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(Longos aplausos) As pessoas se sentam.
Já se passou muito tempo desde a última vez que nos vimos. Parece que muitas pessoas já
sabiam que eu viria a esta conferência do Fa. Todos estão muito bem informados! Vocês
estão se tornando mais e mais assombrosos em seus cultivos (Aplausos). Primeiramente, lhes
falarei sobre a situação da retificação do Fa, e também de minha própria situação, depois
falarei um pouco sobre alguns assuntos que surgiram entre os praticantes durante este período
da retificação do Fa e de seus cultivos.
Em diferentes ocasiões, e de diferentes perspectivas, tenho falado sobre a imensa força da
retificação do Fa no cosmo inteiro. Hoje lhes explicarei a forma da retificação do Fa de outro
ângulo. Como sabem, este cosmo é extremamente imenso, tão grande que não pode ser
medido – e não estou me referindo à forma que os humanos utilizam para medir as coisas,
mesmo utilizando a forma que os Deuses utilizam, este cosmo não pode ser medido. Eu já
disse que são incontáveis os seres viventes, e nenhum deles pode dizer quantas moléculas
compõem a Terra; e cada partícula é uma vida. E há tantos corpos celestiais no cosmo, tantos
que não dá para contar. Quão grande é o corpo celestial? Inclusive, se você conseguisse
aumentar sua imaginação infinitamente, ainda assim, só estaria dentro da esfera de uma
partícula de um pequeno corpo celestial. No imenso cosmo, não só as vidas são incalculáveis
como também os níveis. Inclusive para os Deuses é incalculável; é assim que os Reis e
Senhores de níveis sumamente elevados veem as coisas. Por isso, em etapas posteriores do
ensinamento do Fa, deixei de falar sobre quão grande é o cosmo, já que era completamente
impossível expressá-lo utilizando a linguagem humana. Quanto mais alto é o nível, maiores
se tornam os seres, e as dimensões se tornam tão grandes que é algo que vai muito além do
que se pode descrever. O volume de um ser lá em cima ultrapassa todos os universos debaixo
dele. É assim grande. No que diz respeito à retificação do Fa, 20 % dos seres do velho cosmo
participaram e arranjaram tudo o que desejavam na retificação do Fa; em todos os diferentes
níveis, um grupo de seres participou diretamente nesta retificação do Fa. Nunca puderam
imaginar que sua participação seria justamente o verdadeiro obstáculo demoníaco a esta
retificação do Fa, sua participação criou um obstáculo imenso a toda retificação do Fa, e isto
resultou na destruição de um incalculável número de seres conscientes: “O Mestre não é
misericordioso? Então simplesmente nos perdoe e tudo estará bem”. As velhas forças estão
se aproveitando de minha grande misericórdia e fazendo o seu jogo. O Fa é misericordioso
para com todos os seres, porém, ao mesmo tempo é solene e digno. O Fa também tem
padrões, e perante os seres conscientes é imutável e indestrutível, e não é algo que possa ser
manipulado. Pode ser misericordioso com os seres conscientes, porém, quando um ser
realmente viola as coisas a tal extremo, o Fa está ali para julgá-lo, e uma misericórdia maior
seria excessiva, seria equivalente a sua própria destruição, por isso, esses seres estão
marcados para a eliminação.
Durante a retificação do Fa, o número de seres conscientes no cosmo que foi eliminado
devido à participação das velhas forças é incalculável. Assim, os detalhes de sua participação
e a forma utilizada para fazerem as coisas – escolhendo a forma que elas acreditavam ser a
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mais adequada para alcançar suas metas – a maneira mais comum é a de fazer com que todos
os enormes, gigantescos corpos cósmicos coloquem um pé dentro do nível mais baixo do
cosmo, os Três Reinos. Isto é só uma analogia. Em outras palavras, todos esses corpos
cósmicos têm uma parte de seu ser comprimido dentro dos Três Reinos. Pensem: quando
corpos cósmicos e seres tão imensos e gigantescos entram nos Três Reinos, que tipo de
estado é criado nos Três Reinos? A humanidade de hoje está degenerada a tal ponto que não
pode ser comparada com nenhuma humanidade do passado. Inclusive as deidades na Terra
têm sentido a tremenda pressão. Eu perguntei a essas deidades sobre esta mudança e elas
disseram: “Pensamos que isto foi causado pelo nosso estado de cultivo”. Inclusive, os
poderes das deidades terrenas já não funcionam, pois esses seres gigantescos têm um efeito
restritivo sobre todas as coisas neste nível mais baixo do cosmo. Depois que desceram aqui,
causaram danos inimagináveis no que diz respeito ao desvio de seres e matéria dentro dos
Três Reinos. Se não fosse pela retificação do mundo humano pelo Fa, que reajustará tudo
completamente ao final, este lugar já estaria além da redenção, ninguém seria capaz de fazer
nada a respeito e este lugar já seria insalvável.
O método que geralmente utilizam é o de comprimir os enormes corpos cósmicos e
incontáveis firmamentos empurrando-os para dentro dos Três Reinos. Quanto mais alto o
nível daqueles enormes seres, maior é o volume, porém, as partículas, os elementos que os
compõem, se tornam mais finas e densas, ou seja, são mais microcósmicas. Então, quando
seres assim tão imensos são comprimidos juntos, pensem: o que acontece neste nível mais
baixo do cosmo? Isto formou um grande e poderoso anteparo. Na realidade, a retificação do
cosmo pelo Fa se realiza com apenas um movimento de mão. Ocorre que no processo deste
movimento de mão, as diferenças sentidas pelos seres em muitos espaços-tempos do cosmo
são enormes. As dimensões, de ilimitados e imensuráveis tamanhos, têm seus próprios
tempos, e as diferenças entre os tempos, a quantidade de tempos, também são ilimitadas e
imensuráveis; isso é o que causa as enormes diferenças entre os tempos de diferentes
dimensões. Enquanto o movimento de mão se realiza, em alguns lugares o tempo é o mesmo
desse movimento de mãos, enquanto que em alguns outros lugares já transcorreram décadas,
centenas, milênios ou dezenas de milhares de anos; em outros lugares já se passaram centenas
de milhões de anos, ou uma quantidade de tempo ilimitada e incalculável. Aqui neste lugar
onde os humanos estão, não é muito tempo, só tem sido um pouco mais de uma década. Isto
significa que é o tempo que causa estas diferenças.
Pensem: existe esta diferença entre diferentes espaços e tempos, e esses enormes corpos
cósmicos foram empurrados para dentro dos Três Reinos, eles entraram neste lugar humano e
estão comprimidos aqui. Se vocês entenderem isso com o pensamento humano, pensarão que
o volume total de seus corpos foi reduzido, porém, isto não significa que suas estruturas
internas mudaram. Se a estrutura interna não mudou, então, pensem, se vocês conseguissem
entrar neles, descobririam que ainda são gigantescas dimensões tão imensas quanto antes.
Quando comecei a fazer a retificação do Fa, fiz coisas fora dos Três Reinos, fiz as coisas ao
redor dos Três Reinos. Por que evitei os Três Reinos naquele momento? Se eu começasse a
retificação de dentro dos Três Reinos, colocando em termos humanos, os Três Reinos teria se
convertido no ponto central da retificação do cosmo; este seria o lugar onde ocorreria a fusão
e a fissão nuclear das partículas mais microcósmicas, seria o principal campo de batalha da
retificação do Fa, e todas as imensas mudanças nos enormes seres e corpos cósmicos
aconteceriam aqui. Pensem: os Três Reinos seriam destruído a tal ponto que não sobraria
nada. Esta foi a razão pela qual foi necessário começar as coisas ao redor dos Três Reinos.
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Comecei fazendo a retificação do Fa fora dos Três Reinos, seguindo para as dimensões mais
altas, não indo somente em uma direção, mas em todas, expandindo simultaneamente em
direção ao nível microcósmico e macrocósmico, indo para cima e também para baixo, pois o
conceito do que está no nível microcósmico e macrocósmico é o mesmo. Em todos os lugares
que fui, fiz de tal forma que transcendi todos os tempos. Observando de cima, a enorme
velocidade de expansão e o gigantesco impacto, inclusive para os Deuses que veem isto, é tão
assombroso que nunca viram nada igual. Em todos os lugares onde cheguei, todos os corpos
cósmicos estão explodindo e se formando novamente; a maior parte está sendo resolvida com
soluções benevolentes, e alguns eliminados. Recentemente, vocês viram as descobertas feita
pela astronomia dos EUA; essas descobertas têm a ver com o fenômeno de renascimento de
diferentes galáxias e corpos celestes. Aquelas são cenas do renascimento das galáxias dentro
da esfera que os humanos podem observar. Atualmente, os humanos ainda não sabem que as
diferenças de tempos são muito grandes entre dimensões que se encontram a diferentes
distâncias, na realidade, elas ainda se encontram contidas dentro do mesmo grande tempo
principal, o que ocorre é que as divisões das dimensões formaram esferas de tempo
diferentes. Certamente, na verdade, tudo está ocorrendo ao mesmo tempo. Tudo está
acontecendo de forma assombrosa. A explosão de gigantescas quantidades de energia, o
renascimento... o processo deste tipo de reforma é sumamente microcósmico e
macrocósmico, e a grandiosidade de seus pequenos detalhes, o intrincado que é sua natureza
microcósmica, a enorme complexidade, e a imensidão do firmamento, faz com que até os
Deuses gigantescos se maravilhem com tudo isto. Apesar de tudo isto, o fluxo da retificação
do Fa está ocorrendo muito rápido, tudo é feito em um instante; tudo é feito – feito o mais
perfeitamente possível. Porém, a parte que foi comprimida dentro dos Três Reinos está
associada com o que se encontra fora dos Três Reinos como uma única entidade, estão
conectadas, estão juntas, e o espaço dentro de seus gigantescos corpos é sumamente vasto. Eu
já tinha dito que para ir desde a parte que constitui a superfície de um enorme ser até a sua
parte mais microcósmica, ou seja, a distância dentro de seu próprio corpo, é algo que
inclusive nem um Deus poderia atravessar em todo o seu tempo de vida. Pensem sobre quão
longa é a vida de um Deus! Aqueles seres são assim gigantescos. Porém, a retificação do Fa
se faz em um instante. É sumamente rápido. Certamente, dentro dos Três Reinos, entendendo
as coisas da perspectiva humana, estes seres foram comprimidos e agora são tão finos e
pequenos que chega a ser indescritível, no entanto, seus tempos, dimensões, e estruturas são
iguais aos de lá de cima. Quando uma camada enorme lá de cima é penetrada completamente,
existe uma parte aqui embaixo (dentro dos Três Reinos) que lhe corresponde, e então, ao
mesmo tempo em que as coisas acontecem lá em cima, uma camada muito fina aqui em baixo
também é penetrada. Então, muitos firmamentos e corpos cósmicos foram comprimidos
dentro dos Três Reinos, e o número de seres que entraram nos Três Reinos junto com eles é
incalculável. Portanto, a retificação do Fa é vista progredindo de forma avassaladora na parte
superior do cosmo e também em seu microcosmo. Usando uma analogia do entendimento
deste nível, sua velocidade é ainda mais rápida que a de uma explosão de laser neste nível. Só
estou descrevendo as coisas, usando palavras que as pessoas entendem como sendo as mais
velozes. Então, quando um corpo cósmico incomparavelmente grande é retificado pelo Fa lá
em cima, no mundo humano é como se uma camada muito fina da pele, fosse tirada.
Entendem o que digo?
Então, por que é que durante a retificação do Fa, a penetração na superfície dos Três Reinos é
tão lenta? Esta é a razão. Quando a retificação do Fa acontecer no mundo humano, todos os
elementos cósmicos e os seres de diferentes corpos, lá em cima, já terão sido retificados.
Ocorrem de forma paralela, e acabarão ao mesmo momento. Quando a retificação do Fa
terminar lá em cima, nosso Três Reinos será definitivamente penetrado por ela. Agora estou
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falando disto de outro ângulo, que é, estou explicando o porquê de não ter começado a
retificação dentro dos Três Reinos quando a iniciei. Alguns estudantes estão pensando: “O
Mestre não reconhece o arranjo das velhas forças. Então, por que o Mestre não destrói as
velhas forças em um instante?” O Mestre é capaz de fazê-lo, não importa o quão grande
sejam, o Mestre ainda pode fazê-lo. Porém, pensem: se eu mudasse a trajetória da enorme e
gigantesca energia da retificação do Fa, trazendo-a aqui aos Três Reinos para fazer as coisas,
seria como golpear um mosquito com uma bomba atômica; seria usar força de maneira torpe.
Se eu trouxesse minha enorme energia para este lugar, seria o mesmo que criar um campo de
batalha aqui mesmo dentro dos Três Reinos. Mesmo elas tendo entrado dentro dos Três
Reinos, seus gigantescos corpos ainda estão lá em cima; o que foi comprimido aqui dentro é
somente uma porção. Portanto, se eu as desintegrasse, as massas correspondentes lá em cima
continuariam a vir para cá, se eu as desintegrasse continuamente, ainda assim continuariam se
comprimindo aqui dentro dos Três Reinos, e os outros corpos cósmicos também fariam o
mesmo; os corpos cósmicos que se comprimiram aqui dentro continuariam a vir. Então
pensem: se enormes e inumeráveis seres e corpos cósmicos viessem para cá continuamente,
este lugar se converteria em um lugar para a fissão de todas as partículas, tornando-se o ponto
central do cosmo. Minha força também é uma massa imensa, então, se tanta força fosse usada
neste ponto, seria um uso exagerado dela e, além disso, isto continuaria por um longo tempo.
Mesmo se ao final eu pudesse penetrar dentro de todas elas e completar tudo, pensem: não
restaria nada daqui, deste lugar de humanos, deste Três Reinos. Depois deste gigantesco
impacto, nada existiria. Esta é uma das razões pela qual não fiz nada diretamente aqui. E por
que não trato de forma direta e imediata e até de forma especial as situações que surgem
dentro dos Três Reinos? É porque se as destruísse, elas continuariam a vir e continuariam a
atrapalhar sem cessar minha missão, e o cenário que mencionei há pouco, aconteceria.
Portanto, se não ocorrem problemas maiores dentro dos Três Reinos, não faço as coisas neste
lugar. A retificação do Fa é feita de forma abrangente e não foca somente este lugar humano.
Se a retificação focasse somente este lugar humano e a salvação de todos os elementos finais
dos corpos do firmamento colossal demorasse muito, isto seria terrível.
Porém, vocês ouviram o Mestre dizer: para a completa retificação do Fa, também deixei aqui
entre as pessoas comuns uma grande massa de gong. Não é problema algum a este gong
proteger o cultivo dos praticantes e a validação do Fa, definitivamente este gong pode fazer
isto. Porém, existe outro assunto, por que as velhas forças podem manipular as coisas? É
porque todos os seres que foram comprimidos dentro dos Três Reinos são das velhas forças, e
formaram uma quadrilha; quando quero fazer coisas de uma maneira especial, eles se juntam
para me obstruir. Se insisto em fazê-lo, eles concentram todo seu poder para bloquear isso.
No passado, quando estive na Exposição Asiática de Saúde na China, para permitir que mais
pessoas conhecessem o Dafa, pessoalmente curei enfermidades das pessoas. Algumas
pessoas tinham realmente muito carma, e quando as estava curando, as velhas forças não
permitiam que eu as curasse. A forma que as velhas forças usaram para me obstruir foi a de
organizar incontáveis, inumeráveis Deuses para que bloqueassem em um instante o lugar
onde estava a raiz da enfermidade. Esses Deuses se faziam muito pequenos. Às vezes, os
discípulos do Dafa viam aparecer perante seus olhos uma pequena luz dourada brilhante, isto
eram eles. Esses Deuses se tornavam muito pequenos, porém sua densidade era muito alta, se
juntavam densamente, bloqueando o lugar onde a raiz da enfermidade se encontrava. Porém,
na realidade, eles não podiam me bloquear. Eu podia agarrá-los e colocá-los para fora, eu
podia jogá-los para baixo. Na retificação do Fa há um princípio: não importa a forma com
que lido com algo, sempre é reta. Lembrem-se destas palavras do Mestre: independentemente
da forma com que lido com algo, sempre é reta, e aqueles com que estou tratando, sempre
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estão equivocados (Aplausos). A razão é que isso é a escolha do cosmo, a escolha do futuro.
Certamente, para poder curar enfermidades para uma pessoa comum, tive que derrubar esses
Deuses, e uma vez que eu os derrubei, imediatamente eles perderam seus Estado de Fruição,
e foram jogados para baixo. Porém, para salvaguardar as leis do velho cosmo – eles não
podem ver as leis do novo cosmo – eles obstinadamente bloqueavam o lugar onde estava a
doença, e depois de eliminar um grupo deles, outro grupo chegava, se renovando
constantemente. O Mestre não teve coração para continuar fazendo, não podia destruir tantos
Deuses só para demonstrar misericórdia por uma pessoa comum, muito embora esses Deuses
não entendam este assunto da retificação do Fa.
Falei sobre isso para dizer que a razão pela qual existem muitas coisas que não saíram tão
bem como desejávamos durante a retificação do Fa é que tanto as velhas forças em níveis
baixos como aquelas em níveis altos têm participado juntas, e têm usado sua enorme
densidade para causar obstrução. Como acabei de dizer, tenho a capacidade de acabar com
isso, porém, se quisesse acabar com isso, teria que focar minha imensa energia aqui e assim
destruí-las completamente. No entanto, elas reuniriam aqui gigantescas quantidades de
matéria, toda matéria cósmica, e isso causaria problemas que seriam muito difíceis de
resolver imediatamente. Certamente se, durante a retificação do Fa, os praticantes atuam de
forma reta, então estes problemas não existem. Se os praticantes não atuam retamente quando
o gong e a energia que deixei neste lugar do cosmo, dentro dos Três Reinos, faz as coisas, as
velhas forças resistem e aparece um estado de obstrução. Por isso tenho dito aos praticantes
que se comportem retamente, que não permitam a elas encontrarem justificativas. Quando as
velhas forças encontram uma grande justificativa, elas acabam com você. Especialmente
agora que está chegando o fim, elas estão fazendo seus últimos esforços. Quando elas não
encontram nenhuma justificativa, elas não se atrevem a persegui-los, pois assim, elas mesmas
estariam violando as leis, e elas entendem isto, portanto, não haveria necessidade de eu
eliminá-las; as leis do velho cosmo as eliminariam. Isto porque elas são seres velhos que
consideram o salvaguardar estritamente as velhas leis como o mais fundamental.
Depois de falar disto, falarei sobre outro assunto: a situação do Mestre. Acabo de dizer que
quando estava passando ao redor dos Três Reinos, esses elementos finais dos corpos
celestiais do cosmo aproveitaram esta oportunidade para entrarem. Então, aqueles numerosos
e enormes seres que não tinham sido retificados pelo Fa, criaram uma divisão entre meu
corpo carnal aqui na superfície e meu corpo divino e imenso gong no outro lado. Esta divisão
não é como o nosso conceito de colocar um objeto entre duas coisas para separá-las; não é
assim. Esta divisão se origina no microcosmo de tudo, e mesmo parecendo haver união
dentro de todos os espaços, a divisão se faz por níveis e reinos diferentes, e é diferente do
conceito de partículas mais baixas em seu próprio nível. A distância entre as partículas
depende da existência de tempo e espaço, e no momento que aqueles numerosos corpos
cósmicos de altos níveis entraram no espaço entre todas as partículas dentro dos Três Reinos,
também mudaram seu tamanho original nos espaços e quanto à duração de tempo, e os
tempos e os espaços se dividiram em incontáveis múltiplos, portanto, formaram um anteparo
de enormes distâncias compostas por espaços enormes e tempos dilatados, e isto permitiu
com que as velhas forças fizessem as coisas que queriam sob a proteção desse anteparo de
distância de tempo-espaço.
Digo que elas interferem com as pessoas e interferem com o pensamento das pessoas, e não
só externamente; elas podem atravessar o corpo humano. Quando elementos de altos níveis
restringem a superfície do corpo humano, esses Deuses das velhas forças podem passar
através dos corpos das pessoas comuns sob tal proteção. Falando de outra perspectiva,
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quando se observa a superfície de nosso corpo humano com olhos humanos, a forma humana
e a estrutura da pele e células são muito finas e justas; porém, quando se observa o corpo
humano com um microscópio de alta magnitude, percebe-se que as células de uma pessoa e o
corpo composto por estas partículas são tão grossos como areia e contêm muitos espaços. Se
as pessoas tivessem tecnologia para aumentar esta visão ainda mais, os espaços seriam
surpreendentemente grandes. Observando de um contexto mais microscópico ainda, os
espaços entre as partículas são tão grandes que são como a distância espacial entre moléculas
e planetas. Com uma distância tão grande, não é então muito fácil para os seres e a matéria
composta por partículas ainda mais microcósmicas passarem livremente? Por isso, às vezes
atravessam a superfície de uma pessoa, e na superfície parece como se fosse essa pessoa, e
em um nível microcósmico ainda é essa pessoa, porém outro ser está no meio dela.
Depois de ter dito isto, quis dizer que este problema não existe para vocês, eu selei
completamente para vocês as suas partes que foram completamente cultivadas. Se um
discípulo do Dafa atua retamente, então ninguém se atreve a entrar nas partes superficiais que
ainda não foram cultivadas completamente. Por um lado, os velhos seres não se atrevem a
danificar o Fa do velho cosmo, e por outro lado, vocês têm ao Mestre e aos Deuses guardiões
do Fa. Quando ainda carregam apegos em seu lado humano superficial, então, o Mestre e os
Deuses guardiões do Fa ficam em situação difícil. Porém, se os pensamentos retos são fortes,
então o Mestre e os Deuses guardiões do Fa podem fazer qualquer coisa por vocês.
Minha situação não é algo que os seres comuns possam imaginar. Durante a retificação do
Fa, o Mestre juntou dentro de seu corpo, as vidas de todos os seres viventes do cosmo e as
vidas de todos os diversos elementos. Primeiramente, isto foi feito por razões de segurança
durante a retificação do Fa; as vidas de todos os seres conscientes estão aqui comigo, por
isso, ninguém pode fazer algo que coloque o cosmo em perigo. Segundo, é para prevenir que
nenhum ser ou vários elementos cósmicos escapem da retificação do Fa. Terceiro, é para
proteger suas vidas durante a retificação do Fa. Por isso, é que pelo corpo inteiro do Mestre
há imagens de seres de diferentes tamanhos e tipos em vários níveis do cosmo, há também
imagens de Taos, Deuses e Budas, também existem imagens de humanos; algumas delas são
grandes e outras pequenas. Porém, não podem interferir com o Mestre ou exercer influência
alguma, já que juntei as vidas de todos os seres conscientes em mim. Algumas podem ser
vistas com os olhos humanos; o Terceiro Olho dos estudantes também podem vê-las. Isto é
algo que nunca falei antes. Quando alguns praticantes com problemas de xinxing viram essas
coisas, a imaginação deles disparou.
