conter, vocês devem decidir isto por si mesmos. Encontrem o equilíbrio correto.
Pergunta: Discípulos do povo natal do Mestre em Changchun enviam saudações ao
Mestre. Quando você poderá regressar para nos ver?
Mestre: Penso que não demorará muito. Dinastia após dinastia, na China, passou por este
processo, o imperador de cada dinastia era chamado de “alguém que vive até os dez mil
anos”. Porém, nenhum deles poderia viver tanto assim. Cada dinastia queria se converter
em um império inquebrantável, porém, nenhum foi inquebrantável. Não temos nenhum
desejo de derrotar o regime chinês, não temos esse tipo de aspiração política. Estamos
sendo perseguidos sem causa alguma. Só estamos expondo esse grupo perverso que nos
está perseguindo. De fato, muitas pessoas dentro do governo chinês estão contra esta
perseguição. O que ocorre é que sob este tipo de intensa pressão, elas não se atrevem a
dizer nada. Porém, as ações das pessoas estão decidindo o futuro delas. Dafa está julgando
todas as pessoas. Digo mais uma vez que a sociedade humana foi criada para o Dafa. Ao
longo da história, qualquer coisa que não tinha nada a ver com o Dafa, não poderia ocorrer.
Foi o cabeça do mal que disse que “O partido Comunista tem que vencer Falun Gong”. Por
que o Partido Comunista quer vencer Falun Gong? As pessoas em todo o mundo acham
isto bem estranho. O Partido Comunista controla todo o exército chinês, a força policial e o
governo. Por que querem vencer um grupo de pessoas sem armas sob seu mandato e
pessoas que somente querem ser pessoas boas? Isto não faz sentido. De fato, o Dafa está
sendo difundido amplamente, e, com isso, o coração das pessoas muda com a bondade, e a
sociedade se torna mais estável. A quem isto beneficia? A qualquer um que esteja no poder,
não é verdade? Eles não estão fazendo algo totalmente irracional? Não temos interesse no
poder político. De fato, antes de a perseguição começar, familiares de todos os sete
membros do Comitê Principal do Politburo Central do Partido Comunista Chinês
praticavam Falun Gong. Todos os sete membros do Comitê Principal estavam lendo o
livro. Estavam completamente conscientes do é realmente Falun Gong. Invejas
desenvolvidas em lutas políticas criaram estas coisas, o que faz com que as pessoas causem
danos a si mesmas. Isto fez com que essa coisa do mal perdesse seu raciocínio e se tornasse
incapaz de tolerar algo. A amplitude de sua mente é incomparavelmente pequena enquanto
que seus desejos são incomparavelmente grandes. Sua valentia é incomparavelmente
pequena enquanto que sua inveja é incomparavelmente grande. Não entende nada sobre
governar um país. Sua habilidade de fazer realmente um trabalho é menor do que a de um
chefe de um pequeno departamento de uma companhia local. Quando perde a cabeça, seu
comportamento não é diferente do comportamento de um demônio. Além disso, seu espírito
original é um sapo. É difícil encontrar uma pessoa assim! Nesta peça teatral do mundo
humano, onde podemos encontrar um ator assim? Levou um grande tempo para encontrar
alguém assim ao longo da história! (Aplausos). As velhas forças não estão dispostas a
deixar que ele vá para o inferno imediatamente. Elas dizem que nunca poderão encontrar
um tipo assim para substituí-lo.
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