Disse que seus diferentes estados de cultivo criam diferentes níveis e estados de situações no
cultivo. Aqueles com Terceiro Olho fechado se iluminam baseados nas verdades do Fa,
enquanto que aqueles com o Terceiro Olho aberto enfrentam as interferências das falsas
visões. Com o objetivo de provar esses praticantes que podem ver, os últimos seres das
velhas forças nos níveis mais altos que ainda não foram retificados pelo Fa, no passado
comandavam as velhas forças de baixo nível a fazerem coisas más com o aumento das
distâncias no tempo e espaço. Fazer isto durante a retificação do Fa é pecaminoso; isto está
quebrando severamente as crenças virtuosas e os pensamentos retos dos discípulos do Dafa.
Porém, vocês sempre devem se lembrar de uma coisa: não importa quem interfira tudo é
passageiro, são todas ilusões, é tudo como se fosse um vento. Há todo tipo de elementos
materiais e seres em todas as partes das diversas dimensões, há tantos que são incontáveis.
Estão presentes, tenham ou não uma imagem, e são seres em diferentes dimensões
microcósmicas. Antes de completar a retificação do Fa, os Deuses microcósmicos do cosmo
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ainda existem em suas próprias dimensões, as quais existem no mesmo tempo e lugar. Se
estão aqui ou não, é só um conceito. Aqueles elementos, com forma ou sem forma, existem
ali naturalmente, e não têm absolutamente nenhuma influência sobre você. Ninguém pode
manipular os discípulos do Dafa que têm pensamentos retos e ações retas.
Também lhes digo que mesmo parecendo que os enormes seres e elementos de alto nível das
velhas forças estão separando minha superfície, nunca puderam me separar de minha
existência mais microcósmica, pois ninguém pode ultrapassar a mim (Aplausos). Isso é algo
que elas nunca serão capazes de ver, e é algo que os seres conscientes dentro do cosmo
jamais poderão ver; unicamente eu, somente eu posso controlar isso. Em outras palavras, o
fenômeno de que falei acima, criou uma impressão falsa nas pessoas e causou alguns
entendimentos incorretos. Agora, lhes disse do que se trata tudo isto.
Digo-lhes: o Eu que vocês veem com seus olhos físicos – o mais superficial Eu – é meu
verdadeiro Eu, Li Hongzhi. O que veem do outro lado é meu Corpo Buda. O Eu na superfície
mais externa que vocês veem neste instante, é meu Corpo Principal, Li Hongzhi (Aplausos).
Por quê? Porque para poder fazer isto, para poder salvar todos os seres, desci ao nível mais
baixo (Aplausos). Portanto não se preocupem com qualquer coisa que tenham visto.
Inclusive, se viram meu Fashen, meu Corpo de Gong, ou viram uma parte de meu corpo a
níveis mais altos, não desenvolvam nenhum apego. Todos existem juntos com este Eu na
superfície que é o Corpo Principal. Minha pele humana na superfície mais externa é o Corpo
Principal (Aplausos). Porém, devido ao Mestre estar entre as pessoas comuns, para poder
viver aqui, devo me ajustar aos princípios dos seres humanos neste mundo. Se eu não fizesse
assim, as pessoas me achariam estranho. As velhas forças querem fazer algumas coisas
enganosas contra mim, e continuam fazendo coisas más. Para não afetar os pensamentos retos
dos discípulos do Dafa, não utilizo nenhum elemento que não seja aquelas vidas de todos os
seres no cosmo que trouxe aqui dentro comigo. Todos os falsos Eu no cosmo foram
propositadamente criados pelas velhas forças. Sem importar qual intenção, se era para criar
um efeito positivo ou negativo, o ato de fazer isto é pecaminoso. Penso que lhes expliquei
completamente este assunto.
Mesmo eu vindo para cá, ninguém pode ver o quão microscópico sou finalmente. Podem ver
somente a parte de meu corpo humano que consiste das partículas mais superficiais. Cada
objeto e cada coisa no universo é composto de camadas sob camadas de diferentes partículas
microcósmicas, indo até a superfície. Os Deuses podem ver tudo isso, segui-lo até suas raízes
e descobrir suas origens. Como se fosse um caminho que se percorre pouco a pouco até
alcançar sua origem. Eu vim de dentro e vim de fora; venho do nada, me formei em algo e
apareci no cume do firmamento colossal, e dali, passo a passo fui descendo ao mais
superficial, os Três Reinos. Ninguém sabe quem sou.
No passado, houve outra situação. Com minha retificação do Fa, as velhas forças fizeram
muitos truques e também muitas coisas. Elas não fizeram somente esses arranjos, mas
também quiseram mostrar o que estão fazendo a esses enormes seres dentro do cosmo que
não estão envolvidos. Por isso, colocaram um grande empenho em fazer as coisas da maneira
mais astuta. Utilizaram algo de minhas substâncias ou algo de meu Gong, adicionaram a isto
sua influência, e criaram imagens do Mestre, imagens de Buda. Não havia mencionado isto
antes porque não queria criar confusão. Houve outra razão, elas diziam que a intenção delas
não era a de causar danos; em suas próprias palavras, elas desejavam me ajudar e assim,
desempenharam um papel positivo. Estas são as duas partes arranjadas pelas velhas forças:
uma parte é a de desempenhar um papel negativo, e a outra parte é a de desempenhar um
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papel positivo. Algumas entraram dentro dos corpos de estudantes para fazerem certas coisas
– houve uns poucos casos isolados assim. Por isso alguns que puderam ver isto, disseram:
“Nossa, você é o Mestre!” E assim achavam que o estudante era o Mestre. Porém, isto não foi
arranjado por mim. Estritamente falando, esse não sou eu, e tampouco reconheço isto, pois
foi tudo arranjado pelas velhas forças. Isto, em si mesmo, mostra a degeneração do cosmo.
Uma vez que alguns estudantes viram isto, causou impressões falsas nos pensamentos retos
dos estudantes, danificando seriamente a fé virtuosa e reta dos estudantes, por isso essas
velhas forças tiveram que ser destruídas. No presente, todas já foram lançadas ao inferno.
Hoje, ao mencionar este assunto também estou dizendo a todos: esses poucos estudantes,
certifiquem-se de não cair devido a isto. Não é um assunto para se brincar. Alguns estudantes
estão com um pé sobre o nada, já estão sendo irracionais. Tem havido uns poucos casos
assim. Devem prestar atenção nisto.
Acabo de falar um pouco sobre minha situação. Há outro assunto. Recentemente, uns poucos
estudantes têm tido alguns estados incorretos. Este problema também é muito sério. Isto foi
causado por muitas razões diferentes. A razão principal é que, devido aos seus níveis terem
melhorado e o Mestre ter dito sobre o Estado de Fruição que obterão, ganharam confiança e
assim, se tornaram mais audazes e se sentiram mais fortes; só posso descrever essa situação
com palavras inferiores de seres humanos, pois não há palavras apropriadas para descrever
esta situação. Portanto, algumas pessoas passaram a dizer: “Já não necessitamos respeitar o
Mestre. Só necessitamos seguir o Fa e tomar o Fa como Mestre”.
Certamente, eu lhes disse para que tomem o Fa como Mestre; isto não é incorreto. Porém,
essa não é a razão de lhes ter dito que tomassem o Fa como Mestre. Então, qual foi a razão?
Como sabem, tenho 100 milhões de discípulos do Dafa. Se meu Corpo Principal fosse dizer
pessoalmente a cada discípulo como ele deve se cultivar, e cuidasse de você pessoalmente, se
cada um de vocês que tivesse perguntas viesse me perguntar diretamente, e se a
transformação do Gong de cada um, a consumação de seus paraísos, a eliminação de seu
carma, se cada coisa fosse feita por este meu Corpo Principal, pensem: seria impossível de
ser feito. Não poderia ser feito antes de o Fa retificar o mundo humano e limpar os
obstáculos finais. Portanto, quando há tantos estudantes que não podem me ver, como
poderiam se cultivar? O Fa está ali para eles, e por isso lhes disse que tomassem o Fa como
Mestre. Este foi o propósito fundamental. Também lhes disse o quão poderoso é este Fa, e
que coloquei minhas imensas capacidades dentro deste Fa. Por isso, este Fa pode fazer
qualquer coisa por você (Pausa. Aplausos). Também há estudantes que... no que diz respeito
à situação que lhes falei, um número muito pequeno de estudantes não conseguiram
reconhecer esta situação e, como consequência, perderam o respeito para com o Mestre, e se
atreveram a falar do quão elevado é o nível deste Fa e também falaram várias coisas
diferentes sobre mim, seu Mestre. Este Fa criou os inumeráveis Reis e Senhores de todos os
colossais e imensos firmamentos, e é o que assegura a existência de todos os seres e diversos
elementos cósmicos, incluindo o diminuto você. Certamente, não é que não permito aos
estudantes falarem sobre essas coisas. Porém, em suas palavras, tenho visto seus apegos e a
terrível direção que tomaram. Além disso, o que vocês viram é sumamente baixo, algumas
coisas não são nada daquilo que pensam, e muitas são o resultado de falsas imagens criadas
por seus pensamentos não virtuosos.
Eu disse anteriormente que no cosmo há incontáveis níveis, os quais são imensuráveis e sem
fim. Porém, sob a perspectiva de um nível mais alto, todos os imensuráveis e infinitos níveis
abaixo dele, descendo até este lugar humano, todos esses imensuráveis níveis têm
manifestações em muitos outros níveis. Pensem sobre o quão complexas e vastas são as
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manifestações. As manifestações em qualquer nível são as verdades naquele nível, e são as
expressões da verdade naquele nível. Porém, nenhuma das cenas que vocês veem em
qualquer nível é a mais fundamental.
Permiti que muitos estudantes vissem a manifestação de alguns fenômenos na retificação do
Fa em diferentes níveis, para assim, aumentar a confiança deles na retificação do Fa, para
ajudá-los a estudar bem o Fa, aumentar a confiança no cultivo diligente, e para aumentar a
confiança deles no esclarecimento dos fatos e no envio de pensamentos retos. Não
considerem o que viram nos níveis muito baixos, nos diversos níveis mais baixos dos
imensuráveis e infinitos níveis, como a situação fundamental da retificação do Fa do cosmo,
pois tudo o que ocorre na retificação do Fa tem uma manifestação concreta diferente em cada
nível.
Vejam, falando somente sobre o cultivo, é algo muito complexo nos níveis mais baixos
dentro do cosmo, porém se torna muito simples em níveis mais altos, onde já não existe
nenhum conceito de cultivo, mas somente o conceito de eliminação de carma. Em níveis
ainda mais altos, todos os problemas existem para pavimentar o caminho de ascensão ao Céu.
E nos níveis ainda mais altos, conceitos como eliminação de carma, suportar penalidades e
cultivo já não existem, trata tudo simplesmente de uma decisão! Nos altos níveis do cosmo,
existe apenas tal princípio. Eles pensam que alguém é suficientemente bom, então o escolhe;
este é o princípio: “Cultivo? Não fizemos nenhum arranjo para o seu cultivo. Que cultivo?
Queremos somente purificá-lo e limpá-lo passo a passo, até chegar aqui em cima. Purificar e
limpar; é simples assim!” Porém, quando se manifesta em níveis diferentes, se converte em
pavimentar o caminho, ter problemas, suportar penúrias, eliminar carma, cultivando, etc.,
cultivar de uma forma, praticar de outra...
Ao falar sobre este assunto, lhes revelei uma verdade maior. Na realidade, neste cosmo não é
importante se os seres conscientes sabem quem eu sou ou não. Porém, uma coisa deve estar
clara, ou seja: Eu estou retificando o Fa; não importa quem eu sou, eu sou aquele que está
retificando o Fa. Eu disse às velhas forças: “Está bem que vocês não saibam quem sou, e está
bem que vocês não acreditem quem sou, não estão pecando devido a isso. Porém, onde vou –
usando o conceito de vocês, eu também estou cultivando – e o que eu alcançarei, isto sim
vocês sabem. Por isso, olhem para trás e vejam o que vocês estão fazendo; por acaso não
estão cometendo pecados?” Além disso, em níveis ainda mais altos, o conceito de desejar
alcançar algo não existe. Trata-se apenas daquilo que o cosmo escolhe. Tudo o que fiz
durante a presente retificação do Fa e tudo o que quero fazer, colocando de forma simples, é
o que o futuro cosmo escolheu e são as necessidades do futuro cosmo (Aplausos). Então, para
os seres do velho cosmo, e isto inclui todos os elementos viventes, quando se trata da
retificação do Fa, o melhor é que todos os seres se harmonizem e completem as coisas de
acordo com aquilo que escolho, e que contribuam com suas melhores ideias, e não mudem o
que eu quero, e sim, que se harmonizem e completem as coisas de acordo com o que eu disse
– este é o melhor (Shan) pensamento que um ser do cosmo pode ter (Aplausos). Porém, as
velhas forças não fizeram isso. Elas consideram seus próprios desejos como o mais
fundamental, e pensam que tudo o que faço deve se harmonizar com o que elas desejam; elas
fazem o contrário. Não quero mencionar seus crimes feitos com muita severidade; neste
momento não quero nomear que classe de crime cometeram. Porém, é completamente errado,
absolutamente não podem atuar desta forma.
Todo o Fa que acabo de falar foi para dizer uma coisa. Seja que me respeite ou não, como
seu Mestre, realmente é algo que não me importa. No início, quando eu lhes estava salvando,
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muitos de vocês falaram mal de mim. Alguns inclusive falavam mal de mim quando
assistiam as palestras. Não me importo. A única coisa que desejo é salvá-los (Aplausos). O
que estou tentando dizer é que, pessoalmente, não me importa em nada como você trata seu
Mestre. Não me comovo por nenhum elemento de nenhum nível do cosmo. Porém, existe um
problema, que é, se você não respeitar o Mestre, de acordo com os princípios do cosmo, isto é
ruim, e as velhas forças se aproveitarão desta brecha e o destruirão. Elas terão encontrado a
maior desculpa para lhe destruir, pois elas viram o processo completo que fiz para sua
salvação.
Na verdade, se não fosse pela retificação do Fa, a raça humana de hoje já teria sido destruída
há muito tempo. Os padrões de pensamento da humanidade já estão em um nível mais baixo
que o do inferno. Devido à retificação do Fa, eu paguei pelos pecados cometidos por todos os
seres conscientes dentro dos Três Reinos (Aplausos). Então, pensem: em tudo que diz
respeito aos nossos estudantes, é como se naquela época, eu diretamente tirasse você do
inferno (Aplausos). Realmente eu arquei com os pecados que você cometeu durante centenas
de milhares de anos. E não é só isso. Devido a isso, também o salvarei e o tornarei um Deus.
Não poupei nenhum esforço neste processo. Junto com isto, já que se tornarão Deuses a
níveis muito altos, tenho que lhes dar a honra de Deuses de níveis assim altos, e todas as
bênçãos que necessitam ter em níveis tão altos (Aplausos). Desde o começo dos tempos,
jamais um Deus se atreveu a fazer isto. Algo assim nunca aconteceu.
Apesar de as velhas forças estarem tentando manipular este assunto e fazer as coisas de
acordo com os seus desejos, vocês sabiam que todos os seres das velhas forças me respeitam
profundamente? (Aplausos). Apesar de criarem obstáculos para a retificação do Fa, nunca
fizeram nada mal que se dirigisse diretamente a mim, pois elas me respeitam (Aplausos e
mais aplausos). Portanto, para esses nossos estudantes que temporariamente estão confusos, e
cujo estado mental não está correto, pensem: uma vez que não tenha respeito por mim, as
velhas forças farão coisas sem piedade contra você, e pensarão que você é simplesmente
atroz. Certamente, elas não lhe destruirão imediatamente. Farão com que você tenha mais e
mais visões falsas, farão com que sua mente se torne menos e menos virtuosa, transformando
de forma demoníaca seu coração contra o Mestre, guiando-o por um caminho perverso e,
como consequência, fazendo com que cometa imensos pecados.
Vocês sabem que princípio adoto na retificação do Fa? Não levo em consideração nenhum
pecado que os seres conscientes cometeram ao longo da história! (Aplausos). A única coisa
que olho na retificação do Fa é a atitude dos seres conscientes para com a retificação do Fa
(Aplausos). Eu deixei as portas completamente abertas. Como já lhes disse, se nem sequer
olhasse a atitude para com a retificação do Fa, então o novo Fa e o novo cosmo não
existiriam. Então, a atitude para com a retificação do Fa é o mais crucial. Uma vez que você
cometa um erro com relação a isto, inclusive eu não poderei dizer nada quando as velhas
forças lhe destruírem.
Quando você falta com respeito ao Mestre, sabe o que penso? Isto não me importa. Agora
mesmo, sabe quem sou? Você só conhece a imagem humana que carrego. O que se manifesta
diante de você incluindo o outro lado, também são somente imagens dentro do cosmo. No
futuro não saberá fundamentalmente quem sou. Nenhum ser no cosmo saberá quem sou
fundamentalmente. Seja que me trate com bondade ou não, isto não me importa, porém, as
velhas forças lhe destruirão com tribulações. Tenha cuidado!
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Agora que já falei até este ponto, eu direi um pouco sobre o que peço que façam durante a
retificação do Fa. Como puderam ver, vocês estão esclarecendo os fatos, enviando
pensamentos retos, e estão se cultivando. No presente momento, estas três coisas são as mais
importantes para os discípulos do Dafa. O esclarecimento da verdade, quando observado da
superfície, de acordo com as verdades no nível humano, é expor a vil perseguição. Enviar
pensamentos retos é eliminar a perseguição aos discípulos do Dafa por esses seres
insalváveis, os mais sujos. Visto da perspectiva de níveis mais altos, o verdadeiro propósito
de esclarecer os fatos é salvar seres conscientes e evitar que a humanidade seja eliminada. As
velhas forças usaram seres malvados para fazer coisas diabólicas contra os discípulos do
Dafa com o propósito de: um – criar testes; dois – fazer com que eu elimine o lixo (seres
perversos) do cosmo. O envio de pensamentos retos pelos discípulos do Dafa está se opondo
fundamentalmente aos arranjos das velhas forças e eliminando a perseguição diabólica. Digo
que tudo o que vocês têm feito, na verdade, têm sido feito para vocês mesmos; eu não fiz
nada disso por mim. Ao mesmo tempo, digo que desde o dia em que começaram a se cultivar
até hoje, nada do que tenho dito e pedido que façam é para os outros. Seu cultivo pode
beneficiar a humanidade e a sociedade. No cultivo, os discípulos do Dafa podem se tornar
mais maduros uns com os outros, e enquanto são perseguidos, os discípulos do Dafa podem
reduzir a pressão e as perdas durante a vil perseguição. Porém, tudo isto é só um subproduto.
O verdadeiro propósito de todas essas coisas que fazem, é para que vocês tenham sucesso. No
futuro, vocês poderão dar uma olhada para trás e ver tudo isto. Agora mesmo vocês não
necessitam dizer o quão grande eu sou, ou dizer isto ou aquilo sobre mim, seu Mestre. No
futuro, quando olharem para trás, verão que tudo o que fiz foi para estabelecer coisas para
vocês (Aplausos).
Façam bem o que devem fazer. As relações predestinadas são difíceis de encontrar.
Valorizem tudo isto, não haverá uma segunda vez. Qualquer apego que vocês desenvolverem,
os arruinará no meio do caminho! Não abriguem nenhum pensamento humano nem se
apeguem a nada, façam somente o que um discípulo do Dafa deve fazer. Tudo o que é mais
harmonioso, mais grandioso e mais glorioso lhes espera! (Aplausos).
Isto é tudo o que direi esta manhã. Se eu puder ficar, quero responder algumas de suas
perguntas esta tarde (Longos aplausos).
Isto é tudo o que direi. Obrigado (Aplausos).
***
Agora, lembro-me que a última vez que me sentei em um Fahui para responder perguntas
foi... parece que não faço isto desde o dia 20 de julho de 1999, não é verdade? (Aplausos
calorosos) (A audiência responde: verdade). Então, hoje eu usarei o tempo restante para
responder as perguntas que vocês tiverem (Aplausos). As coisas que vocês não têm sido
capazes de resolver por muito tempo em seu cultivo pessoal, ou no processo de validação do
Fa, ou aquelas dificuldades com que vocês têm se encontrado; podem fazer todas essas
perguntas. Porém, o tempo ainda é limitado, portanto nem todas poderão ser respondidas. O
Mestre responderá as perguntas à medida do possível (Aplausos).
Pergunta: Saudações Mestre. Todo o grupo de discípulos do Dafa em Shenyang envia
saudações ao Shifu.
Mestre: Obrigado (Aplausos). Sei tudo sobre a situação dos praticantes na China.
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Pergunta: Os discípulos do Dafa em Chengdu enviam saudações ao Shifu.
Mestre: Obrigado (Aplausos)
Pergunta: Os discípulos do Dafa em Pequim enviam saudações ao Shifu (Aplausos). Por
favor, permita-me enviar saudações ao Shifu em nome dos discípulos do Dafa de Xangai.
Mestre: Obrigado. (Aplausos). Deixemos as saudações, pois já li todas essas saudações ao
Shifu na página do Minghui (Aplausos).
Pergunta: Em nosso trabalho, muitas vezes entramos em contato com funcionários de alto
nível do governo chinês, como podemos esclarecer a verdade da melhor forma possível?
Mestre: Na realidade, quanto aos detalhes de como fazer as coisas, vocês já têm feito, e ao
fazer as coisas, todos têm feito muito bem. Fazê-lo bem ou não, isto é assunto dos discípulos
do Dafa, e quanto ao que uma pessoa comum escolhe, isso é de sua própria incumbência.
Porém, ao salvar seres conscientes, não importa o que façam, há um grupo de seres que não
poderão ser salvos. Quando esclarecerem a verdade, fazendo chamadas telefônicas para a
China e pela internet, vocês encontrarão pessoas que são absolutamente impossíveis de serem
salvas. Porém, não se sintam afetados por isso, e na medida do possível, salvem aquelas que
podem ser salvas.
Ao esclarecer a verdade, não se preocupem com o status social dos outros nem carreguem
nenhum tipo de noção; o mais importante de tudo é que elas são pessoas, e todas elas têm a
oportunidade de escolher seu próprio futuro. Não importa que cargos ocupem, o mais
importante é que elas necessitam ter um futuro, e isso é o mais importante para uma pessoa.
Ao esclarecer a verdade, quando os assuntos fundamentais da pessoa são tocados e, ao
mesmo tempo, ela sente que os discípulos do Dafa verdadeiramente a estão salvando, então
penso que emergirá o lado dela que sabe sobre as coisas.
Os chineses que vivem no estrangeiro têm incontáveis laços com a China continental, pois
todos os seus familiares e amigos estão na China, e muitos fazem viagem de ida e volta várias
vezes. Quando eles veem a situação do Dafa ao redor do mundo, falam disso na China, falam
disso a seus familiares e amigos; eles são um meio de difusão feito de pessoa para pessoa.
Sem importar o quanto entendem do Dafa, seja que possam compreendê-lo ou não, eles
levam isto quando regressam à China e falam sobre a situação do Dafa para as pessoas.
Especialmente no que diz respeito àqueles funcionários do governo, não fiquem observando a
posição oficial da pessoa. Antes, quando o Shifu esteve difundindo este Dafa, eu mesmo
olhava somente a pessoa e não levava em conta o status social dela, não olhava a forma de
organização de um grupo, e não diferenciava ninguém me baseando no cargo que ocupava;
nunca olhei nada exceto o coração da pessoa. Você não deve considerá-lo como um
“funcionário de alto calão”, pois está salvando a vida dele. O que ele faz, é somente um
trabalho neste lugar de gente comum. Hoje, é permitido que ele ocupe este cargo, por isso é
funcionário, e amanhã se não for permitido, então não será ninguém. Portanto, ao oferecer a
salvação às pessoas e ao salvar pessoas, não olhem essas coisas.
Pergunta: Por que as velhas forças no cosmo arranjaram dois sistemas políticos
completamente diferentes neste mundo?
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Mestre: Isto é um tópico muito amplo para se comentar. Posso falar disto brevemente de
certa perspectiva. Há dois mil anos vocês sabem que o império romano era muito poderoso.
Na realidade, quando qualquer povo está dominando o mundo, isto é uma honra dada pelos
Deuses. Certamente, se eles mudam as coisas e começam a perseguir os Deuses, então, os
Deuses tiram esta honra e os castigam severamente. Na história, as velhas forças quiseram
deixar um testemunho claro para o virtuoso Fa do futuro; elas quiseram que os cristãos
daquele tempo eliminassem seu carma no meio das tribulações, para estabelecer a grandiosa
virtude dos Deuses e para deixar este legado; portanto, escolheram uma pessoa chamada
Nero para ser o rei de Roma. Ele destruiu a moralidade das pessoas, fez muitas besteiras,
coisas más e cometeu o ato mais perverso, a perseguição aos cristãos. Desta forma, o
resplandecente e poderoso império romano começou a cair daquele momento em diante.
As velhas forças acreditam que Nero não seria suficiente para testar os discípulos do Dafa na
retificação do Fa; assim, tiveram que encontrar um vilão inclusive mais débil e pior, tonto e
sem vergonha, e ao mesmo tempo tiveram que criar algo antes da ampla difusão do Dafa no
mundo, algo para usar contra o Dafa no futuro, e este algo teria que ser capaz de ser usado até
este grau tão extremo, e esta coisa foi o Partido maléfico. Elas o criaram, e tiveram que fazer
com que, por meio de um processo na história, permitisse que acumulasse experiência com
governos autoritários, e permitisse que desenvolvesse várias táticas de governo autoritário em
um esforço de mantê-lo em meio a constantes crises. Então, se fez com que o Partido abolisse
a crença nos Deuses por meio do ateísmo, pois as pessoas no mundo que acreditam em Deus
nunca poderiam alcançar o estado lamentável onde as pessoas já não temem aos Deuses ou à
autoridade dos Céus, onde o homem luta contra o Céu, a Terra, e seus companheiros seres
humanos. Este processo durou por quase 100 anos, e começaram a considerar como pôr um
fim nisto ao mesmo tempo em que trabalhavam para sustentá-lo, assim que, a maneira que
tudo isso se iniciou, definitivamente também não foi gloriosa. Na realidade, todos nós
sabemos que a Comuna de Paris de 1871 tratava-se na realidade da rebelião de uma quadrilha
de canalhas.
Não é que eu esteja falando mal do Partido maléfico, pois eles também se referem a si
mesmos como: “proletariado canalha”. Lembro-me que durante a revolução cultural, quando
se faziam estudos políticos, este assunto era discutido, e as pessoas falavam sobre se o
conflito desses “canalhas” dentro da sociedade era um assunto de inimigos ou simplesmente
se tratava de assuntos internos da nação. Ao discutirem este tema, há quem dizia que o
assunto com esses canalhas poderia se elevar ao nível de um conflito com um inimigo, e
outros não concordavam. A razão pela qual não concordavam era porque diziam que a
Comuna de Paris de 1871 foi uma revolução de canalhas, e ela é a ancestral do Partido
maléfico. Isto não é brincadeira, já que eles realmente se reconhecem como: “proletariado
canalha”, porém, agora sentem que isto não soa tão bem, então tiraram a palavra “canalha” e
só dizem “proletariado”.
Estão contra o cosmo, ou em outras palavras, os dois tipos de elementos no cosmo, positivo e
negativo, todos estão contra isso. Na verdade, este cosmo é composto por dois tipos de
elementos de vida: o positivo e o negativo, digo que inclusive o cosmo está contra isso que
estão fazendo. Então, os Budas, Taos, Deuses e demônios do cosmo, todos querem se
desfazer disso, por isso eles constantemente encaram a possibilidade de serem eliminados
camada por camada. Porém, o surgimento do Partido tampouco é um assunto simples, e
permitir que continue existindo por este tempo, próximo de 100 anos, tampouco é algo
simples; isto ocorre porque as velhas forças do cosmo prepararam isto para os discípulos do
Dafa, para que se cultivassem e se tornassem maduros no cultivo, e também, pelo fato de não
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haver poder político no mundo humano capaz de fazer tais coisas. Porém, por que necessitou
de tanto tempo? Eu disse que foi necessário preparar este Partido a tal grau, portanto teve que
passar por um processo, e este processo também estava em perigo, pois todo o cosmo estava
contra isto. Afinal de contas, os seres na Terra correspondem a seres dos Céus, por isso este
Partido representa uma ameaça aos seres de todo o cosmo, desde a Terra até os Céus. Por
isso, as velhas forças tiveram que pensar em uma forma de mantê-lo. Os fenômenos no nível
humano comum podem refletir os fenômenos dos Céus. As velhas forças nos Céus estão
controlando as coisas diretamente, e as pessoas da Terra também são muito importantes e não
podem ser aniquiladas na superfície, então se permitiu que alcançassem um equilíbrio militar
e ao mesmo tempo formassem um grande bloco.
Na sociedade normal, as pessoas e os governos vivem uma forma de vida normal que os
Deuses do cosmo concederam aos humanos. Então, para eliminar este elemento, digo, o
Partido, muitos Deuses do cosmo fizeram com que as nações normais na Terra se tornassem
militarmente fortes. Porém, este fortalecimento criou uma ameaça, por isso as velhas forças
também fizeram com que o Partido se tornasse forte. Então, ocorreu o aparecimento de armas
na década de 1960 do século passado; a raça humana esteve na crise da Guerra Fria,
competindo entre si pelo poder militar, desenvolvendo a indústria militar em grande escala, e
investindo e produzindo armamento de alto nível de destruição. A meta das velhas forças era
não permitir que fosse afastado ou que o Partido perdesse suas capacidades antes de ser
usado, então o Partido teve que ser mantido sem importar como, e teve que passar por este
processo na história, ao mesmo tempo, por meio das crises, se tornou mais autoritário. Tem
sido realmente difícil garantir a sobrevivência do Partido por todo esse tempo. Porém,
tampouco se permitiu que fosse muito poderoso quando chegou o momento de usá-lo;
naquela época, sua coalizão era muito grande.
Não estou criticando deliberadamente esse Partido; estou falando somente de como tudo foi
exatamente preparado neste cosmo. Nós não nos envolvemos em política, porém eu sei sobre
tudo, e certamente, só falo dos pormenores quando os discípulos do Dafa são perseguidos.
Agora, eu lhes falarei mais sobre a pergunta feita. Bom, então, quando chegou o momento do
Partido ser utilizado, ele não podia ser tão grande. Todas as pessoas do mundo existem para
serem salvas, então se tivesse tantos países com este tipo de sistema, como as pessoas desses
lugares poderiam ser salvas? As velhas forças fizeram com que as economias das sociedades
normais declinassem drasticamente, ao mesmo tempo em que desmantelavam este enorme
sistema que tinham sustentado laboriosamente durante um século. Esta forma de
desmantelamento não causou conflitos nem represálias; foi uma desintegração contínua e
estável. Só deixaram este lugar, China, porque o Dafa seria propagado ali; esse Partido foi
temperado até um estado satisfatório e seu propósito era ser usado ali, então ele permaneceu
apenas naquele lugar, enquanto que, nos demais lugares, entrou em colapso. Este foi o
verdadeiro motivo do porque hoje, cem anos depois de sua aparição, repentinamente o
Partido entrou em colapso; é algo que as pessoas do mundo nunca imaginaram. Os Deuses
controlam absolutamente tudo o que diz respeito à raça humana, os humanos nunca
controlaram o seu destino. Tudo sempre foi controlado de cima. Então, agora, a China parece
estar isolada, no entanto, sobraram uns poucos países pequenos como Coréia do Norte e
outros como este, no entanto, eles não podem fazer nada em grande escala em termos de
economia e capacidade militar, mesmo que sirvam de companhia dando um pouquinho de
esperança à sua sobrevivência.
Então, vocês perceberam que nas últimas décadas, os Estados Unidos se tornou militarmente
e economicamente muito poderoso; além disso, os Estados Unidos sempre se envolve em
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muitos assuntos diferentes, tais como violação dos direitos humanos, violência contra a
liberdade de crença, etc, e mantém certas ações na comunidade internacional. Estas não são
coisas que as pessoas podem explicar claramente. O bando de malfeitores que persegue os
discípulos do Dafa diz que os Estados Unidos é a polícia internacional. De fato, os Estados
Unidos é a polícia internacional, e isto foi arranjado pelas velhas forças. A China é o cenário
desta obra teatral que é a história; todos os outros países do mundo são a audiência e também
são atores. Porém, no mundo se requer que alguém imponha a ordem; não é permitido que
isto exista sem restrições. No passado, as leis deste lugar faziam com que o vencedor
governasse o país, o mundo é conquistado com força militar, e os fortes são heróis. Isto é
oposto às leis cósmicas. Porém, a razão do porquê isto pode ser feito, é porque os Deuses
permitem que façam; se fazem bem, os Deuses lhes darão glória e permitirão que sejam
fortes e prósperos. Esta foi a lei do homem do passado. Se toda raça humana se tornasse
pacífica, os Estados Unidos renunciaria a este papel histórico por sua própria vontade. Eu
tenho lhes falado sobre os arranjos das velhas forças com respeito a este assunto, e foi desses
arranjos que surgiu tudo isto.
Pergunta: Recentemente houve algumas dificuldades e confusão em minha relação (a
audiência ri) e tenho experimentado muitas dificuldades a respeito.
Mestre: Vou responder desta forma. Enquanto existir neste ambiente social das pessoas
comuns, seja um humano, rocha, planta ou animal, todos estão imersos em qing, inclusive os
espaços vazios entre partículas estão imersos em qing. Portanto, é impossível para uma
pessoa comum escapar do qing. Isto só pode ser feito por meio do cultivo. Porém, no que diz
respeito à forma do nosso cultivo de hoje, já lhes disse que forma é essa: no processo de ir
deixando essas poucas coisas de gente comum, você pode validar o Fa neste instante. Sem
essas coisas de gente comum, você não seria capaz de validar o Fa aqui, e não existiria o
assunto de salvar seres conscientes. Não haveria Deuses aqui retificando o Fa, e não teríamos
Deuses vindo para salvar seres conscientes – a distância é muito grande. Não há como os
Deuses considerarem os humanos como seres tão importantes. Somente estando entre os
humanos é que se pode considerar os seres aqui como importantes, e isto só acontece porque
vocês têm coisas humanas restantes na superfície, e então podem estar aqui.
Bom, vocês sabem que os seres humanos são somente um nível do cosmo e um nível que não
pode ser omitido, por isso devem ser salvos e o Fa deve ser reto. Então, quando vocês têm
esse pouco de coisas humanas, são capazes de fazer o trabalho do Dafa e se cultivarem.
Porém, se não prestarem atenção suficiente, o qing interferirá com vocês, e é assim que
surgem essas coisas. Recentemente li alguns artigos escritos por praticantes, e um dos artigos
é de alguém que não tem um lugar fixo e vive vagando. Ele disse que sua esposa é discípula
do Dafa e o quanto ela é maravilhosa, porém, eu vi o qing em suas palavras. Houve outra
pessoa que falou o quão bom foi seu marido, e também vi o qing ali. Não digo que fizeram
algo mau. Esses artigos também são lidos por pessoas comuns, e durante a retificação do Fa
são efetivos para as pessoas comuns que os leem, então não se pode dizer que não sejam
bons. Portanto, isto na realidade, é causado pelo simples fato de ainda terem estas poucas
coisas de gente comum.
Porém, penso que como cultivadores, não devem ser afetados dessa maneira pelo qing. No
entanto, vocês ainda podem pensar: “Se realmente me cultivo bem neste aspecto, se não sou
comovido pelo qing, serei como uma imensa rocha fria”. Não, não é assim de forma alguma!
A verdade é que os cultivadores são compassivos, e quando olham os seres conscientes,
	
  

15	
  

quando os pensamentos retos estão realmente no nível requerido, então pensem: este tipo de
coisa poderia acontecer? Claro, algumas vezes você diz que colocou muito empenho, porém
ainda não consegue atingir este nível. Com este esforço, estava tentando realmente solucionar
só este problema? O seu nível de cultivo chegou realmente a esse ponto? Certamente, não
estou falando somente do praticante que formulou a pergunta. Não importa quem, como
cultivadores, necessitam tratar o assunto de maneira correta, se não fizerem isto, as velhas
forças lhe causarão problemas. Com exceção dos estudantes novos, desde 20 de julho de
1999 em diante, o Shifu não criou nenhum tipo de prova de cultivo pessoal para vocês, isto se
deve ao fato de que no aspecto global, o cultivo pessoal mudou para a direção de salvar seres
conscientes e validar o Dafa (Aplausos).
Pergunta: Todas as pessoas para as quais esclarecemos a verdade têm alguma relação
predestinada conosco? São seres conscientes de nosso mundo?
Mestre: Meus Fashen arranjaram as coisas dessa forma, e as velhas forças também
arranjaram as coisas assim. Certamente, talvez você seja bom ao esclarecer a verdade e
assim, seja capaz de tocar os corações das pessoas pelo esclarecimento da verdade, então,
talvez lhe seja pedido que salve seres conscientes que não tenham relações com você. Pois,
afinal de contas, com compaixão, você pode mudá-los. Este tipo de situação é possível. Isto
também significa que quando se trata de salvar seres conscientes, não há separação de
responsabilidades naqueles que são meus e os que não são. Não se pode separar. Se isto
ocorresse, seria o mesmo que ter pensamentos de discriminação, e isto não seria a compaixão
de um grande ser iluminado. Não é algo de gente comum em que serei especialmente bom
com as pessoas de minha família e indiferente com as de fora. Como poderia ser assim?
Compaixão... compaixão... isto não é um qing humano.
Pergunta: Os discípulos do Dafa da província de Sichuan e seus familiares enviam suas
saudações ao Shifu.
Mestre: Obrigado (Aplausos).
Pergunta: Os discípulos do Dafa perseguidos, encarcerados, enviados a campos de trabalhos
forçados, centros de detenção e hospitais psiquiátricos em vários lugares de Sichuan, enviam
saudações ao Shifu.
Mestre: Obrigado (Aplausos). Sou consciente da situação em Sichuan. O Shifu está muito
consciente.
Pergunta: A união entre os discípulos do Dafa é muito importante para enfrentar a
perseguição das velhas forças. Como podemos melhorar rapidamente como um todo?
Mestre: Como sabem, nunca falei sobre a palavra “solidariedade”, e isso ocorre quando as
pessoas comuns forçam para que algo aconteça, é uma forma. Os cultivadores falam sobre
melhorar o xinxing, um melhoramento fundamental. Um cultivador deve saber tudo o que se
deve fazer, e se não fizer bem, eu diria que é porque não tem estudado bem o Fa, não é
verdade? Não sabemos claramente o que fazer e o que não fazer? Realmente, devemos saber
dessas coisas claramente. Em todos os lugares há pessoas de contato e há Associações do
Dafa e Centros de Assistência; em outras palavras, quero dizer que o corpo global necessita
de coordenação. Então, o estado em que quando alguém pensa sobre o que devemos fazer
agora ou o que devemos amanhã, e todos imediatamente sabem, é um ponto que ainda não
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pode ser alcançado, sendo assim, necessitamos que as pessoas tenham uma coordenação e se
comuniquem para se fazer este tipo de coisas. Sejam os discípulos do Dafa validando o Fa
como grupo ou esclarecendo a verdade individualmente, tudo isso é o que o Dafa necessita
neste momento. Já que a retificação do Fa exige isso, devem fazê-lo bem sem reclamar. Não
se tornem pretensiosos pelos papéis que desempenham nem pensem que são diferentes dos
outros. Todos vocês são uma partícula. E perante meus olhos, ninguém é melhor que nenhum
outro, já que eu levantei a todos com minha mão ao mesmo tempo (Aplausos). Quando se
trata de fazer algo, alguns são mais capazes em certas coisas, alguns em outras;
definitivamente não devem ficar imaginando as coisas baseado nisso. Você diz que tem
grandes habilidades e coisas desse tipo, porém tudo isso foi outorgado a você pelo Fa! Na
realidade, se não obtivesse tal nível, as suas capacidades não funcionariam. A retificação do
Fa requer que sua sabedoria alcance esse ponto, portanto, definitivamente não deve pensar no
quanto é capaz. Alguns praticantes querem que eu observe suas capacidades. Porém, na
realidade, o que penso é que tudo isso foi dado por mim, e não tenho necessidade de observálas (A audiência ri e aplaude).
Pergunta: Às vezes, realmente me sinto perplexo. O qing é muito difícil de abandonar
durante o cultivo, e é como se desde o começo de meu cultivo, cada prova é uma prova de
qing, como se a prova mais difícil fosse a prova do qing.
Mestre: Creio que vocês escutaram claramente, não é verdade? Vocês têm tratado o qing
como prova, e isso porque vocês não têm conseguido se libertar, então, sempre têm que
superá-lo (A audiência ri). Porém, não estou forçando vocês a abandoná-lo imediatamente, eu
tenho dito isto claramente. Não estou dizendo que vocês possam alcançar isto imediatamente.
Quando lhes digo o que está acontecendo, vocês devem estudar mais o Fa. Quando os
pensamentos retos se tornam mais e mais fortes, quando verdadeiramente você tiver
compaixão para com os seres conscientes, então já não haverá mais qing que lhe cause
problemas, e nenhum dos membros de sua família com que tem problemas dirá novamente
que você tem um coração frio para com eles, e os conflitos relacionados ao qing acabarão.
Posso falar tudo sobre isto, porém, tudo se resume à necessidade de seguir melhorando no
cultivo.
Posso sentir o estado de seu pensamento: “É difícil, realmente difícil”. Porém, você não
esperou todos esses milhares de anos só para os dias de hoje? Os frutos de sua perfeição
poderiam ser comparados com este pouquinho que você está suportando hoje? (Aplausos).
Bom, às vezes penso, se hoje eu não estivesse aqui para salvá-los e eu fosse um de vocês,
devo dizer: seria muito fácil abandonar essas coisas tão pequenas! (Aplausos). Eu digo essas
coisas provavelmente porque o Shifu vê através de tudo isso (Shifu ri).
Pergunta: Devido aos apegos, tenho estado em um estado de pobreza por um longo período
de tempo. Quero fazer bem o trabalho do Dafa, porém temo que meu estado de pobreza afete
os outros estudantes. Devo colocar o trabalho de lado e colocar realmente muito empenho em
me cultivar por um tempo?
Mestre: Se estudasse o Fa enquanto faz o trabalho do Dafa, não lhe afetaria em nada. O
Shifu não faz objeção quanto a isso. Aqueles de vocês que estão aqui, sejam estudantes ou
que tenham um trabalho, ninguém deve deixar de prestar atenção ao papel que cumpre dentro
da sociedade humana comum. Todos vocês devem fazer bem tudo o que fazem, e ao mesmo
tempo isto torna mais fácil a validação do Dafa e o esclarecimento da verdade em vosso
trabalho. De outra forma, se nem sequer conseguem ter estabilidade financeira, se a cada dia
	
  

17	
  

você fica pensando sobre onde morar e o que comer, se as necessidades básicas estão
comprometidas, como poderia ter energia para validar o Fa? Isto não é uma interferência?
Não tornem as coisas mais difíceis para si mesmos, e não continuem por este caminho sem
antes pensar um pouco. Se há uma maneira de ganhar melhor o seu dinheiro, e deseja mudar
o seu estilo de vida, não sou contra isso. O que estou dizendo é que se cada um de vocês
deixasse de trabalhar, isto seria simplesmente inaceitável.
Você sabe o quão importante é esta forma atual de cultivo dos discípulos do Dafa? Nos
tempos vindouros, neste lugar onde estão os humanos, o fato de um humano se tornar um
Deus, deixará de ser um mito. No passado, aqui neste lugar, quando as pessoas falavam de
cultivo deste tipo ou de outro, era somente o cultivo do espírito original assistente, as pessoas
não se cultivavam de forma alguma. O futuro que vocês estão forjando é o de deixar aqui o
caminho para que os humanos se convertam em Deuses! Tudo o que fazem no momento é, de
fato, a prática que no futuro será usada como exemplo, incluindo o aspecto de poder se
cultivar enquanto fazem o trabalho de gente comum. Se vocês forem aos extremos, arruinarão
este caminho. Então, não devem ir aos extremos. Devem apenas fazer bem as coisas, de
forma aberta e digna, e se cultivarem. Então, definitivamente poderão alcançar o padrão que
os cultivadores devem alcançar, o padrão para a perfeição, pois este é o caminho que as
pessoas do futuro seguirão.
A sociedade humana do futuro será uma sem religiões e todos serão parte da sociedade, as
pessoas participarão em tudo dessa sociedade, e talvez as verdades do Fa deste nível de seres
humanos e seus significados internos de níveis mais altos serão integrados em todos os livros
que os estudantes estudarem. Por isso, nesta retificação do Fa, torna-se possível para o
homem se converter em Deus. Não é uma mudança neste nível de seres humanos; se
relaciona com a harmonização sistemática da totalidade do sistema cósmico, é a
harmonização do Fa. Este tipo de evento onde pessoas perseguem os Deuses que vêm salválas, não existirá mais. Situações como a de Jesus sendo crucificado, absolutamente nunca
mais ocorrerá. Portanto, é de suma importância o modo como transitemos o caminho de
cultivo neste lugar de gente comum.
Pergunta: Como discípulos do Dafa, sendo um só corpo, como podemos fazer a nossa parte
durante a retificação do Fa?
Mestre: Cooperem entre si e coordenem bem as coisas. Quando fazem as coisas como grupo,
por vocês mesmos, ou com várias pessoas juntas, devem cooperar e coordenar bem as coisas.
Vocês realmente não cometerão erros enquanto o Fa estiver aqui, pois amadureceram por
meio da temperança e devem saber o que fazer. No período mais recente, não tenho me
manifestado em nada do que vocês têm feito. Porém, tenho observado todos os diferentes
problemas que vocês têm enfrentado. Fiz isto porque não posso deixar que vocês dependam
de mim para sempre, e não posso privá-los de todas estas oportunidades para estabelecer
vossa própria poderosa virtude. Devem transitar seus próprios caminhos e não há problemas
se tropeçarem e caírem. Vocês sabem como se levantar e sabem como valorizar todas as
coisas que fazem, e depois fazê-las de forma ainda melhor. Portanto, já não vou guiá-los pela
mão, estou tentando fazer com que considerem mais as coisas, o que significa que estou lhes
dando oportunidades, dando oportunidades para que vocês mesmos possam percorrer o
caminho. Falarei a vocês quando surgirem problemas que dizem respeito ao corpo de
praticantes, porém, quanto a coisas específicas, não falarei delas em circunstâncias normais.
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Pergunta: Quando enviamos pensamentos retos, o resultado final é afetado pela postura de
mão?
Mestre: Bom, em princípio, enquanto for racional e tiver mente lúcida, o fazer ou não os
sinais de mão não afetará em nada. Porém, por estes sinais de mão, pode-se ver claramente se
você entrou em tranquilidade ou não, ou se entrou em um estado pouco claro (Risos). Por
isso, quando enviam pensamentos retos, vocês devem estar alertas. Com que se parece este
estado? É muito prazeroso, como se tudo estivesse quieto e tranquilo e todo o corpo estivesse
envolvido por energia.
Pergunta: Durante este período especial da retificação do Fa, alguns discípulos nos Estados
Unidos perderam seus trabalhos devido à economia...
Mestre: Tudo isto é produto das ações das velhas forças. Devem sempre recordar disto: não
reconheço nenhum tipo de interferência que esteja ocorrendo entre os discípulos do Dafa hoje
em dia, todas as coisas que não devem ocorrer, são arranjos das velhas forças; elas veem seu
cultivo individual como a maior prioridade. Certamente, a perfeição pessoal é a maior
prioridade, pois se você não puder alcançar a perfeição, o que quer que esteja fazendo, não
resultará em nada. Porém os discípulos do Dafa de hoje estão fazendo algo diferente se for
comparado com o cultivo de qualquer outro período na história, e isto se deve ao fato de
estarem arcando com uma responsabilidade bem maior e que ultrapassa a perfeição pessoal.
Salvar seres conscientes e validar o Fa, isto ultrapassa em muito o cultivo pessoal de vocês,
são coisas bem maiores. As velhas forças não podem lidar corretamente com isto, e então
interferem com vocês. Rejeite-as, e encarem tudo isto com pensamentos retos!
Pergunta: Durante um período de tempo enquanto eu validava o Fa, fui capaz de me manter
firme e continuar meu caminho de cultivo ao enfrentar muitas tribulações e provas. Depois
que saí da China, especialmente durante os últimos meses, o carma de pensamento tem sido
muito severo, inclusive pensamentos sobre coisas muito más contra o Shifu, o que faz com
que eu me dê por vencido no cultivo.
Mestre: Penso que contanto que estude mais o Fa, seus pensamentos retos serão fortes.
Porém, no que diz respeito a alguns praticantes, algumas vezes têm se dedicado
demasiadamente nas coisas para esclarecer a verdade, e foram negligentes em estudar o Fa.
As coisas dos discípulos do Dafa ultrapassam o cultivo pessoal, como por exemplo, nossa
validação do Fa, esclarecimento da verdade e a salvação de seres conscientes, e tudo isto na
realidade, está baseado no fundamento da perfeição pessoal, então, se não é possível que você
alcance a perfeição pessoal, você pode esquecer todo o resto. Validar o Fa não é algo que
possa ser feito por uma pessoa comum, só os discípulos do Dafa são dignos de fazer isto.
Então, agora estudem mais o Fa, estudem mais o Fa. Tudo o que fizermos, devemos fazer de
maneira reta, e fazer realmente como um cultivador faria. Não deixem que as velhas forças se
aproveitem de suas brechas. Quando se aproveitam de suas brechas, fazem este tipo de coisa
que você mencionou.
Você sabia? Quando as velhas forças de alto nível arranjaram esta tribulação, o propósito
delas era o de limpar de uma só vez esses seres do cosmo que não são tão bons enquanto, ao
mesmo tempo, faziam a chamada “temperança” dos discípulos do Dafa durante este período.
Isto foi o que as velhas forças arranjaram. Elas colocaram aquilo que queriam como maior
prioridade, ao invés de colocar o meu objetivo da retificação do Fa como maior prioridade.
Portanto, quando você enfrenta tais dificuldades, olhe mais para si mesmo, faça as coisas com
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mais retidão e não permita que as velhas forças se aproveitem de suas brechas. Esses seres
perversos que são controlados pelas velhas forças já perceberam que estão destinados à
perdição, por isso, estão em um estado caótico e atuam desesperadamente como se
estivessem encurralados; eles farão qualquer coisa, sem importar o quão mal possa ser.
Prestem atenção a estas coisas e não deixem que se aproveitem de suas brechas.
Pergunta: Os discípulos do Dafa da cidade de Weifang da província de Shandong enviam
saudações ao Mestre!
Mestre: Obrigado (Aplausos)
Pergunta: Um praticante de Falun Gong que sofreu lavagem cerebral contra sua vontade
ainda deseja se cultivar, porém, disse que o Shifu já deixou de cuidar dele, o Shifu, ainda
cuidará dele?
Mestre: Ele está pensando dessa maneira porque sente que ofendeu o Shifu e o Dafa e esses
pensamentos formaram novos apegos, e isto causou com que tivesse este tipo de pensamento.
Ele está falando assim porque ainda pensa nas coisas com pensamentos humanos e não tem a
cabeça lúcida. Este assunto ainda não foi concluído, então, o que se tem feito bem ou o que se
tem feito mal antes que isto se conclua, não faz exatamente parte do processo de cultivo?
Sim! Vocês sabem que no passado era difícil cultivar o Tao. Quando alguém enfrentava uma
prova, no momento em que tivesse um pensamento um pouco mau, perderia a oportunidade
de cultivar o Tao para sempre. As velhas forças pensam que eu também vejo as coisas dessa
forma: “Bom, agora que o forçamos a escrever certo tipo de documento, você Li Hongzhi,
não pode ficar mais com ele, pois ele o traiu. Você fez tanto para salvá-lo e, no entanto, ele o
traiu. Definitivamente não pode ficar com ele. E o que faz se não pode ficar com ele?
Elimine-o”.
As velhas forças pensam assim, e foi assim que elas planejaram as coisas. Porém, não fiz as
coisas dessa maneira; eu o salvarei. Ele pode não ter feito bem hoje, porém, vocês, velhas
forças, por acaso não estão perseguindo as pessoas? Farei com que ele faça as coisas
novamente amanhã, e definitivamente farei com que ele as faça bem! (Aplausos). O que tem
ocorrido não comprova que os discípulos do Dafa têm se tornado cada vez mais racionais,
cada vez mais lúcidos, e que estão fazendo as coisas cada vez melhor? Por acaso não estão
cada vez mais determinados? (Aplausos). Quando finalmente se tornar determinado, então,
tudo o que fez no passado, não é mais do que uma manifestação do processo de cultivo.
Realmente é assim. O Shifu está tratando deste assunto com a maior misericórdia (Aplausos).
Porém, há aqueles que realmente me decepcionaram, e na realidade tudo isto foi causado por
esta forma de pensar. Vocês viram isto no Minghui pelas informações vindas da China:
alguns fizeram coisas nobre e retamente, sem medo, portanto não foram perseguidos; e
quando foram sentenciados a cumprir pena em campos de trabalhos forçados, o mal em
outras dimensões não pode aguentar e teve que libertá-los. Algumas pessoas carregam toda
classe de medos e seus pensamentos humanos são muitos, por isso são severamente
perseguidas. Inclusive quando são perseguidas a beira da morte, ainda não conseguem
romper com os apegos humanos, e os Deuses guardiões do Fa estão preocupados, porém não
podem fazer nada. Aqueles que partiram se apegando a seus medos, deixarei que alcancem a
perfeição? A verdade é que todas essas são manifestações de apegos humanos. Certamente, é
fácil falar disto aqui e agora, porém, não é fácil neste tipo de situação perversa. Este é o
caminho de um humano caminhando para o estado divino; por isso é difícil!
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Pergunta: Sou praticante da Coreia e muitas vezes me deparo com conflitos e desacordos
durante as atividades na retificação do Fa e ao cooperar com os companheiros praticantes.
Certamente é porque tenho apegos. O que devo fazer?
Mestre: Não é só o caso da Coreia, pois os conflitos surgem também em outras áreas, e esses
problemas também ocorrem entre os praticantes da China continental. Se cada pessoa pensa
que tem habilidades, se todos pensam que são capazes, cada um deles pensa que tem razão, e
se recusa a ceder, então, realmente, nesse momento, há problemas com aqueles que não
querem ceder. Eles pensam: “A minha ideia pode servir melhor ao Fa”, porém, nunca
pensam: “Estou me engrandecendo”. Porém, as velhas forças se apegam a essa atitude de não
querer ceder e constantemente a reforçam: “Você tem razão, o que está fazendo é
precisamente o correto!” Então, neste momento, não consegue pensar claramente sobre as
coisas. Pense por si mesmo realmente de forma racional e pense sobre as ideias dos demais,
se fizer isto, as coisas serão feitas bem. Por que será que nesses momentos ninguém reflete
sobre si mesmo? Não se preocupe em perder a oportunidade de colocar suas próprias ideias, e
menos ainda, não recuse a admitir que as ideias dos outros possam ser melhores.
Agora, um Deus não leva em conta se a sua ideia foi a adotada. Nesse momento ele considera
se seu apego foi eliminado. Se você o abandonou, e sua ideia não foi implementada – com
respeito a este assunto, você foi capaz de abandoná-lo, inclusive ajudando com que as coisas
se tornassem melhor – então você melhorou e foi capaz de elevar o seu nível. O que é
cultivo? Isto é cultivo. Quando você insiste em se apegar e em enfatizar suas ideias, então, na
superfície, parece que é para o benefício do Fa, porém, na realidade, isso é irracional, e você
não pensou profundamente sobre isso ou não considerou as coisas sob outros ângulos. Porém,
certamente, não adiantará nada se não falar, inclusive quando vê os outros que também não
estão considerando os problemas completamente e trazendo perdas ao Dafa, e realmente se
não falar não ajudará quando você vê os apegos e pensamentos impuros. Portanto, devem se
tornar maduros no Fa.
Falei disto quando ensinei o Fa na Filadélfia, portanto sempre que confrontar essas coisas, os
estudantes podem ler isso novamente. Já que este assunto é tão proeminente, mantenham-se
em guarda sempre que surgir. Quando estão discutindo, sempre existem muitas razões, o
ambiente e o entorno são diferentes em cada caso, e as situações específicas são diferentes.
No que diz respeito a como lidar com isto especificamente, isto é um assunto de como
cultivar bem.
Pergunta: É verdade que as velhas forças estão controlando a Europa de forma
especialmente severa?
Mestre: A meu ver, elas só estão controlando severamente a China (A audiência ri). Há um
tempo, próximo ao dia 20 de julho de 1999, o Céu desmoronava, e a maldade brotava nível
sob nível; as pessoas não podiam ver e cada nível dimensional estava saturado com todo o
mal que as velhas forças prepararam para o Dafa. Já lhes disse que faço isto em duas etapas:
a retificação do Fa e a retificação do mundo humano pelo Fa se combinasse tudo e fizesse
em uma única etapa, então, o mundo inteiro atacaria os discípulos do Dafa. Certamente, fazêlo em uma só etapa, significaria que haveria mais discípulos do Dafa, e haveria então, mais
de três bilhões e meio de discípulos do Dafa. Eu dividi em duas etapas: o primeiro grupo
consiste de discípulos do Dafa do período da retificação do Fa, o segundo grupo consiste
daqueles durante o período da retificação do mundo humano pelo Fa. No começo, quando o
mal chegou, de repente todo o Céu escureceu e cobriu a Terra inteira, porém, não pôde sair
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da China. Então, incitaram essas coisas diabólicas contra todos os discípulos do Dafa que
existiam naquele momento e aquela época foi aterrorizante para vocês. Então, para reduzir a
pressão e a perseguição aos discípulos do Dafa, separei os discípulos do Dafa daquelas
coisas. Fiz com que essa maldade viesse para mim e os eliminei rapidamente e em grande
escala, então, naquela época a superfície de meu corpo material sofreu muito dano. Mais
tarde, havia eliminado quase todas essas coisas, demorou um ano para fazer isto, e se eu não
tivesse feito isto, dificilmente meus discípulos do Dafa suportariam essa carga. Bloqueei tudo
isso. Na verdade, o que os discípulos do Dafa suportaram não pode se comparar com o
imenso número dessas coisas e com a perversidade que tinham (Aplausos). Por acaso
Nostradamus não disse vários séculos atrás que um grande rei do terror viria dos Céus em
julho de 1999? Se tudo fosse feito em uma única etapa, isto teria sido uma imensa tribulação
de escala mundial e todos saberiam que o mal havia chegado. Então, as velhas forças, na
realidade, ficaram contentes pelo fato de eu ter feito isto em duas etapas, pois desta forma, as
pessoas fora da China não podiam detectar esse mal. Portanto, durante a perseguição, o mal
propagou mentiras enormes e monstruosas, porém, as pessoas do mundo estavam
adormecidas perante aquilo.
Pergunta: Que significado especial existe no processo de propagar o Fa e a retificação do Fa
nos Estados Unidos?
Mestre: Nunca disse que há algum significado especial. Posso escolher para onde quero ir, e
foi correto escolher ficar nos Estados Unidos. No começo, as velhas forças planejaram que eu
fosse para a França, isto inclusive é mencionado nas profecias. No entanto, por diversas
razões, vim para os Estados Unidos. Porém, não é que eu tenha uma preferência especial
pelos Estados Unidos. Digo que cada pessoa no mundo inteiro foi em algum momento parte
de minha família, (Aplausos) incluindo as piores pessoas, do contrário, não teriam tido a
oportunidade de serem humanos durante este tempo. O que aconteceu na história foi o que
escolheram para si mesmos. Os mais depreciáveis são as velhas forças. Elas se atrevem a
massacrar a minha gente porque não lhes pertence. Todas as pessoas que existem estão
guardadas dentro do coração do Shifu (Aplausos).
Pergunta: O Shifu disse certa vez que há algumas pessoas com grande relação predestinada,
e que não obtiveram o Fa. Posso perguntar ao venerável Shifu, qual é a situação atual?
Mestre: É difícil de dizer se nos basearmos na situação atual. Por que lhes peço que as
salvem? Não sabem quantos familiares do passado vocês têm neste mundo. Façam o melhor
por salvá-los!
Pergunta: Quantas pessoas a mais têm relação predestinada?
Mestre: Posso dizer que, sem relação predestinada, não poderia ser um humano neste mundo
de hoje; nem uma única pessoa sem relação predestinada poderia estar neste mundo
(Aplausos). Simplesmente elas planejaram diferentes situações para elas mesmas no curso da
história. Vocês se converteram em discípulos do Dafa porque planejaram isto para si mesmos
na história. Essas pessoas que foram eliminadas por perseguirem o Dafa , isto também foi o
que arranjaram para si mesmas na história. Quando um ser se desvia, faz coisas más todo o
tempo; sendo assim, se torna muito mau, então, gradualmente ele caminha para este ponto,
isto na realidade, é uma escolha.
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Pergunta: Qual é a relação entre negar os arranjos das velhas forças e eliminar os apegos,
melhorar-se continuamente por meio do cultivo e não dar brechas às velhas forças para que
elas possam aproveitar?
Mestre: Quando você está disposto a transitar um caminho reto, quer dizer que seus
pensamentos retos são fortes, você está fazendo as coisas de acordo com os requisitos do
Dafa, e está fazendo as coisas de acordo com os requisitos do Shifu, então está rejeitando as
velhas forças e está transitando seu caminho de uma maneira reta. Esses fantasmas podres
com intenção de perturbar o Fa realmente gostam quando você está desorientado, já que a
meta final das velhas forças é que tudo termine de acordo com seus próprios arranjos.
Quando tudo o que vocês estão fazendo hoje está de acordo com o que eu ensinei que façam,
então, isto é não permitir que as velhas forças se aproveitem de suas brechas e não permitir
que encontrem desculpas para persegui-los. Não reconheço a perseguição que acontece hoje
na China, e as velhas forças estão sentindo mais e mais medo por causa disso. Elas sabem
que não posso reconhecer isto de forma alguma. Elas já estão enfrentando isto com grande
medo e vacilo. Os seres de alto nível das velhas forças já foram destruídos na retificação do
Fa, porém, aqueles que no início foram separados dentro dos Três Reinos, no momento não
podem ver suas verdadeiras situações: que seus níveis mais altos foram destruídos, e essa é a
situação.
Pergunta: Desde que começou o período da retificação do Fa, meu estado experimentou
altos e baixos, e durante todo este tempo não pude ser capaz de deixar meu desejo de
comodidade, portanto me sinto um pouco perturbado.
Mestre: O Shifu pode lhe ajudar, porém, só enquanto você souber que deve colocar esforços
em sua melhora (Aplausos).
Pergunta: Quando o Fa retificar o mundo humano, a grande maioria dos discípulos do Dafa
retornará aos seus lugares legítimos e alcançará a perfeição. Então, quem ajudará o Shifu na
retificação do Fa nos últimos dez anos?
Mestre: Quanto a isto, (rindo) continuam pensando com mentalidade humana. Enquanto
vocês difundem o Fa, muitas pessoas obtêm o Fa, porém não podem compreender o Fa
profundamente, pois uma vez que tenham entendido o Fa, se tornam discípulos do Dafa no
período da retificação do Fa. Há uma linha traçada ali, portanto essas velhas forças não se
atrevem a permitir que essas pessoas obtenham o Fa. Não quis fazer muita pressão sobre este
assunto, pois eu precisava me focar no assunto da retificação do Fa em sua totalidade e em
resolver as coisas na retificação do Fa, além disso, essas pessoas terão oportunidades no
futuro. Porém, estas coisas que vocês estão fazendo não serão em vão, todas são magníficas e
esplendorosas, e isso porque vocês têm estabelecido uma fundação para os cultivadores do
futuro, vocês têm escolhido os cultivadores do futuro. Portanto, vocês fizeram isto muito
bem.
Quando esclarecem a verdade, vocês descobriram um problema. As pessoas podem aceitar
tudo quando você lhes fala sobre as pessoas perseguidas na China. Fala sobre a liberdade de
crença, que estão sendo pisoteadas, sobre a violação dos direitos humanos, etc, elas podem
aceitar tudo isso, porém, assim que você fala sobre os princípios do Fa, elas se bloqueiam.
Provavelmente todos vocês estão conscientes disso. A razão para isso é, que quando alguém
pode lhe acompanhar na compreensão de coisas baseadas nos princípios do Fa, essa pessoa já
obteve o Fa e está a ponto de se cultivar, então, quando se trata de que ela obtenha o Fa, as
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velhas forças definitivamente vão bloqueá-la. É uma prova para ela. Se ela realmente quiser
obtê-lo, e sem importar o quanto ela ainda deseja obtê-lo, então ela poderá obtê-lo. Por isso,
em outras palavras, neste instante, realmente há um obstáculo enorme para as pessoas que
quiserem vir e se tornar um discípulo do Dafa. Há alguns especiais que podem entrar. Se eles
podem renunciar a tudo, então podem entrar, de outra forma, não podem entrar neste
momento. Porém, para ele, ter aprendido os exercícios durante o período em que o Dafa está
sendo perseguido, mesmo não tendo se unido às coisas que os discípulos do Dafa fazem na
retificação do Fa, é ter plantado a base para o futuro cultivo dele. Isto é assim (Aplausos).
Pergunta: Quando os Budas e Deuses se manifestarem majestosamente e todas as pessoas se
cultivarem depois de ver a verdade, isto valerá como cultivo?
Mestre: Quando você esclarece a verdade, você está selecionando os cultivadores do futuro,
por isso, se a pessoa for capaz de aprender agora, é algo muito importante. Para o restante das
pessoas, não é que serão eliminadas se não puderem se cultivar, pois a humanidade se tornará
um nível importante do cosmo e será parte do Dafa. Portanto, no futuro, ainda haverá pessoas
na Terra. Certamente, só os que são maus e completamente inaceitáveis serão eliminados.
Pergunta: Os discípulos de Shijiazhuang e Pequim enviam saudações ao Shifu!
Mestre: Obrigado!
Pergunta: O que significa: “Observando com um sorriso os Deuses sendo insensatos”?
Mestre: Vocês sabem o que essas velhas forças fizeram? No início, elas não me levavam a
sério, especialmente essas de níveis baixos. Agora não se atrevem a rir mais de mim, pois
viram toda a verdade e entendem tudo muito claramente. Então, eu estou rindo da insensatez
delas (A audiência ri).
Pergunta: Como devemos entender que Zhuan Falun não será deixado para o futuro e como
devemos entender que na verdade, todas as outras leituras explicam Zhuan Falun, e que
devemos nos cultivar estritamente de acordo com Zhuan Falun ?
Mestre: De fato, vocês devem se cultivar estritamente de acordo com Zhuan Falun, e os
outros livros podem ser lidos como referência, todos são Fa. As pessoas do futuro não terão a
grande poderosa virtude que os discípulos do Dafa do período da retificação do Fa têm hoje,
pois elas não atravessarão uma tribulação como esta que os discípulos do Dafa do período da
retificação do Fa têm atravessado, e também, há razões históricas para isso. Portanto, a
manifestação do Fa não será tão grandiosa como a de hoje. Há um número infinito de Budas,
Taos e Deuses por detrás de cada palavra de Zhuan Falun. Talvez no futuro não se manifeste
dessa forma. Isto não significa que o Fa não será bom, apenas que não será mostrado tanto.
Não fixei um topo para vocês, pois agora estão estabelecendo poderosas virtudes (Shifu ri)
(Aplausos).
Pergunta: Não reconhecer as velhas forças é muito importante, por isso, poderíamos
perguntar ao venerável Shifu, como devemos fazer para agir corretamente? Obrigado.
Mestre: Bom, acabo de falar sobre todas essas coisas. Não reconheçam os arranjos das
velhas forças e rejeitem toda esta perseguição que elas arranjaram. Elas querem que os
discípulos do Dafa se tornem maduros por meio desta perseguição; este é o aspecto que tem
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se manifestado perante os olhos das pessoas. O aspecto que não se manifestou é que se tudo o
que elas fizeram tivesse êxito, então seria algo que o futuro não reconheceria. A forma em
que se manifesta neste lado das pessoas comuns é muito simples. Seu lado que completou o
cultivo sabe o que está ocorrendo; não reconheço nenhum arranjo das velhas forças nem
desta atual perseguição.
Digamos que um ser no cosmo que seja extremamente microcósmico e enorme, um que
nenhum Deus possa conhecer, viu que os corpos celestiais se dirigiam para a desintegração
durante certo período, e devido ao pensamento instintivo de um ser de não querer se dirigir
para a desintegração, colocou em movimento camadas e camadas de firmamentos, bem como
camadas e camadas de corpos cósmicos dentro dessas camadas e camadas de firmamentos,
indo assim todo caminho para baixo camadas e camadas de universos dentro da multidão de
corpos cósmicos e camadas e camadas de seres dentro da multidão de universos, fazendo que
os gigantescos Deuses nos diversos firmamentos arranjassem maneiras de salvarem a si
mesmos. De cima a baixo, havia mais Deuses participando nível após nível, fazendo arranjos
ainda mais detalhados, até chegar aos Três Reinos. Devido a que esse pensamento veio de um
ser extremamente alto, os seres conscientes do cosmo pensaram que era a vontade do Céu, e
que não havia nenhuma dúvida que teriam sucesso total, resgatando da destruição este grande
firmamento e corpo cósmico. Devido aos detalhes dos arranjos feitos pelos Deuses em muitos
níveis de corpos cósmicos, estes arranjos pareciam tão perfeitos que entusiasmou uma grande
multidão de Deuses, aumentando a confiança deles fazendo-os acreditar que finalmente
teriam uma oportunidade de se salvarem. Naquele tempo, 20 % dos Deuses de níveis após
níveis participaram deste evento, e foi assim que as velhas forças surgiram.
Os seres conscientes não desejam ser destruídos e isto é natural. Porém, as camadas sob
camadas de seres contidas dentro do grande firmamento estavam caminhando para o final
através do longo curso da história, pois estavam de acordo com as leis do Fa no processo de
Formação, Estabilidade, Degeneração e Destruição, onde nenhum ser pode escapar disto.
Para os seres conscientes, quando tudo se desintegra e não há condições para que a vida
exista, então absolutamente nada pode existir. Isto é muito mais aterrorizador que a
reconstrução dos corpos cósmicos do cosmo. A lei do Fa: Formação, Estabilidade,
Degeneração e Destruição criou todos os elementos, matéria e vida no antigo cosmo, e ao
mesmo tempo estabeleceu a lei do Fa de que tudo se degeneraria. Esta é a degeneração
partindo de dentro de todos os elementos que compõem o cosmo, se manifestando entre os
seres como a degeneração do padrão de pensamento e conduta, e uma vez que declinem a
certo ponto, são insalváveis, e dali se dirigem para o estado final de destruição. As velhas
forças empurraram ao limite o poder e sabedoria dos Deuses, arranjando o que elas pensaram
que seria o futuro mais perfeito, e ficaram tão contentes que se esqueceram por completo do
ponto chave: digo, quando o cosmo caminha para o estado de degeneração, todos os seres
conscientes e elementos dentro do cosmo, estão, sem exceção, no processo de degeneração –
os seres, a forma de pensar, os elementos e padrões se tornam impuros – e tudo dos seres já
não é bom, inclusive seus padrões; tudo isso chegou a este ponto gradualmente ao longo
deste imenso curso da história. As leis e padrões do Fa durante o longo curso da história
perderam toda a sua magnificência original e pureza de virtude, e assim os seres ficaram
incapazes de detectar este tipo de mudança. Isto ocorreu porque os Deuses que se encontram
em níveis muito altos, nunca se preocuparam com a conduta dos seres inferiores a eles, muito
menos escutaram minhas advertências durante a retificação do Fa. Em outras palavras,
quando o cosmo alcançou este ponto, não importa quão boas sejam essas ideias que os seres
no cosmo formularam para preservarem a si mesmos, esta ainda é a conduta de seres que
estão no estado de degeneração e destruição, e estão muito longe do padrão de “Formação e
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Estabilidade” da etapa inicial e da metade do cosmo; estão, inclusive muito longe do padrão
do novo cosmo que é incontáveis vezes mais elevado que o velho cosmo. Então, nenhuma
das coisas que a multidão de Deuses tem feito, de forma alguma, é reconhecida por aqueles
que estão fora do cosmo. Durante a retificação do Fa, atravessei todos os firmamentos e vi
que esses arranjos finais feitos por eles têm omissões e não podem completar as coisas ou
serem harmonizados. Durante a retificação do Fa, também atravessei cada parte final daquilo
que se relaciona com as velhas forças, certamente descobri que o enorme ser que teve esse
único pensamento, que levou a gigantescas interferências da verdadeira retificação do Fa,
não é o ser final, e há muitos, muitos elementos que são mais altos que ele. Naqueles lugares,
todos os arranjos das velhas forças repentinamente deixaram de existir; todos seus arranjos
não tinham fundamento, não podiam solucionar nada. E desapareceram sem uma conclusão.
Certamente, todos esses arranjos das velhas forças formaram verdadeiras interferências e
obstáculos demoníacos à retificação do Fa, e se converteram em enormes tribulações na
retificação do Fa. Na retificação do Fa, isto desviou todos os Senhores, Reis e seres
conscientes, e a pressão durante a retificação do Fa veio também de manipulações diretas por
todos esses seres conscientes e velhas forças. Quando tudo isto passou, quando os seres
conscientes viram tudo isto, foi como se eles não pudessem pensar. Viram que o que eu havia
dito originalmente e minhas advertências durante a retificação do Fa eram todas verdadeiras,
e ficaram atônitos e sem palavras; imediatamente perceberam que todos os seres conscientes
cometeram crimes contra a retificação do Fa. As velhas forças sempre acharam que eu estava
me cultivando, ou que inclusive elas estavam cuidando do meu avanço no cultivo. Eu acho
que sobre este ponto elas nunca mais se atreverão a pensar desta forma outra vez.
Esta tribulação no mundo humano arranjada pelas velhas forças, na superfície, está sendo
responsável com os cultivadores, com a retificação do Fa e comigo, porém, na realidade, a
meta que elas queriam não era em absoluto o que o cosmo do futuro deseja, e ao mesmo
tempo, acabaram causando uma grande quantidade de danos à verdadeira retificação do Fa.
Uma grande parte do que desejei fazer foi destruído à força por elas. A história do passado e
o que se perdeu é muito difícil de reaver. Seria possível que elas arcassem com a
responsabilidade de tudo isto?
Então, como praticantes, se durante esta tribulação, vocês puderem não reconhecer os
arranjos das velhas forças, então vocês as superarão. Aqueles que não agiram bem, em
essência, por acaso vocês não estão aceitando os arranjos das velhas forças? Uma vez que
aceitam, não é como se fossem uma delas? Devido a não terem agido corretamente durante a
perseguição, isto causou instabilidade entre os praticantes e piorou a perseguição, então,
vocês não estão também jogando lenha no fogo e ajudando o mal? Rejeitem! Rejeitem
completamente tudo o que vem das velhas forças!
Pergunta: Por que as velhas forças se atrevem a matar os discípulos do Dafa durante a
perseguição?
Mestre: Há duas situações. Uma é que no passado as velhas forças sentiram que uma classe
de mentalidade surgiu entre os discípulos do Dafa, e esta é que, uma vez que você cultiva em
Dafa, você pensa que tem uma apólice de seguro, e que não há nada a temer, não há
enfermidade nem morte, isto ou aquilo não acontecerá e todos têm somente boa fortuna.
Porém, uma vez que surge essa mentalidade haverá problemas. As velhas forças farão o que
querem, e uma vez que aceita seus arranjos, elas terão justificativas para lhe controlar e,
assim, criar para você vários tipos de perigos. Certamente, os discípulos do Dafa não morrem
como as pessoas comuns e, inclusive para aqueles que partiram antes do tempo, o que lhes
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espera é o melhor; isto é certo (Aplausos). Então, durante aquele período, a primeira coisa
que fizeram foi provocar a morte de uma quantidade de discípulos. Certamente, na morte
também existe o que os próprios discípulos arranjaram em vidas passadas. Qual foi o
propósito das velhas forças? Para fazer você ver, que estudar o Dafa não é como ter uma
apólice de seguro e que os discípulos necessitam agir corretamente, e o não agir bem é um
problema. Por isso, elas estão fazendo esta classe de coisas, e é porque elas veem o cultivo
pessoal como algo mais importante que validar o Fa. Além disso, elas fazem isto enquanto a
retificação do Fa acontece, exatamente quando se necessita dos discípulos do Dafa para
salvar seres conscientes; sendo assim, elas não estão causando sérios problemas? Quantos
seres um discípulo do Dafa pode salvar enquanto está neste mundo? Não é verdade? Isto não
é fazer algo mau?
As velhas forças interferirão com os praticantes de tempos em tempos, porém, pensem: quão
importante é salvar seres conscientes! Então, por que elas têm que causar toda essa
interferência? Não aceitem isso! Isto ocorre porque nenhuma delas é digna de participar
nisto. O que eu queria é que nenhum ser consciente interferisse, que todos aguardassem; eu
avançaria retificando as coisas e os piores seres, sem importar quão maus fossem, nem que
classe de erros tinham cometido na história, todos eles poderiam alcançar a perfeição
unicamente ficando parados, sem atuarem. Isto não seria grandioso? (Aplausos). Claro, isto
não seria feito sem princípios, já que eu transformaria tudo o que os discípulos do Dafa
devem em compensações benevolentes para os seres conscientes, e todos receberiam as
melhores compensações. Se o discípulo não pudesse fazê-lo, o Shifu ajudaria o discípulo a
fazê-lo. Quando o cosmo já não satisfaz o padrão é porque todos os seres conscientes não
satisfazem o padrão, e eu teria ajudado a todos os seres conscientes a alcançar o padrão, teria
ajudado a você alcançá-lo e teria ajudado aos outros também. Então, não seria tudo resolvido
de forma benevolente? (Aplausos). Quando todos os seres já não são bons e já não são
limpos, eu teria ajudado a todos alcançarem o padrão. Isto não seria justo? Vocês veem a
lógica disto, não é verdade? Porém, elas insistiram em fazer as coisas à maneira delas. Claro,
neste tipo de situação, haveria inevitavelmente reações de seres que são afetados na
retificação do Fa, e surgiriam problemas e interferências. Isto é natural, e na raiz disto, alguns
sofrimentos e problemas teriam sido criados para mim na retificação do Fa, e isso também é
natural. Isto, posso aceitar e reconhecer. Porém, fazer essas coisas sistematicamente do jeito
que elas fizeram, interfere severamente com a retificação do Fa, e isso é algo que não posso
aceitar. Esta é a relação.
Falando de outro ângulo, meus discípulos, quando as velhas forças são capazes de fazer o que
querem fazer, não é porque vocês silenciosamente têm aceitado aquilo que elas querem
fazer? Quando elas lhe dizem que vá, você vai; quando elas lhe dizem que escreva algo, você
escreve; quando lhe dizem que faça algo, você simplesmente o faz, e quando o arrastam e o
sentenciam, você consente sem esperanças e em silêncio. Certamente, isto ocorre porque
você tem apegos dentro de você, e porque não é capaz de abandonar todos esses apegos em
seu coração, porém, quanto menos pode deixá-los, mais severamente é perseguido, já que os
seres perversos que estão controlando e destruindo os discípulos do Dafa podem ver seus
apegos e ao que estão apegados. Por outro lado, esses discípulos que abandonaram o apego à
vida e morte não têm medo de nada, e os seres perversos temem a eles. Porém, a razão pela
qual eles podem deixá-los, é porque se cultivaram bem.
Pergunta: Realmente desejo que minha família e amigos se cultivem em Dafa, porém a
retificação do Fa está em sua etapa final, então, você arranjará para que eles regressem ao
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Céu conosco? Ou será que eles se cultivarão em Dafa quando o Fa retificar o mundo
humano?
Mestre: Realmente não posso dizer nada sobre isto. Primeiro, isso é algo que não pode ser
dito e, segundo, vocês têm apegos. Há quem diga: “Uma vez que tenha alcançado a perfeição,
o que acontecerá se tenho que me responsabilizar por isto ou por aquilo?” Sabem como os
Deuses olham a esse estudante quando ele diz essas palavras? (O público ri). E mesmo assim
quer alcançar a perfeição? Aqueles que têm pensamentos de perfeição em sua mente não
podem alcançar a perfeição, e muito menos aqueles que querem alcançar a perfeição, porém
não podem abandonar apegos a coisas tais como qing e riqueza. Não persiga nada e ganhe
naturalmente! Todas as coisas que os discípulos do Dafa estão fazendo hoje são, na realidade,
responsabilidades que foram outorgadas a eles pela história. Simplesmente façam o que têm
que fazer abertamente e com dignidade, e tudo será resolvido da melhor forma (Aplausos).
Enquanto estiver pensando em querer alcançar a perfeição, não será capaz de alcançar a
perfeição... E quando diz: “Como posso ir embora se sou responsável por isto, e há ainda esta
coisa que tenho que me responsabilizar...”, isto significa que você não quer ir embora daqui.
Simplesmente observe quantos pensamentos humanos e apegos estão misturados nessas
palavras.
Pergunta: A poesia é uma forma de cultura humana. Por que o Mestre às vezes opta por esta
forma especial, a poesia, para nos ensinar e a usa como parte do Fa?
Mestre: Estas coisas da cultura chinesa, como as coisas de outras culturas do mundo, foram
conservadas para que as pessoas pudessem obter o Fa. Quanto ao uso que faço de uma parte
em particular da cultura, é somente uma preferência pessoal; não há nenhum pensamento
especial com relação a isso, simplesmente usei esta forma conforme quis. Às vezes uso o
chinês clássico para escrever algumas coisas, e às vezes uso poesia, rimas ou expressões
literárias, e também, às vezes, uso prosa vernácula, pois é a forma mais comum de se
escrever. Na realidade, prefiro escrever na forma clássica, pois assim posso expressar coisas
de forma realmente clara e completa. Porém, o que os estudantes estudam hoje em dia é a
forma vernácula e, sendo assim, não poderiam compreender as coisas que eu escrevesse na
forma clássica, por isso, eu a uso pouco, ou no mínimo não a uso completamente. As velhas
forças levaram a raça humana a este ponto. Realmente elas criaram enormes dificuldades
para a retificação do Fa do cosmo e para o futuro. O Fa que estou ensinando tem integrado
coisas da ciência e a ciência não é uma cultura dos seres humanos, então, o que acontecerá se
isto for deixado para o futuro? Vocês sabem por que eu sempre uso esses velhos ditados
clássicos chineses para ensinar? Porque não contém nada dessas coisas misturadas neles.
Porém, agora as coisas são simplesmente assim, e as pessoas só conseguem entender estes
princípios utilizando esta classe de cultura, então só posso ensinar dessa forma. Quanto às
coisas que virão, teremos simplesmente que esperar até que o futuro venha para considerálas.
Pergunta: Você disse que tudo que existe na sociedade humana é resultado dos pensamentos
dos discípulos do Dafa. Muitas vezes eu percebo que meus próprios apegos fizeram com que
algumas coisas não saíssem bem. Posso perguntar ao Mestre: como posso sair disto?
Mestre: Se não agiu bem, não é algo tão grave. Simplesmente faça bem as coisas na próxima
vez e encontre a raiz do problema. Há um fenômeno proeminente no cultivo de vocês, que é,
depois de não terem feito algo bem, vocês se sentem amargurados pelo arrependimento, e não
tentam novamente. Se vocês ficam muito tempo nesta situação, então é outro apego. Quando
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tiverem feito algo mau, olhem onde estava o mal, reconheça-o e, então, da próxima vez, façao bem. Se vocês tropeçam e caem, e simplesmente ficam ali ao invés de levantarem-se, isto
não é bom.
Pergunta: Depois de ouvir o Mestre ensinar o Fa esta manhã, me sinto muito triste por
dentro. Desejo perguntar ao Mestre: ensinou-nos essas verdades do Fa antes que elas
ocorressem?
Mestre: Não, não é assim. Neste momento há muitas coisas que não intervenho, pois vocês
mesmo devem transitar bem os seus próprios caminhos. Este é o caso para todos vocês. É o
que vocês deixarão para trás depois que alcançarem a perfeição no futuro, e também é uma
oportunidade para estabelecer suas poderosas virtudes. Tudo o que fazem bem, é tudo que
validaram e é tudo a que se iluminaram. Coloque esta parte em ordem e elimine todos os
resíduos não descartados, e a essência que fica é o caminho de seu êxito. Com respeito às
verdades do Fa que ensinei esta manhã, na realidade só as ensino quando está a ponto de
aparecer desvios no grupo. Se fossem apenas fenômenos isolados que não têm muita
importância, não os teria mencionado, e os praticantes teriam lidado bem com a situação.
Inclusive, sobre este assunto que lhes falei esta manhã, sei que no final, vocês resolveriam a
questão, porém as perdas teriam sido terríveis e eu teria perdido alguns discípulos do Dafa.
Por isso quis falar sobre isso (Aplausos).
Pergunta: Venerável Mestre, os praticantes usam a internet para trocar entendimentos e
experiências. Isto é bom ou mau?
Mestre: Penso que isto não é um problema se for feito fora da China continental, porém não
falem de aspectos específicos de como estão validando o Fa. Se isto ocorrer dentro da China
continental, o melhor é que deem prioridade à sua segurança e não permitam que as velhas
forças se aproveitem de suas brechas. Isto não é um assunto de ter medo ou não, isto se trata
de não permitir que o mal se aproveite de suas brechas.
Pergunta: Se nossos pensamentos são muito puros e retos, então as velhas forças não têm
forma de interferir. Então, se há interferências, isto reflete o nosso estado de cultivo?
Mestre: Quando acontecem interferências, usualmente são causadas pelas velhas forças.
Então, quando fazemos tudo de forma reta, devemos esperar que não haja interferência? Isto
só pode reduzir muitas perdas, pois suas brechas seriam aproveitadas já que vocês ainda têm
elementos que não percebem, e as velhas forças insistem em forçar os seus planos. Ao
mesmo tempo, há alguns estudantes, especialmente o terceiro grupo de estudantes, que possui
certa quantidade de carma e, por isso, elas usam essas coisas para se aproveitarem de suas
brechas. Porém, de qualquer forma, o Mestre não as reconhece. Nem vocês devem
reconhecê-las tampouco. Façam bem as coisas, façam de forma reta e digna, negue-as e
reforce mais seus pensamentos retos: “Sou discípulo de Li Hongzhi, não desejo outros
arranjos nem os reconheço”; então elas não se atreverão a fazer isto. Portanto, tudo pode ser
resolvido. Quando realmente puderem fazer isto, não apenas dizendo, mas colocando em
ação, o Mestre definitivamente intercederá por você. Além disso há muitos guardiões do Fa
ao redor do Mestre, há muitos Budas, Taos e Deuses e inclusive há seres ainda maiores, e
todos eles participarão, pois se trata de perseguição forçada que não é reconhecida, é um
crime, e as leis do velho cosmo tampouco o permitem. A perseguição irracional é
absolutamente proibida e as velhas forças não se atrevem a fazê-la se esta for a situação.
Portanto, vocês devem fazer as coisas da maneira mais reta possível.
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Alguém poderia pensar: “Agora que tenho feito as coisas retamente e as tenho feito bem, não
pode haver mais tribulações de agora em diante”. Talvez esse seu pensamento o leve a criar
tribulações para si mesmo, já que as velhas forças acreditam que isto é outra forma de
reconhecê-las: “Ah, ele não deseja que [as tribulações] existam e quer estar livre de
problemas. Isto não funciona. Esse pensamento deve ser eliminado”. Então, suas brechas não
estão sendo exploradas? Na realidade, enquanto puder manter um estado mental reto em sua
vida diária, no geral estará indo bem.
Pergunta: Saberemos sobre o Mestre depois que a retificação do Fa terminar?
Mestre: O Shifu tem um sistema independente. Todos vocês são entidades dentro do cosmo,
e não importa o quão grande seja este enorme cosmo, o Shifu não está dentro dele. Não sou
parte de tudo isto, certamente tenho meu próprio sistema independente, não necessito de nada
neste cosmo e não necessito colocar nada dentro dele, tenho meu próprio sistema
independente que se abastece por si mesmo. Então, em outras palavras, nenhum ser no cosmo
pode me ver, e nenhum ser pode saber sobre mim. Na realidade, não tenho forma, e para
qualquer elemento interno ou externo, não existo, seria como a não existência, certamente
sou capaz de manifestar minha imagem em qualquer nível cósmico, o que na verdade é a
elevação em diferentes níveis desta imagem que vocês podem ver hoje. Aqui entre os
humanos é assim, certamente, no futuro, esta imagem pode ser muito jovem; meu corpo inato
é muito jovem. Falando em termos humanos, em cada nível há uma imagem que se eleva
baseada nisso, tudo isso se parece comigo, no entanto parece que quanto mais microcósmicos
são os elementos que formam as outras imagens, maior é o seu volume. Certamente, também
posso comprimir cada nível dentro de um corpo ou tornar-me maior ou menor
simultaneamente, e também posso dividir meu corpo infinitamente. Essa é a ideia geral
(Aplausos).
Pergunta: Depois da retificação do Fa e quando os discípulos do Dafa tiverem chegado à
perfeição, eles continuarão tendo oportunidades para melhorar?
Mestre: Já mencionei que depois da retificação do Fa, quando todos os discípulos tiverem
chegado à perfeição; haverá oportunidades para melhorar? Na realidade, já falei sobre tudo
isto. Seu estado de Fruição é validado e você se ilumina a ele durante o cultivo, ou em outras
palavras, seja qual for o estado de Fruição que possa alcançar, ele é obtido por meio do
processo de cultivo. Você quer perguntar: “Quando eu estiver no Céu, posso continuar me
cultivando e melhorando?” Existem elementos e mecanismos para este propósito, porém,
para melhorar só um pouquinho é um projeto consideravelmente longo e gigante. Isto não é
tão fácil como é aqui na Terra. Porém, ninguém se atreve a vir na Terra, pois depois que
chegar aqui talvez não se encontre com um Deus ou um Buda vindo a este mundo para salvar
as pessoas. Depois de ter baixado aqui, sua mente será apagada por completo e não saberá
nada; e até existe a possibilidade de que você possa ficar contra o cultivo. Por isso, ninguém
se atreve a vir para cá.
Pergunta: Para os discípulos do Dafa em geral, quais são algumas das áreas mais
fundamentais e limitações que necessitamos melhorar?
Mestre: Para os discípulos do Dafa em geral, no processo de validação do Fa, quando vocês
trabalham juntos em harmonia, o poder do Fa é enorme. Seja que estejam fazendo as coisas
em grupo ou individualmente, o que estão fazendo é o mesmo, isto é o que significa uma
entidade. Todos vocês estão esclarecendo a verdade, enviando pensamentos retos e estudando
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o Fa, então as coisas específicas que estão fazendo são diferentes, porém, a divisão das
tarefas é ordenada; quando estão juntos, há uma forma e, quando estão separados, são
partículas. Quando vocês, como entidade, têm alguns problemas, o Mestre definitivamente
lhes falará sobre ele, e quando não há um problema óbvio o Mestre não dirá nada. Portanto,
quando não afetar a situação de toda entidade, não falarei nada.
Pergunta: Respeitado e amado Mestre, por favor, salve-me. Tenho grandes pecados, por isso
tenho um filho com retardamento mental.
Mestre: O Mestre definitivamente salvará a todos os seres neste mundo (Aplausos). Usarei
diferentes formas de salvação durante diferentes períodos de tempo.
Pergunta: Meus pensamentos não foram muito retos em meus sonhos e tenho medo de ter
prejudicado a um ser.
Mestre: Não se preocupe com isto, um sonho é só um sonho, um sonho não é cultivo e não
será necessariamente como imaginou. Enquanto se cultiva, o Mestre pensará nas formas de
resolver perfeitamente todos os erros que cometeu (Aplausos). Não pense nessas coisas. Se
você pensar muito nessas coisas, isto se tornará um apego e você não poderá se cultivar.
Pergunta: Eu gostaria de perguntar ao venerável Mestre se durante a retificação do Fa existe
a questão de equilibrar a importância e a urgência das coisas quando as fazemos, e como
devemos lidar com essas coisas de forma correta?
Mestre: Bem, isto se refere a assuntos específicos. As coisas específicas são todas para que
você estabeleça a sua poderosa virtude, e fazem parte do caminho que você tem que percorrer
e também faz parte daquilo que vocês fazem por sua própria conta. Certamente, vocês devem
dar prioridade às coisas importantes e urgentes, na verdade, vocês mesmos devem dar
prioridade às coisas. Se não colocam suas prioridades na ordem correta, isto afetaria o que
necessitam fazer, pois digo que tudo que fazem é para vocês mesmos. Se você é capaz de dar
a prioridade correta às coisas, isso já é extraordinário por si mesmo, e o resultado disso, é que
você percorre seu caminho de forma correta, e isso é poderosa virtude. Para mim, é difícil
falar sobre detalhes específicos. O Mestre não pode privá-lo da oportunidade que você tem de
aperfeiçoar seu próprio caminho.
Pergunta: Muitas vezes me culpo por não ser capaz de cultivar um coração de compaixão e
me sinto triste e apático, especialmente com respeito aos amigos e conhecidos que estão ao
meu redor e que rejeitam o material do Dafa.
Mestre: Digo, somos cultivadores, então você necessita cuidar de todos os seres conscientes
ao seu redor com a maior compaixão que puder. Talvez, as oportunidades de predestinação
de algumas pessoas não amadureceram. Talvez algumas pessoas tenham sido envenenadas
muito profundamente, porém ainda podem ser salvas. Certamente, também há aqueles que
não podem ser salvos, porém, a grande maioria pode ser salva. Neste momento, não pode
diferenciá-los. Penso que você não deveria se sentir apático de forma alguma. Faça o que tem
que fazer com compaixão sem importar quem seja, e com uma compaixão que pode derreter
o aço, poderá fazê-lo bem (Aplausos).
Pergunta: Muitos países estão sendo enganados neste momento pela fachada enganosa da
economia da China, e isto se converteu em um obstáculo maior para o nosso esclarecimento
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da verdade aos governos de vários países e o mundo empresarial. Esperamos que o venerável
Mestre possa nos dar alguma direção neste sentido.
Mestre: Sim, o governo chinês gastou um quarto dos recursos financeiros do país e também
os recursos financeiros das pessoas para perseguir o Falun Gong. Se a China não fosse uma
força econômica, seria capaz de perseguir o Falun Gong? As pessoas dessa sociedade
escutariam suas ordens? Uma pessoa faria algo contra sua consciência só porque alguém
disse para ela fazer? Isto ocorre porque o governo se mantém de pé por causa do dinheiro.
Por que a comunidade internacional, tantos meios de comunicação e governos estão todos tão
calados a esse respeito, e por que fecham os olhos perante esta catástrofe? Todos eles têm
interesses investidos e muitos ganhos envolvidos nisso.
Durante esta perversa perseguição, todas as coisas na China, seja avanços no governo ou
ganhos financeiros das empresas, tudo está relacionado com o Falun Gong. Isto também
inclui os exames vestibulares dos estudantes e registros acadêmicos ao graduarem-se, tudo
está relacionado ao Falun Gong. Para poder perseguir o Falun Gong, uma grande quantidade
de fundos é destinada à segurança pública, leis, políticas, ao sistema judicial, assuntos
exteriores, à malvada agência 610 e aos agentes de segurança especial. E para poder enganar
as pessoas, uma grande quantia de dinheiro têm sido investida em várias propagandas: rádio,
televisão, jornais, arte e literatura, eventos culturais, e inclusive no bloqueio de canais de
televisão, rádio e rede de computadores. Um grande número de agentes foi enviado à
comunidade internacional para perseguir o Falun Gong. Porém, essas pessoas pegam o
dinheiro para si mesmas no estrangeiro e, assim que o dinheiro é depositado em suas contas
pessoais, começam com o procedimento de imigração: “Em tempos normais, se quisesse sair,
não me permitiriam, porém agora estão me dando dinheiro para fazê-lo... é realmente
grandioso. Porém, como posso cometer crimes em uma sociedade assim? Tenho que deixar
uma saída”. Os truques usados na perseguição são os mais estúpidos, porém eles não sentem
vergonha em gastar o dinheiro que as pessoas ganharam com suor e sangue, pelo contrário,
perseguem as pessoas e a quantia que gastam é imensa.
Agora parece que enquanto o assunto do Falun Gong não se resolver, essa sociedade
realmente não terá esperanças de mudar e nada consegue se estabilizar aqui, pois está
totalmente centrada no Falun Gong e não tem tempo para se preocupar com outras coisas.
Ela existe devido ao Falun Gong. Esse conjunto de maquinaria desprezível está funcionando
somente por causa do Falun Gong, que outra coisa ela poderia fazer?
Tudo isto se tornou possível devido aos investimentos estrangeiros, e as velhas forças
planejaram assim. Elas só estão usando dinheiro para manter a maldade de pé. Durante este
período em que a maldade está perseguindo o Dafa, você está investindo dinheiro lá. Isto diz
respeito às pessoas com muito dinheiro que estão escolhendo seu futuro. Nesta perseguição,
investir dinheiro lá é o mesmo que apoiar a perseguição do mal, e já se cometeu um pecado.
Se na China não existisse nenhuma perseguição contra o Dafa, não importaria quanto
dinheiro investisse lá. Na superfície as pessoas não sabem disso, porém todos têm um lado
que sabe claramente. Na realidade não podem dizer que não sabiam.
Pergunta: Se os que são responsáveis pelos centros de assistência ou associações do Falun
Dafa não podem realizar essa missão na retificação do Fa como se espera e não são capazes
de ouvir críticas...
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Mestre: Esta é a situação com nossos centros de assistência ou associações do Falun Dafa?
Vocês necessitam olhar, com as mãos sobre o peito, profundamente dentro de vocês mesmos,
e escutar com atitude correta as sugestões dos praticantes. Porém, se olharmos o outro lado da
moeda, não é verdade que também falta algo aos nossos praticantes que olham as coisas? Se
você tivesse assumido tal responsabilidade, como teria agido? Isto não é uma crítica, só
estamos colocando as coisas para que possamos dar uma analisada; será que esses
responsáveis têm realmente problemas, ou é que nossa forma de olhar os problemas não está
abrangendo tudo. Se eles têm realmente grandes problemas, já que eles são pessoas
responsáveis pelos centros de assistência, há um assunto a considerar. Suas responsabilidades
são inclusive maiores, pois se um discípulo do Dafa é eliminado devido aos seus erros, penso
que esse pecado é muito grande. Certamente, não será tão severo, já que o Mestre está
cuidando das coisas. Porém, todos vocês estão se cultivando, e não importa o quê, quando
atingir a perfeição, você não pode levar consigo seus próprios defeitos, apegos e as coisas que
não consegue abandonar. Portanto, não importa o que esteja fazendo, você deve pensar
primeiramente no Dafa, e não dar importância as suas próprias coisas.
Agora, também comentarei que na realidade, essas pessoas que são responsáveis em diversos
lugares, também são cultivadores, e vocês não devem considerá-los como Mestre nem exigir
deles tão alto padrão. É fácil cometer erros em certas coisas, então, simplesmente
compartilhem seus pensamentos entre vocês quando isso ocorrer e tentem comentar sobre
isso. Quando realmente observarem as coisas da perspectiva de uma pessoa responsável pelo
Fa, e na verdade tiverem um coração que possa derreter o aço, simplesmente não creio que as
coisas não possam ser resolvidas da melhor forma. E não insista em dizer que o outro
praticante não é bom baseando-se nos rígidos conceitos que tem; eu, seu Mestre, creio que ele
está bem. E não pensem que é difícil trocarem entendimentos. Nenhum dos dois lados
cumprem com o padrão da “grande compaixão” quando fazem as coisas. Se realmente
puderem personificar a grande compaixão, penso que essas coisas que não estão bem,
definitivamente serão retificadas.
Pergunta: Os nossos esforços em esclarecer a verdade aos chineses no estrangeiro são
deficientes? Especialmente na parte oeste dos Estados Unidos há muitas organizações
chinesas e muitas pessoas chinesas da China continental. Foi a relação predestinada delas que
permitiu a elas saírem da China?
Mestre: Eu poderia dizer isso no que se refere à relação predestinada, porém, quanto àqueles
que têm um efeito positivo e esses que têm efeito negativo, existem ambos, e foi assim que as
velhas forças arranjaram. Não reconheço isso de forma alguma. Há um minuto disse que
todos no mundo são partes de minha família. Não reconheçam o arranjo das velhas forças e
façam tudo o que puderem para esclarecer a verdade. Não importa se é no leste ou no oeste
dos Estados Unidos, devemos fazer o melhor que pudermos. Porém, o Mestre não sugere que
coloquem todo empenho em uma única coisa, não funcionaria se ignorarem todas as outras
coisas. Trabalhem bem o tempo, e façam o melhor que puderem para salvar as pessoas. Outra
coisa é, essa pessoa chinesa que você salvou também dirá a outros, portanto, está dando
oportunidade para que ela também ganhe algum mérito. Nesta perseguição as pessoas
cometeram pecados, e elas acabaram dando uma mão na ajuda à perseguição e também
jogaram lenha no fogo alimentando a fúria do mal, então lhes é dada uma oportunidade para
se redimirem de seus pecados. Depois que descobrirem a verdade, falarão sobre isso por
todas as partes, e isto faz com que se redimam de seus pecados, por isso vocês devem fazer o
melhor possível para esclarecer a verdade.
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Pergunta: Quando houve eleições em nosso distrito, existiram pessoas que ajudaram os
candidatos ao Congresso que apoiavam o Dafa. Porém, alguns pensaram que não deveríamos
nos envolver em política, e que não devemos depender das pessoas comuns para fazermos
coisas para o Dafa. Este entendimento é correto?
Mestre: Em princípio isso é correto, porém, para este assunto especificamente falando, você
deve observá-lo dessa maneira. Se você diz que os discípulos do Dafa não podem se envolver
na política da sociedade comum, eu não diria que essa afirmação seja 100 % correta. O que
eu lhes disse foi que o Dafa não se envolve em política. Muitos de nossos discípulos do Dafa
trabalham em política, esse é o trabalho deles. Portanto, se há eleições de governo, você deve
participar nelas? Se você participa e dá seu voto, bom, então está se envolvendo em política.
Ser um discípulo do Dafa que se cultiva na sociedade comum, significa fazer o melhor que
pode para se cultivar enquanto se conforma à sociedade comum e, agindo dessa forma, não
haverá problemas. Você também é um membro da sociedade comum. A existência da
sociedade comum é necessária para o Dafa, para o cosmo e para os seres conscientes. Só
podemos ajudar a mantê-la e não devemos alterá-la. Quando precisar votar, simplesmente vá
e vote, não há problema. Se você diz que certo congressista é seu amigo pessoal e quer ajudálo a fazer algo, então certamente pode fazer as coisas que tem a ver com a eleição e estaria
fazendo um trabalho voluntário – isso não importa. Porém, no geral, nosso Dafa não se
envolve em política nem podemos fazer nada político em nome do Dafa. Certamente, para os
discípulos do Dafa, a validação do Fa deve ser a prioridade.
A última vez que houve eleições em Taiwan, pedi a um praticante veterano que chamasse a
pessoa responsável pela Associação de Taiwan para que deixasse claro ao público que as
associações do Dafa não tomam partido nas eleições. Se um praticante como indivíduo quer
apoiar a alguém, isso é um assunto pessoal e não representa o Dafa. Houve discípulos do
Dafa apoiando ambos os partidos. A associação do Falun Dafa não tem opinião política com
respeito às eleições de qualquer partido e não se envolve nisso. Como praticantes individuais
podem ajudar a quem quiser. É assim que as coisas funcionam.
Pergunta: Recentemente tem havido muita pressão quando faço o trabalho de retificação do
Fa. Sente-se isso como uma pressão invisível. Não sei se esta sensação está relacionada com
a situação global da retificação do Fa.
Mestre: Penso que as velhas forças que não foram retificadas pelo Fa sentem de fato que a
pressão está se tornando maior e maior, e quanto mais se aproxima do final, maior é a pressão
no lado onde o efeito é exercido. Por isso, às vezes isto cria para nós, uma situação
complicada e é só isso. Simplesmente enviem mais pensamentos retos para eliminar a
interferência e não vejam isso como algo importante. De fato, neste momento, vejo as coisas
muito claramente, e vocês também veem claramente, e é que ninguém pode causar dano ao
Dafa. Toda esperança de causar dano é em vão, e ninguém poderia tocá-lo, inclusive se eu, Li
Hongzhi, não estivesse aqui. Todos vocês são como um assistente, cada um de vocês é uma
partícula do Dafa, cada um de vocês está imerso e cultivado no Fa, e cada um de vocês sabe
o que fazer. Os discípulos do Dafa na China continental já constataram com seus atos, e sem
o benefício da presença do Mestre, que o Dafa é indestrutível. Contanto que façam o que os
discípulos do Dafa devem fazer, tudo pode ser resolvido.
Pergunta: O Mestre nos disse que devemos ter grande tolerância, porém, ocasionalmente
perco a paciência em pequenas coisas.
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Mestre: Então simplesmente mude. Deve exibir compaixão e tolerância e considerar mais
aos outros, e aqui entre os seres humanos, isso se tornará um hábito para você; não gosto
quando se culpam a si mesmos, carece completamente de sentido. Repetirei o que disse a
pouco: se caiu, não fique caído, levante em seguida!
Pergunta: Se alguém se identifica com Zhen-Shan-Ren, porém, não com o Falun Gong, qual
será o fim dele?
Mestre: Na realidade, lhes digo, vocês não devem dar muita importância ao que as pessoas
comuns dizem, pois muitas pessoas comuns não são racionais. Os seres humanos, como
vocês sabem, são afetados por muitos conceitos na sociedade comum, e estão constantemente
formando conceitos diferentes, o que afeta severamente sua natureza original e pensamentos
verdadeiros. Portanto, as coisas que algumas pessoas dizem, parecem corretas, porém, na
realidade, estão equivocadas, não são sinceras ou foram pensadas sem o devido cuidado. Não
pensem que as pessoas comuns são tão racionais quanto vocês. Neste momento, muitas,
muitas pessoas são muito irracionais, na realidade, você também era assim no começo (A
audiência ri). Só se tornou racional depois de amadurecer no cultivo e eliminar coisas más.
Quando uma pessoa comum chega a compreender as coisas, ou julga se algo é bom ou mau,
isso é feito em um nível muito superficial. Inclusive o que ela diz para sua família e as
pessoas que fizeram muito por ela, parece correto, porém, na realidade, é errado, não é
sincero; ela não cumpre com suas promessas e evita assumir responsabilidades pelas
consequências. Portanto, não acreditem que aquilo que elas dizem é algo importante. Se
vocês querem salvá-los, vocês necessitam ajudá-los a se tornarem racionais.
Pergunta: Para poder se ajustar à forma das pessoas comuns quando esclarecemos a verdade
na China, colocamos o material de esclarecer a verdade junto com um conteúdo que se ajusta
aos apegos das pessoas comuns. Como podemos lidar apropriadamente com isso? Se algum
conteúdo maléfico se ajusta aos apegos das pessoas comuns não devemos utilizá-lo, não é
verdade?
Mestre: Na realidade alguns estudantes têm mencionado isto a mim: alguns de nossos
estudantes que não deram o passo adiante, ou que não fizeram bem ao darem o passo adiante,
quiseram imediatamente fazer mais coisas boas para tentar corrigir seus erros com méritos.
Porém, antes disso, caíram de nível, portanto, agora há uma brecha entre eles e aqueles
praticantes que tem sido parte da retificação do Fa o tempo todo; esta brecha não é algo que a
pessoa possa ver, apesar de que os discípulos possam vê-la, e ela se manifesta em trabalhos
específicos da retificação do Fa ou em entendimentos. Por isso, quando realizam certos
trabalhos na retificação do Fa ou quando dizem certas coisas, os outros discípulos do Dafa
podem perceber. Agora, não estou dizendo que esses praticantes não sejam bons, eu lhes
disse que quando caírem, levantem-se e sigam adiante; o Mestre não os abandonará, e não
devem perder a confiança. Há oportunidades e lhe salvarei sem importar o que tenha feito.
Então, porque caminhar sem ter confiança? (Aplausos). Então, agora, como praticantes que
sempre fizeram bem, vocês devem ajudá-los com bondade, e não sejam tão duros com suas
palavras como são com os outros praticantes. Mesmo que suas palavras não tenham essa
intenção, eles poderiam escutá-las de maneira diferente, então, devem falar com eles de
forma bondosa e dizer a eles como fazer as coisas. Certamente, não deve deixar que eles
percebam isso, pois se eles perceberem, sentirão que vocês os estão tratando de maneira
diferente, então eles formarão obstáculos em suas mentes e isto perturbará seus pensamentos.
Alguns de nossos praticantes que têm dado o passo adiante, também devem prestar atenção a
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este problema – é benéfico escutar o conselho dos outros, afinal de contas, isto é cultivo.
Conselhos sinceros são difíceis de receber, porém lhe fazem bem.
Pergunta: Além de produzir uma grande quantidade de filmes que esclarecem a verdade,
podemos produzir um número pequeno de vídeos com boa moral humana para satisfazer as
diferentes necessidades das pessoas comuns?
Mestre: Tenho que dizer, neste momento não temos tempo para isso, pois os discípulos do
Dafa estão dando tudo de si para validar o Fa. Se vocês produzem essas coisas, isso
beneficiará as pessoas comuns, não há dúvida; a cultura das pessoas comuns está se
degradando cada vez mais. Porém, não é para que você faça isso agora. Isso será feito na
próxima etapa, no futuro. Portanto, os discípulos do Dafa devem colocar mais ênfase e atuar
mais na área de esclarecer a verdade.
Pergunta: Devemos colocar grandes quantidades de programas que esclarecem a verdade na
internet para que os discípulos do Dafa na China possam usá-los para produzir VCDs?
Mestre: Certamente, isso é bom. Não só vocês devem fazer isso como também devem fazêlo em grande quantidade se forem capazes. As mentes dos chineses foram profundamente
envenenadas e vocês realmente necessitam ajudá-los a conhecer a verdade. Façam com que
saibam que não estamos em busca de meta política e que somos inocentes e, sem dúvida,
estão nos perseguindo. Observando isso da perspectiva de uma pessoa comum, de fato,
desejamos dizer às pessoas do mundo a verdade real sobre nós. Da perspectiva do Fa,
estamos salvando verdadeiramente as pessoas, resgatando-as da fatalidade de serem
eliminadas devido a isso.
Pergunta: Quando os discípulos do Dafa da retificação do Fa validam o Fa, além de sua
própria perfeição, estão também validando o Fa em benefício dos outros?
Mestre: No que se refere a outros seres, não precisa se preocupar com isto agora (O Mestre
ri). Porém, digo, que na época de 20 de julho de 1999, quando uma massiva quantidade de
mal foi empurrada para baixo, na realidade, isso controlava todas as pessoas perversas no
mundo. Todas as pessoas comuns eram controladas, não somente seres humanos, inclusive
animais e plantas, todos eram controlados. Podia-se ver que cada folha de árvore e cada
árvore pareciam ter muita malícia dirigida a nós. No ano seguinte, as coisas melhoraram, pois
todo mal que foi pressionado para baixo foi eliminado e, naquela época, restava somente a
parte que estava sobre a China, e que foi rapidamente sendo limpa aos poucos. Neste
momento, as pessoas do mundo são as mais importantes, pois ninguém está no mundo
atualmente sem uma razão maior.
Pergunta: Tenho duas perguntas. Muitas vezes sinto que cada dia estou mais ocupado, cada
dia faço mais coisas, mas os resultados não estão sendo bons. Às vezes, sinto alguma
indiferença com certo trabalho do Dafa e com o resgate de praticantes. Como posso mudar
este estado?
Mestre: Só posso dizer para que reorganize o seu tempo racionalmente. O tempo de todos é
muito limitado e o Mestre sabe disso. Portanto, você precisa descobrir como pode administrar
o seu tempo de forma razoável. Você precisa resgatar seus companheiros cultivadores e
discípulos do Dafa – não podemos permitir que a perversidade os persiga de forma selvagem
e desenfreada. Na realidade, digo que todas as formas que as velhas forças empregam para
	
  

36	
  

perseguir o Dafa são as mais estúpidas, e quando olhar para trás, verá que é assim, pois foi
arranjado dessa forma pelas velhas forças. Como podem prender cidadãos de outros países?
Vocês sabem? Quando se esclarece a verdade, e uma vez que os americanos ouvem, o povo
americano se enfurece. Desde as reformas e a abertura ao Ocidente, o governo chinês tem
quebrado a cabeça para mostrar ao mundo o quão grandioso é, para que assim as pessoas
continuem aceitando a existência do perverso partido. Não é verdade? Certamente, para a
sociedade ocidental, especialmente entre o público americano, já se tinha um sentimento de
desgosto com relação ao perverso partido. Quando o perverso partido faz essas coisas, acaba
fazendo com que os americanos tenham sentimentos ainda mais negativos dentro de si
mesmos, e faz com que outras nações do mundo também tenham sentimentos sumamente
negativos com relação a ele. O perverso partido está perdendo os corações das pessoas,
inclusive em outros países continua fazendo essas coisas estúpidas.
Pergunta: Ainda não conseguimos colocar em funcionamento de forma eficaz o poder de
todo o nosso corpo e, às vezes, sinto que os principais coordenadores e pessoas responsáveis
na Associação do Falun Dafa não estão fazendo as coisas de acordo com o Fa. Elas não estão
permitindo aos outros cultivadores fazerem as coisas, e estamos tendo problemas em
encontrar coisas que todos concordem durante as discussões. Porém, escutamos que eles
foram escolhidos pessoalmente pelo venerável Mestre e, por isso, às vezes, mesmo sabendo
que estão equivocados, temos que apoiá-los (A audiência ri).
Mestre: No começo do ano passado eu disse aos praticantes de cada Associação do Falun
Dafa que permitissem aos outros fazerem as coisas quando se tratar da validação do Fa como
indivíduo, e que cada pessoa necessita transitar o seu próprio caminho ao validar o Fa.
Talvez nossos praticantes possivelmente não estejam corretos em 100 % do tempo, porém,
agora falo aos nossos coordenadores: vocês escutaram isto? Os praticantes estão pensando
desta forma; todos escutaram isto? Vocês também são cultivadores, e certamente o Mestre
não pode pedir que façam as coisas perfeitas, sem erros, porém, agora que os praticantes
estão tendo esses pensamentos, não censurem os praticantes; eles fazem isso em benefício do
Fa e posso ver suas mensagens em cada palavra e cada linha. Eles não fazem isso em
benefício próprio e sim para o Fa (Aplausos).
Pergunta: O investimento pode gerar dinheiro. Porém alguns praticantes pensam que o
dinheiro que poderiam ganhar depois de dois ou três anos chegaria tarde demais para ser
usado, e que, se temos algum dinheiro, é melhor usá-lo agora para salvar pessoas.
Mestre: Na superfície isso parece razoável, porém, na realidade é ir a extremos. Penso que
vocês não podem negligenciar suas vidas e ignorar as coisas. Digo que o que estão deixando
é um caminho de cultivo para as pessoas do futuro. Se as pessoas do futuro forem a extremos
dessa forma, sem ligar para os seus trabalhos ou negócios, ou inclusive mendigando por
comida enquanto validam o Dafa, não funcionaria de forma alguma.
Vocês devem assegurar que suas vidas estejam em ordem e fazer bem os seus trabalhos. Digo
que vocês são membros da sociedade e devem tratar de fazer o melhor possível para realizar
bem tudo aquilo que devem fazer em qualquer trabalho que tenham dentro da sociedade,
devem ser pessoas boas onde quer que estejam e guiar as pessoas dentro da sociedade de tal
forma que todos digam que vocês são pessoas boas (Aplausos). Não vá a extremos quando
fizer as coisas. Cada aspecto do caminho que seguimos deve ser reto.
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Algumas pessoas dizem: “Estou fazendo planos para adquirir uma grande quantidade de
dinheiro de tal forma que, mais tarde, possa ser usado para o Fa”. Essa água longínqua talvez
não sacie esta sede imediata, porém, não é incorreto planejar algumas coisas de gente
comum. Vocês não necessitam pensar em ganhar certa quantidade de dinheiro para usar para
o Dafa; não necessitam pensar sobre dar dinheiro ao Dafa. Se vocês querem falar sobre fazer
grandes negócios e fazer muito dinheiro com esse grande negócio, isso já é suficiente (O
público ri) e não necessita mencionar o Dafa. Esta última parte, sempre parece que é exagerar
um pouco (O público ri). A razão é que digo que está bem para os discípulos do Dafa ganhar
muito dinheiro e vocês podem fazer qualquer tipo de trabalho; isso não é problema. É só que,
em tudo o que fazem, necessitam seguir sua consciência e serem pessoas boas (Aplausos).
Pergunta: Quando chega uma energia má, posso senti-la e logo envio pensamentos retos
para bloquear a força do mal, porém, me sinto cansado e sonolento, e manifesto carma de
enfermidade. Como posso deter essa energia má?
Mestre: Você tem muito medo dessa energia má. Quando ela vem, você é capaz de dissolvêla, dissolvê-la em qi primordial para seu próprio uso. Direi algo: antes da minha difusão do
Fa, e antes dos elementos de alto nível chegarem aqui, não havia nenhuma velha força, e
naquela época tinha outras formas de lidar com o frio. Eu pensava: “Você é frio e quer que eu
sinta frio, está tentando me congelar? Então ficarei mais frio que você e esfriarei você!” (o
público ri. Aplausos) ou: “Está tentando fazer com que eu sinta calor. Vou reverter isto
fazendo com que você sinta calor, tanto calor que não possa suportar”. Estou somente dando
uma ideia. Talvez você não seja capaz de fazer isso. Porém, deve tratar isso com
pensamentos retos, e não deve ter medo disso. Eu estava somente explicando algo, porém
vocês não devem atuar irracionalmente! Quanto a alguns estudantes novos, não tenham medo
se alguém realmente lhes envia algumas coisas más. Você é um discípulo do Dafa; tem o
Mestre e o Fa! Talvez você tenha dívidas do passado, nesse caso simplesmente pague. Você
é um cultivador, portanto deve deixar suas preocupações e o Mestre definitivamente cuidará
de você. Inclusive, se este alguém é capaz de colocar certas coisas dentro de você, o Mestre,
no mesmo instante, as converterá em algo bom para você (Aplausos), pois você é um
cultivador e o Mestre cuida de você. Porém, se você se apega a isso, se desenvolve um apego:
“Não tenho mais medo agora. Tenho o Mestre cuidando de mim. Podem me mandar coisas!”
(o público ri) – pensar assim é novamente um apego. E quando o Mestre vê esse apego, ele
não cuidará de você, e esperará que primeiramente você se livre desse apego. Só estou
dizendo uma ideia. Cultivo... O cultivo trata da mente, não é? Você não pode afrouxar ou não
lidar bem com isso. Tratem tudo com pensamentos retos e não tenham medo de nada:
“Cultivo-me em um Fa reto, portanto, por que devo ter medo?”
A razão pela qual muitos de nossos estudantes que estão nos campos de trabalhos forçados
são severamente perseguidos é devido ao medo. Algumas coisas são fáceis de dizer, porém,
as coisas são diferentes nessas situações perversas e quando estão sob pressão. Porém,
independentemente de qualquer outra coisa, você é alguém que está caminhando para o
estado de um Deus, então, o que deve fazer? Certamente, entre esses que morreram, também
há casos que foram planejados na história pelas velhas forças. Por exemplo, no passado,
durante as últimas vidas daqueles estudantes, as velhas forças talvez tenham dito: “Se você
quer obter o Dafa quando o Dafa for ensinado, terá que morrer desta forma, de outra maneira,
não lhe deixaremos entrar”. Sem dúvida alguma, naquela época, os estudantes cederam a
isso, aceitaram ser golpeados até a morte quando chegasse o momento. Claro, só estou dando
um exemplo. Na história, de fato, as velhas forças se aproveitaram de muitas, muitas brechas
como esta e fizeram muitos arranjos.
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Há outra razão para que isso aconteça: a história é muito longa. Vocês viram que alguns
policiais malvados em campos de trabalhos forçados têm perseguido muitos discípulos do
Dafa até a morte. Se isso não tivesse acontecido durante este período da retificação do Fa, e a
pessoa agora perseguida fosse um policial que maltratou outra pessoa até a morte, então, se
tal policial na vida anterior depois de reencarnar nesta vida regressasse justamente neste
período e obtivesse o Fa e se tornasse um discípulo do Dafa, então, a pessoa que foi
maltratada no passado [agora policial] talvez queira que sua vida seja paga com a vida de
quem lhe maltratou no passado, não é? Se ela disser: “Não quero nenhuma outra
compensação. Só quero que ela pague por minha vida com a vida dela”, então, realmente é
uma situação difícil. Digo que o Mestre é capaz de dar a tudo uma solução benevolente. Não
importa a dívida que o estudante tenha, posso ajudar o estudante a compensar isso da melhor
forma. E se o estudante não tiver outra saída, eu, seu Mestre, posso lhe dar: “Dou boa fortuna
em troca. Por você ter sido morto, agora você terá como compensação subir aos Céus, então,
o resultado disso não se torna ainda melhor?” – porém, esse ser tem muito ódio e se nega a
abandoná-lo: “Você pode permitir que eu ascenda ao Céu? Porém, mesmo que você me faça
um Deus, eu não quero. Só quero vingança”. Então, nesse caso, a situação é difícil, não é tão
simples como você pensa! Diga-me, o que podemos fazer? O número de estudantes que deve
vidas no passado não é pequeno, porém, o Mestre tem resolvido tudo isso para vocês dando a
todos uma solução muito benevolente.
Porém, não importa quem, inclusive se morreu cedo demais, o que o espera é a perfeição!
(Aplausos). Assim são as coisas dessa perspectiva. Dizendo isso, contanto que transitem um
caminho reto, posso dar uma solução benevolente a todos. Posso fazer com que esse
pensamento extremo se torne bom, e posso fazer com que ele não deseje sua vida em troca,
pois posso desatar o nó em sua mente com o Fa; posso fazer qualquer coisa. Porém, quando
você tem apegos e não consegue se libertar, então esses nós não podem ser desatados e o
Mestre é colocado em uma posição difícil.
Pergunta: Existe este fenômeno: em alguns lugares quando estudam o Fa em grupo, eles
leem muito os novos artigos que o Mestre publicou e não leem o Zhuan Falun repetidamente.
E quando estudam o Fa em um grupo grande, algumas pessoas que são responsáveis pelo
grupo, muitas vezes falam do Fa que o Mestre ensinou para grupos pequenos.
Mestre: Aqui existem dois assuntos. O primeiro é que, o que eu tenho dito recentemente em
diferentes períodos é suplementar ao Zhuan Falun. Lembrem-se dessa relação, pois o que
devem estudar frequentemente é o Zhuan Falun. O segundo assunto é que depois que alguns
de nossos estudantes ouviram o que eu lhes disse em reuniões privadas, eles foram propagar
isso em todas as partes. Já falei disso muitas vezes. O que falei de forma privada não tem
aplicação universal e possivelmente foi dirigido especificamente àqueles indivíduos que
estavam presentes. Se eles disserem aos outros aquilo que eu disse a eles, não terá o
significado interno que estava incluído em minhas palavras e, eles não eram a audiência para
a qual falei. Portanto, perderá seu efeito, e quando os outros escutarem se sentirão
incomodados. Ao mesmo tempo, quando você fala aos outros, você coloca seus apegos nas
palavras que diz. Na maioria das vezes há um apego de ostentação que se manifesta, é algo
sutil, subconsciente. Penso que devem deixar de propagar essas coisas. Depois de escutar as
coisas que digo, deixe que fique assim. Vocês sabem, esses cultivadores de milhares de anos,
depois que aprendem um pouquinho da verdade, a guardam dentro de si. A guardam dentro
de si por centenas de anos, ou inclusive por milhares de anos e não dizem aos outros: (A
audiência ri) “Se alguém quer saber um pouquinho dessas coisas que tenho, terá que trocá-las
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por algo!”, porém vocês falam, falam e falam... Falam tudo (O Mestre ri), não guardam nada
(o público ri).
Pergunta: De que forma os discípulos do Dafa na China continental alcançarão a perfeição?
Mestre: Será igual, a forma geral é a mesma. Porém, há uma coisa: se a pessoa não for
recebida por mim e enviada por mim, isso não funciona. Portanto, aqueles que morreram
antes do tempo, mesmo eu já tendo determinado que alcançarão a perfeição, na realidade,
estão esperando em certo lugar. Eu tenho que recebê-los. Quem não for recebido por mim,
não será reconhecido. Então, todos estão esperando a conclusão final. Certamente, eles não
sofrem penalidades enquanto aguardam. Suas consciências estão perfeitamente claras e em
um estado de Deus, a única questão agora está em retornar às suas posições.
Pergunta: Neste momento crítico da retificação do Fa, alguns companheiros cultivadores
veteranos, em diferentes ocasiões, tiveram tribulações de diversos graus. Como devemos
lidar com isso e ajudar a estes companheiros cultivadores que estão experimentando
tribulações?
Mestre: No cultivo não importa se alguém começou mais cedo ou mais tarde. Se alguém se
cultiva bem, tampouco depende de se ele começou mais cedo ou mais tarde. Se uma pessoa é
capaz de ter pensamentos retos, ações retas e abandonar seus apegos, então ela é diferente. A
quadrilha de canalhas na China continental que tem perseguido os discípulos do Dafa pensa
sobre isso da seguinte forma: “Ah, ele é um estudante veterano. Se conseguirmos fazer com
que ele escreva algo, os outros o seguirão”. Porém, como isso pode ser possível?! As pessoas
comuns que perseguem os cultivadores nunca podem compreendê-los. Cada um cultiva a si
mesmo e percorre o seu próprio caminho, e ninguém fica olhando para ninguém mais, nem se
alguém é velho ou jovem, ou se começou a prática cedo ou tarde. Como Mestre, eu guio a
todos os discípulos igualmente. Então, quanto a como pode ajudar essa pessoa, o que vocês
podem fazer é, primeiro, ajudá-la a compreender as coisas da perspectiva do Fa e a melhorar.
Outra coisa a fazer é que todos vocês enviem juntos pensamentos retos, e fazer mais do que
um discípulo do Dafa deve fazer para salvar seres conscientes. Tudo isso pode ajudar essa
pessoa.
Pergunta: Quando fazemos progressos significativos na retificação do Fa, sempre ocorrem
coisas para interferir. Por exemplo, o incidente de “11 de setembro”, o acidente do ônibus
espacial, o assunto do Iraque, da Coréia do Norte e assim por diante. Como devemos ver
estas interferências?
Mestre: Certo. Por que esses países que apoiam a justiça se fazem cegos perante a
perseguição do governo chinês contra um número tão grande de pessoas que fazem parte da
sociedade em geral? Por que eles se mantém em silêncio? Há razões da parte deles, porém,
também há interferências arranjadas pelas velhas forças que os mantêm ocupados com os
terroristas. Por isso, o terrorismo de vez em quando [aparece]. Assim o terrorismo os
distraem de tempos em tempos, e assim impedem que se concentrem no propósito real de sua
existência.
Pergunta: Saudações ao Mestre por parte dos discípulos do Dafa da Inglaterra.
Mestre: Obrigado!
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Pergunta: Para poder salvar os membros de nossa família que estão presos na China, criamos
algumas peças teatrais e as apresentamos nas calçadas. Um de nós teve que fazer o papel de
uma pessoa malvada. Mestre, é apropriado a um discípulo do Dafa fazer esse tipo de papel?
Mestre: Não tem importância. Não há problema em fazer este tipo de papel. Porém, quando
vejo os discípulos do Dafa fazendo o papel de gente má, me sinto incomodado. Se for
necessário, faça-o, não importa, e na realidade não afeta nada. O que vocês estão fazendo
afinal de contas? Os discípulos do Dafa são os que validam o Fa. Eu só os estava ajudando a
criar algumas ideias, então lhes sugeri que, quando produzirem programas de TV, devem
pedir aos nossos amigos que façam papel de maus (A audiência ri). Estaríamos lhes pedindo
apenas que fossem atores. Não temos dinheiro no momento, porém, no futuro, quando
ganharem dinheiro, podem pagá-los (A audiência ri). Estou brincando! Porém, realmente não
importa.
Pergunta: A raça humana e outros seres coexistirão ao mesmo tempo no futuro? Como os
discípulos do Dafa devem pensar com relação a isso?
Mestre: A raça humana e outros seres coexistirão ao mesmo tempo no futuro? Depois que
acontecer a retificação do mundo humano pelo Fa, ainda não haverá muitas mudanças.
Quanto ao que existirá mais tarde na Terra, isso dependerá das necessidades da raça humana.
Tudo nos Céus é fantástico. É tão harmonioso que é indescritível. Inclusive os Deuses, digo,
os Deuses que entram no novo cosmo depois da situação deles ter sido resolvida com
benevolência, ficam surpresos (Aplausos). Os seres humanos pensam que os Deuses são
maravilhosos e que os mundos dos Deuses são maravilhosos, porém, se conseguissem ir para
lá e dessem uma olhada, perceberiam que aqueles lugares antigos já não são tão
maravilhosos; a diferença é muito grande. Com respeito aos demônios, eles também são
membros do cosmo. No cosmo, há uma correspondência entre seres positivos e negativos que
não pode faltar.
Que horas são? (Aplausos) Vamos concluir aqui? Isso é tudo que tinha para dizer (Longos
aplausos pedindo ao Mestre para que fique). Então responderei algumas perguntas a mais
(Aplausos).
Pergunta: Poderia nos dizer o que pensa sobre entrar na justiça contra esse canalha, esse
demônio principal na China? (a audiência ri).
Mestre: Na China não é possível que todos conheçam os fatos e assim aprendam sobre o
Falun Gong de forma positiva, porém, todos estão falando mal desse canalha; ele é mau
assim (Aplausos). Então, não devem enviá-lo ao tribunal penal? (Aplausos) (O Mestre ri)
(Aplausos).
Pergunta: Venerável Mestre, por favor, esclareça isso para mim: quando apelamos frente ao
consulado chinês, o mal manipula a polícia para que nos cause problemas. Penso que de
acordo com o que você, nosso venerável Mestre, nos disse, devemos fazer bem as três coisas,
a primeira é esclarecer os fatos. E digo que quando nos enfrentamos com problemas não
devemos tomar desvio e sim encará-lo...
Mestre: Isso é verdade. Quando nos encontramos frente a essa classe de situação, devemos
solucioná-la. Lembrem-se: sempre que ocorrer um problema, ali é onde é necessário
esclarecer os fatos (Aplausos). Quanto a se os resultados são bons, não olhem os demais, isso
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vem de sua mente. Se você deseja que seja bom, então será bom. E se não tem a intenção de
torná-lo em algo bom, ou se está vacilando em sua mente, então não será fácil retificar as
coisas. Em outras palavras, precisa ter fortes pensamentos retos. Se você está pensando:
“Realmente estou lhe salvando. Realmente estou dizendo os fatos”, então os resultados serão
bons. Aproximem-se das pessoas fora da China com bondade. Certamente, fora da China
também há pessoas sem esperança. Talvez se encontre com elas, talvez não. Porém, não
importa quem seja, temos que nos comportarmos de maneira reta. Pelo menos não devemos
danificar a prática nem prejudicar os seres conscientes. Os resultados de muitas coisas
dependem de como as pessoas lidam com as situações. Façam o melhor que vocês puderem, e
não agravem a situação.
Pergunta: Minha esposa perdeu sua liberdade por validar o Fa. Como tenho uma criança
pequena, não irei validar o Fa como minha esposa fazia, e sim, tenho feito coisas que são
mais seguras para mim. Isto é correto? Eu gostaria de passar ao Mestre as saudações dos
discípulos do Dafa de Zhengzhou.
Mestre: Obrigado. Como discípulo do Dafa, se você pensa que as coisas que faz são boas,
então as faça. No processo do cultivo, as pessoas têm diferentes entendimentos e se
encontram em diferentes estados. Isto não é problema. O nível que chegar a entender as
coisas em seu cultivo, o grau que puder realizá-las, são ambas manifestações do reino do seu
cultivo. Em outras palavras, se você pode fazê-lo excepcionalmente bem, certamente que isso
é o melhor, porém, não deve ser forçado. Não tenho outros requisitos para você. Nunca disse
que deve fazer bem até tal ou tal grau. Vocês sempre têm feito as coisas por si mesmos. A
altura que alcançar o nível de sua compreensão baseado nas verdades do Fa, é o grau no qual
poderá fazer as coisas. Tudo o que vocês têm feito, fazem para vocês mesmos, e de forma
alguma é para mim (O Mestre ri). Colocando dessa forma: o Mestre está ajudando vocês,
nunca vocês estão ajudando o Mestre (Aplausos). No futuro, quando enxergar a verdadeira
situação, dirá: “Oh! As coisas eram assim!”
Pergunta: Hoje é o Festival da Lanterna. Agradecemos ao nosso venerável Mestre por nos
ensinar o Fa e nos salvar, e por estar conosco nesse Festival da Lanterna. Esses estudantes
não querem que o Mestre vá embora (Aplausos).
Mestre: Oh, na realidade não pensei nisso. Quando se trata de festivais ou dias de festa, se
vocês não me dizem, eu me esqueço disso. Eu sou assim. Hoje é o Festival da Lanterna. Por
acaso não estamos celebrando uma grande reunião aqui? (longos aplausos).
Pergunta: Quando enviamos material para esclarecer a verdade na China continental,
podemos enviar poemas, artigos e livros do Dafa?
Mestre: Isso não é problema, não é problema de forma alguma. Vocês também podem enviálos às pessoas comuns. Não é problema, contanto que as pessoas queiram lê-los. A
perseguição já dura muito tempo, e muita gente quer realmente aprender a verdade sobre o
Falun Gong, porém, não podem encontrar os livros que falam disso. Sabem qual foi a
desculpa que as velhas forças usaram quando fizeram com que o mal queimasse os livros
naquela época? Por que queimaram os livros? Naquela época havia tantas cópias do Zhuan
Falun na China continental que simplesmente estavam por todas as partes. Porém, muitos
estudantes não perceberam que deveriam respeitar o livro, e as pessoas comuns o tratava com
menos respeito ainda. Os Deuses não suportaram, pois este é o Fa do Céu, aquele que criou o
cosmo! Por isso, as velhas forças quiseram criar uma grave escassez de livros e fizeram com
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que as pessoas buscassem o Fa, que o respeitassem, e que dali em diante percebessem o quão
precioso é este Fa. Essa foi a desculpa que usaram naquela época para fazer isso.
Pergunta: Parece que alguns praticantes da nossa área não compreendem a retificação do Fa.
O entendimento deles em outros assuntos não é muito bom. Como posso ajudá-los a
melhorar?
Mestre: Nada pode ser forçado. Se a pessoa deseja se cultivar, isso depende dela. Só
podemos aconselhá-las que façam o que é bom, e só façamos o melhor possível para lembrálas disso, fale-lhes sobre certas coisas e lhes explique claramente os princípios. A coerção
não funciona. Quando conseguir explicar isso a elas, talvez o assunto se resolva, ou talvez a
pessoa tenha apegos que ainda precisa se desfazer.
Pergunta: Em nosso trabalho no Dafa, algumas pessoas em posições de responsabilidade não
dizem a verdade e fazem coisas de forma humana para conseguirem êxito. Isso ocorre por
não terem estudado bem o Fa, elas têm interesses egoístas ou intenções ocultas?
Mestre: Intenções? Você não pode colocar as coisas dessa forma. Dos que estão sentados
aqui, há um ou dois que são estranhos, porém, vou dizer, o Mestre não quer se dar por
vencido em relação a você, e tenho que ver se você pode alcançar o padrão (Aplausos). Se
você pode, então cuidarei de você. Depende de você. Com respeito aos outros, se está
dizendo que entre as pessoas aqui sentadas, alguns querem danificar o Fa, ou alguns desejam
fazer outras coisas, isso não é possível. As pessoas em posições de responsabilidade também
são cultivadores e também manifestam pensamentos humanos, certamente é assim. Eu diria
que não se deve ter expectativas muito altas delas. Porém, elas são pessoas com
responsabilidades e o que fazem tem certo impacto. Portanto, quando vocês veem problemas,
devem apontá-los. Se elas não desejam escutar, então pode reportá-los à Associação do Dafa.
Pergunta: Sou seu discípulo, porém, tenho problemas com dívidas. Posso equilibrar as coisas
por meio da forma da retificação do Fa?
Mestre: Usar o Dafa para seus problemas pessoais... Não creio que essa forma de pensar seja
correta. Como discípulo do Dafa, quando você realmente puder agir bem, creio que seus
problemas não serão tão grandes quanto parecem. Isso ocorre porque você não consegue
olhar as coisas da perspectiva do Fa; os problemas das pessoas comuns, são somente
problemas de pessoas comuns. Perante aos olhos dos seres humanos, as coisas não mudam,
porém perante aos olhos dos Deuses, tudo isso muda. Você está preocupado. O Mestre está
preocupado por você também; estou preocupado por você não ter abandonado seus apegos e
não ter alcançado um alto entendimento do Fa, assim, quando você resolve um problema,
cria outros novos (Suspiro). Não estou lhe criticando! Tudo o que o Mestre diz é o Fa.
Pergunta: Sempre me sinto surpreso: não deveríamos utilizar um grande número de recursos
humanos e materiais na busca de uma ferramenta para romper o bloqueio da internet? Talvez
devêssemos fazer coisas que consomem um período curto de tempo e são altamente
eficientes?
Mestre: Há diferentes entendimentos quanto a isso que você falou. Eu só posso dizer que há
diferentes entendimentos. As coisas que são altamente eficientes, certamente devem ser
feitas, não há dúvida nisso. Porém, no que diz respeito a romper o bloqueio da internet,
pensem a respeito, o mal está nos perseguindo e propagando imensas mentiras, por que não
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expô-lo? Devemos permitir que as pessoas do mundo vejam sua natureza malvada, vejam
seus atos perversos e que vejam a verdade! Assim, temos que romper tal bloqueio. Há um
grande número de cientistas de nível mundial entre os discípulos do Dafa. Temos a
habilidade de romper esse bloqueio. Eles jamais foram capazes de bloquear a página
“Minghui”! (longos aplausos). Porém, também é correto que não devemos, para isso, tomar
muitos de nossos recursos humanos. No entanto, não temos muita gente envolvida nisso, não
é verdade?
Pergunta: Quando o Fa retificar o mundo humano, não haverá nenhum bloqueio, então, o
rompimento desse bloqueio também faz parte das formas utilizadas neste mundo humano
pelos discípulos do Dafa para esclarecer a verdade?
Mestre: Quando rompemos esse bloqueio, estaremos rejeitando os arranjos das velhas forças.
Simplesmente não aceitamos nem esta perseguição nem o bloqueio. Quando o Fa retificar o
mundo humano, e os Deuses e Budas se manifestarem majestosamente, as pessoas não terão
outra opção senão escutá-lo! Essa será uma situação diferente.
Pergunta: Os discípulos do Dafa saberão antecipadamente o momento em que o Fa retificará
o mundo humano? (A audiência ri).
Mestre: O grau ao qual vocês têm se cultivado é diferente, e seus estados de cultivo são
diferentes. Alguns estudantes serão capazes de saber antecipadamente e outros não. Não
importa se sabem ou não, isto não afeta em nada o progresso da sua perfeição ou seu nível.
Por que pensar tanto nisso? Digo claramente, a retificação do mundo humano pelo Fa
realmente não tem muito a ver com você. Vocês são discípulos do Dafa no período da
retificação do Fa! (Aplausos).
Pergunta: No presente, alguns discípulos têm sintomas de enfermidade muito sérios. Eles
quase não podem ler o livro, fazer os exercícios ou enviar pensamentos retos.
Mestre: Diria que esses são problemas reais. Alguns estudantes mostram seus apegos, porém,
outros não, eles os mantém dentro de si e estão incrivelmente apegados, e no final não podem
deixá-los por si mesmos. O mal os fará mais e mais anormais, e os fará cair duramente; tão
duramente que nunca se esquecerão pelo resto de suas vidas. Assim é como eles agem.
Portanto, não se apeguem tanto, para depois, quando os problemas surgirem, vocês ficarem
perguntando ao Mestre como resolvê-los. Na realidade, são causados por seus apegos. O
Mestre fará algo a respeito.
Também há aqueles que ouvem falsamente. Só posso dizer dessa maneira, que ouvem
falsamente. De fato, na realidade, você escutou algo, porém, o que escutou não veio do
Mestre; eles imitam a voz do Mestre! Inclusive imitam a minha imagem e se aproveitam de
seus apegos para enganá-los. Como discípulos do Dafa, vocês devem se iluminar para as
coisas da perspectiva do Fa. Vocês são discípulos do Dafa que são retos e dignos. Devem
pensar racionalmente se algo está de acordo com o Fa. Há também estudantes que estão
sempre interessados em capacidades sobrenaturais. Eu permito que alguns estudantes vejam
algo das situações da retificação do Fa em diferentes dimensões; a minha intenção é fazer
crescer a confiança dos estudantes ao validarem o Fa. No entanto, há alguns estudantes que
não conseguem lidar bem com isso, não se cultivam baseando-se no Fa e, quando algo
acontece, perguntam aos estudantes que têm capacidades sobrenaturais para que vejam as
coisas por eles, e consideram aquilo que aqueles estudantes viram como um guia para fazer
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coisas relacionadas com o Dafa e como se cultivarem. Isto é algo muito perigoso. Quem
poderia ver a essência da retificação do Fa? Quem seria capaz de explicar os estados
daqueles que se cultivam no Dafa? As manifestações nos níveis sumamente baixos não são a
situação essencial e verdadeira. Se você não se cultiva se baseando no Fa, se você não atua
de acordo com o Fa, você é um discípulo do Dafa? Quando algo lhe acontece, você pede a
esta pessoa que veja o que está acontecendo, porém, o que ela está vendo? Quem poderia ver
claramente a sua situação essencial? Nem sequer seu próprio filho pode vê-la. Eu já disse
que, mesmo entre os discípulos do Dafa, não é permitido ver. Se o verdadeiro estado de seu
cultivo pudesse ser visto, então, o que ficaria para você se cultivar? Se lhe dissessem as
coisas, então tudo estaria resolvido. Não pode ser visto! A razão é que, em diferentes níveis
há diferentes manifestações e, para os seres de um determinado nível, há manifestação neste
respectivo nível. É a verdade, portanto, em cada nível, em níveis após níveis, há verdades.
Porém, essas são as diferentes manifestações de uma coisa em diferentes níveis, enquanto que
a manifestação mais fundamental da coisa está acima, e somente quando se chega ao final, a
coisa mais fundamental é encontrada. Então, a partir de que nível seria possível ver a situação
essencial e verdadeira de um discípulo do Dafa, a verdadeira situação da retificação do Fa,
ou a verdadeira situação do Mestre? Se hoje você pudesse ver a situação essencial e
verdadeira dos discípulos do Dafa e do Mestre, e a verdade do Dafa, então hoje você seria o
Deus desse imensurável cosmo! Você pode ver tudo isso? Está tudo diante de seus olhos?
Como você pode ser tão insensato? Já falei sobre isso no Fa muitas vezes. Por que então
simplesmente ter que sofrer essas interferências? (O Mestre ri).
Pergunta: Se os discípulos do Dafa usam seus trabalhos para contar às pessoas sobre as
verdades do Fa do cosmo de Zhen-Shan-Ren, e as passam de forma sutil a mais pessoas do
mundo...
Mestre: Não acho que isso seria um problema. Vocês podem fazê-lo.
Pergunta: Alguém já não pode propagar diretamente o Dafa como ele fazia há um tempo.
Por favor, poderia me dizer se ele está cumprindo com o padrão de um discípulo do Dafa no
período da retificação do Fa?
Mestre: Ele tem feito bem o que um discípulo do Dafa deve fazer em todos os aspectos? Se
for assim, então o que ele fez está bem (O Mestre ri). Não se preocupe, e isto inclui alguns
que tropeçaram. Simplesmente se apressem e se levantem.
Pergunta: Como estudante de doutorado, fazer bem o meu trabalho de pesquisa científica
requer minha dedicação total, porém, também necessito estudar o Fa, esclarecer os fatos e
fazer os exercícios. Sempre sinto que não tenho tempo suficiente.
Mestre: Há pessoas que fazem essa pergunta. O Mestre já respondeu isso muitas vezes para
vocês. Penso que, como cultivadores, devem colocar o Dafa em primeiro lugar, porém,
também devem fazer bem os seus trabalhos. Devem agir da melhor forma possível para fazer
bem as coisas. No que diz respeito a como equilibrar isso, quando se trata de coisas
específicas, vocês mesmos ainda precisam priorizar as coisas. Se você diz: “Estou muito
ocupado, portanto não vou ler”, então isso equivale a não estar se cultivando. Se você diz:
“Eu me dedicarei completamente ao meu trabalho”, então, você é simplesmente uma pessoa
comum. Talvez você diga que simplesmente não está equilibrando bem essas coisas? Bom, se
for esse o caso, decida bem a ordem de prioridade e planeje as coisas bem. É muito simples.
Na realidade, já discuti isso claramente no Zhuan Falun. Estudar bem o Fa definitivamente
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não afetará de forma alguma o seu cultivo, ao contrário, o ajudará a obter o dobro de
resultados em seu trabalho ou no trabalho escolar, com a metade do esforço.
No que diz respeito à ciência, ela chegou até esta etapa. A humanidade não pode viver sem
ela, e a sociedade está tentando fazer o máximo que pode para caminhar adiante. Porém, essa
ciência não existirá na sociedade futura das pessoas. No futuro, não haverá nenhuma ciência.
Porém, de qualquer forma, a ciência é produto do cosmo, foi por causa disso que nunca a
rejeitei. Só tenho dito que não está em concordância com a humanidade e não pode ser dada à
humanidade, especialmente no futuro, quando as pessoas seguirem o caminho para se
converterem em Deuses, o que torna ainda mais o caso desta ciência não poder ser dada à
humanidade. A ciência, na verdade, blasfema os Deuses e está desempenhando o papel de
distorcer a matéria e destruir o meio ambiente. Não só está distorcendo a matéria, mas está
causando a degeneração dos seres humanos e fazendo com que muitos elementos da matéria
na Terra se tornem distorcidos, o que danifica o cosmo até certo grau. Portanto, no futuro, ela
não existirá aqui neste lugar dos seres humanos. Neste momento é assim, e isso ocorre porque
antes que a retificação do mundo humano pelo Fa chegue aqui, não importa o quão caótica
seja a humanidade, deixemos que seja assim. Se você não fizer seu trabalho científico, isso
não tornará a ciência boa só por você não o fez. Se você fizer o seu trabalho, está bem, e o
que está fazendo não é considerado mal, já que as coisas são assim no geral. Então, essa é a
relação.
Pergunta: Sou seu discípulo e estou ocupado realizando muito trabalho do Dafa. Quase não
pratico os exercícios nem tampouco posso assegurar que sempre estudo o Fa. Sinto dor por
dentro.
Mestre: Penso que você ainda deveria encontrar um tempo para estudar o Fa, a menos que
esteja traduzindo o Dafa, (risadas do público), já que neste caso penso que também estaria
estudando. De outro modo, você necessita estudar o Fa.
Pergunta: Penso que a retificação do mundo humano pelo Fa já está acontecendo
silenciosamente, e que o avanço da ciência tem levado à recessão econômica nos tempos
modernos. Este é o início de uma nova situação econômica? Se os discípulos do Dafa
começam novas empresas, teriam boas probabilidades? (A audiência ri)
Mestre: Não é como você imagina! A retificação do mundo humano pelo Fa não tem nada a
ver com a ciência. Não haverá nenhum conflito entre elas e tampouco na sua manifestação,
mas isso não quer dizer que a ciência se desenvolverá. Quanto a começar novas empresas,
isso é coisa sua, e se você sente falta de fazer algo assim, então simplesmente faça-o.
Pergunta: Eu me iluminei ao fato de que não tenho interferências, e sim o problema de não
fazer bem por mim mesmo. Este entendimento é correto?
Mestre: Não há problema em pensar dessa maneira. É bom que você não tenha nenhuma
interferência. O ser capaz de perceber onde não agiu corretamente e perceber suas
deficiências, é cultivo.
Pergunta: Mestre, o conteúdo do Fa que nos ensinou esta manhã, foi muito sério. Como
discípulo, eu pergunto se é algo que já passou ou é algo que poderá ocorrer no futuro?
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Mestre: Tenho visto algumas coisas que são realmente muito más e alguns discípulos serão
arruinados. É muito sério, por isso falei disso. Posso dizer que isso acontecerá no futuro,
porém, o começo disso já está aparecendo. É disso que se tratou o que eu disse esta manhã.
Pergunta: Sou seu discípulo e me iluminei ao seguinte: o Mestre é a manifestação do Fa no
mundo humano, portanto, o Mestre é o Fa, e isto é parte do ensinamento de tomar o Fa como
Mestre.
Mestre: Falarei em linguagem simples. O Fa foi criado por mim (Aplausos). No colossal
firmamento, contanto que seja algo no cosmo, e isto inclui tudo, não importa se tem forma ou
não, seja vazio, sem existência, seja o que for, contanto que seja algo, foi criado por este Fa,
e você está no ambiente de vida criado por este Fa para os seres; o Fa tem padrões. O Fa
criou a todos os seres, e em sua renovação, o Fa também faz com que todos os seres se
assimilem e assim, salva a todos os seres. Já que todos os discípulos do Dafa estão estudando
o Fa, eles estão ativamente se assimilando ao Fa. Nada no corpo cósmico é suficientemente
bom. A razão deste cosmo ainda se manter no tempo presente, é para que o Fa assimile a
todos os seres no cosmo e para permitir que todos os seres sejam salvos. De outro modo, todo
o velho cosmo teria deixado de existir já há muito tempo. O colossal firmamento já teria sido
reconstruído e o Fa teria criado novamente todos os níveis e todos os seres. Não fiz dessa
forma. Fiz com que todos os seres no corpo cósmico aprendessem sobre o Fa e que se
assimilassem ao Fa com pensamentos retos. Esta é a solução mais benevolente e a decisão
tomada demonstra compaixão para com todos os seres. Todos os seres da história foram
criados pelo Fa. Ninguém é exceção, isso inclui a todos. Se alguém diz que o Zhuan Falun
está a tal e tal nível, então, essa pessoa fala palavras diabólicas. Nos imensuráveis e
incontáveis firmamentos colossais, nas imensuráveis e incontáveis dimensões do corpo
cósmico, há incontáveis, infinito número de seres! Todos eles foram criados pelo Fa.
Nenhum ser pode comentar sobre o Fa, (Aplausos) e sem dúvida, tudo do Fa se manifesta
nesse livro Zhuan Falun. Este Fa é imenso assim.
Pergunta: O Mestre mencionou esta manhã que no presente momento as velhas forças estão
tentando quebrar a fé reta e os pensamentos retos dos discípulos do Dafa no Fa por meio de
usar certa matéria para formar imagens falsas do Mestre. Por favor, poderia nos dizer como
podemos diferenciá-los?
Mestre: Não tem que tentar diferenciá-los. O que os estudantes no presente podem ver ou
saber é limitado por seus níveis. As velhas forças são Deuses e, neste momento, a você elas
podem assumir um incrível número de formas. Se os estudantes não tomarem o Fa como
Mestre, mas focarem a atenção nessas coisas, então, as velhas forças podem assumir para
vocês qualquer forma de visão falsa que elas desejarem. Hoje, lhes esclareço completamente
o seguinte: o que você vê – o que vê com seus olhos humanos – é o corpo principal do
Mestre. Aqui mesmo. Sou eu (Aplausos). Os outros “Eu”, não importa o quão altos sejam
seus níveis, são somente meus corpos em diferentes níveis. Estou no lugar mais baixo porque
vim ao lugar mais baixo; esses meus corpos em diferentes níveis estão em lugares mais altos
porque fiz com que estivessem em lugares mais altos. Poderia retomar a todos os “eu” em
todos os níveis e combiná-los dentro de um só corpo de tal maneira que todos estivessem
aqui comigo ao mesmo tempo. E poderia me manifestar de tal maneira que em todos e cada
um dos níveis de todo o cosmo, tudo fosse Eu (Aplausos). Porém, algumas vezes, as velhas
forças interferem, e quando realmente veem que um estudante se desviou, começam a lhe
mostrar visões falsas, bloqueiam sua visão, não permitem que veja o Mestre no outro lado, e
do ponto de vista mental, não permitem que ele tenha fé virtuosa no Mestre aqui. Elas fazem
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uma falsa imagem, e fazem com que essa imagem viaje daqui para lá nessa dimensão, ou que
fique aqui, e isso lhe confunde. Então, digo que não deve olhar essas coisas. Apenas as
ignore. Com o Fa aqui e com o Mestre aqui, não é o suficiente? (Aplausos).
Por acaso o Fa não é ensinado deste Eu aqui mesmo? Esta é a boca (apontando para sua
boca) vocês veem? (A audiência ri e aplaude). Tudo é ensinado por mim. Ninguém pode me
controlar. Não se preocupem. As velhas forças realmente não podem ver de forma alguma a
fonte de onde flui o Fa que ensino. Nenhum ser pode ver a origem do Fa que ensino.
Inclusive se um ser pudesse ir através de camada sob camada, ainda assim não seria capaz de
seguir o rastro até a origem. Uma das razões pelas quais peço que tomem o Fa como Mestre é
porque não quero que sejam interferidos desta maneira. Peço que tomem o Fa como Mestre,
e este Fa está aqui, portanto, só ajam de acordo com o Fa e se cultivem abertamente e com
dignidade. Se não tivessem o Fa, então, pensem, poderiam se cultivar se baseando nesse
pouquinho que podem ver? Não poderiam! Não é verdade? Portanto, por que não se baseiam
nos requisitos do Fa? O fato é que todas aquelas imagens falsas estão agora sendo destruídas.
Pergunta: Alguns estudantes estrangeiros foram à China continental e foram presos. É
verdade que eles não atuaram de acordo com os requisitos do Mestre?
Mestre: Não pode dizer isso. Todos os discípulos do Dafa estão pensando em maneiras de
fazer coisas para o Dafa da melhor forma possível. Não pode dizer que se os estudantes
fazem coisas de certa maneira isso seja incorreto, e que se fazem de outra maneira seja
correto. Cada estudante está transitando seu próprio caminho e não podemos impor nossos
próprios conceitos aos outros. Quando há um problema, não falem sobre quem está correto e
quem está equivocado. Quando aparece um problema, todos devem ajudar uns aos outros e
pensarem em uma maneira de resolvê-lo.
Pergunta: Penso que a bondade não se mostra somente tendo uma aparência amistosa e feliz
na superfície. Penso que deter o mal também é uma demonstração de bondade. Por exemplo,
nossa desobediência à policia de Hong Kong e às coisas que a polícia alemã fez, foi um tipo
de bondade e exibiu a poderosa virtude do Dafa.
Mestre: Quando se refere a seres humanos, vocês devem ser bondosos, e quando se refere a
seres perversos, vocês devem eliminá-los. Quanto a esses policiais, eles não sabiam e
estavam sendo controlados. Se não lidar bem com isso, então, quando tratarem você com
perversidade, eles não serão racionais e você sofrerá perdas enquanto o conflito se intensifica.
Vocês devem tratar de evitar perdas. Sejam os mais bondosos quanto possível com as
pessoas, porém, devem lidar seriamente com aqueles seres que estão do outro lado.
Quando algo danificou ou causou um impacto negativo ao Dafa, vocês também devem
resolver seriamente isso usando as leis das pessoas comuns. O mal colocou muitas coisas más
nas cabeças dos policiais alemães e naquela época nos trataram muito mal. Qual deve ser a
atitude de uma nação para com o Dafa, e o que devem fazer quando a perversidade e o reto
estão entre eles? O que devo fazer com o futuro deles? Depois que essas coisas passaram,
vocês deveriam ter lidado com isso rapidamente e recorrido aos meios legais. Esse é um país
democrático e inclusive se seu presidente cometesse crimes, seria levado ao tribunal, já que
ele foi eleito pelo povo. Certamente, o assunto já passou, então, agora é difícil fazer algo a
respeito.
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Pergunta: Às vezes sinto que não mereço ser salvo por você. Como posso conter meu
egoísmo e cumprir com o padrão?
Mestre: Não seja tão pessimista. Os hábitos de cada um são diferentes e os costumes de cada
país são diferentes. Em diferentes lugares, as pessoas têm diferentes raízes culturais e estas
dão lugar a diferentes costumes. O lado negativo de diferentes culturas também afeta nossos
estudantes que pertencem a diferentes grupos étnicos. Porém, isso não é problema. O Mestre
não olha essas coisas. Enquanto se cultivar, será capaz de alcançar o entendimento e
gradualmente será capaz de fazer tudo bem. Não é realista pensar que você pode fazer tudo
bem de uma só vez. Conforme cresce o seu estudo do Fa e conforme o seu entendimento
melhore cada vez mais, você será capaz de fazê-lo bem.
Pergunta: Como podemos esclarecer os fatos de forma melhor ao governo dos Estados
Unidos?
Mestre: Vocês têm feito estas coisas o tempo todo, e têm feito muito bem até agora. Ao
avançar adiante, é questão de fazê-lo em um nível mais profundo e em escala maior.
Pergunta: Escrevi um e-mail a vários companheiros praticantes. O que quis dizer foi bom,
porém, o enfoque foi um pouco negativo. Meus companheiros praticantes deixaram de
compartilhar as coisas comigo depois disso. Fiz algo mau?
Mestre: Você acaba de perceber que seu enfoque foi um pouco negativo e por isso eles não o
aceitaram. Eles não o aceitaram porque também têm pensamentos humanos. Como vocês são
discípulos do Dafa, ambas as partes talvez devam olhar as coisas de maneira correta. Os
discípulos do Dafa devem lidar com tudo de maneira positiva. Na realidade, vocês sabiam
que no passado, quando eu lhes ensinava o Dafa, durante as palestras, muitos pensamentos
humanos foram enviados pela audiência. Os pensamentos enviados por algumas pessoas
eram realmente maus, porém, eu não olhei nada disso. Só olho o seu lado positivo, portanto,
posso salvá-los. Se eu sempre estivesse olhando o seu lado negativo, como eu poderia salválos? Quanto mais eu olhasse, mais desgostoso ficaria, e então, como poderia salvá-los?
(Aplausos). Então, diante de qualquer situação, não se sintam afetados por nenhum
comportamento humano, não se sintam afetados por pensamentos humanos nem tampouco se
sintam afetados pelo qing e sentimentos deste mundo. Nos outros, olhem mais o aspecto
positivo e menos as coisas negativas.
Pergunta: Quando estudamos o Fa em grupo e trocamos experiências, não tenho nada o que
dizer nem tenho nenhuma opinião. Isto está certo?
Mestre: Talvez isso seja causado por seu estado de cultivo. Se você não quer falar, então não
fale. Se quando outra pessoa fala, e você fica com vergonha por não ter nada a dizer, não
precisa falar se você não consegue, isto não está errado. Se você deseja falar, isso virá de
maneira natural e então falará. Porém, não deixe que seu hábito de não falar, acabe lhe
bloqueando.
Pergunta: O Mestre disse que as pessoas do futuro desempenharão um papel importante
nesse nível cósmico. Qual é exatamente esse papel importante? Poderia nos explicar?
Mestre: No futuro, este lugar humano será um local sumamente especial. Por que digo isso?
Não importa o quão antiga seja a história da humanidade, a humanidade foi criada para salvar
	
  

49	
  

todos os seres e para a retificação do Fa; esta é a razão pela qual este nível de seres humanos
foi criado. No passado não havia raça humana. Neste local onde está a Terra, havia outros
planetas e esses planetas tinham estruturas diferentes da Terra de hoje. Foi para a existência
dos humanos que foram criadas tantas coisas nesta Terra, tais como: água, plantas, animais,
etc. Os seres e os ambientes que havia aqui naqueles planetas eram piores. Os seres de nível
mais alto eram como os extraterrestres. Em outras palavras, não havia nenhum ser humano
neste lugar. E não importa quantas vezes os planetas que estavam nesse lugar foram
destruídos e recriados, nunca houve nenhum ser humano. Em toda a história somente dois
planetas tiveram seres humanos: a última Terra e esta Terra. A Terra anterior foi um ensaio
arranjado pelas velhas forças para o ensinamento do Fa nesta época. Desta vez é a verdade, a
retificação do Fa começou. Foram as velhas forças que planejaram esse processo.
Antes de vir para cá, soube que as velhas forças arranjariam tudo isso, e dentro do arranjo
feito, escolhi o que quis. Porém, quando se trata de muitas coisas fundamentais, as velhas
forças não são capazes de mudá-las. Mesmo que as coisas tenham sido fixadas dessa
maneira, depois que a retificação do Fa começou, as velhas forças mudaram mais de 80 % do
que foi determinado na história. Não pude aceitar esse tipo de comportamento, elas estavam
me usando para satisfazer seu egoísmo e descuidando da segurança de todos os seres e do
firmamento colossal. Essa é uma das razões para eliminá-las. Outra razão é que eu aceitei a
tarefa da retificação do Fa porque soube que tudo isso deixou de ser o suficientemente bom, e
não importa quanta sabedoria os seres dentro do cosmo tinham, eles não podiam mudar o
destino da desintegração, e só se as coisas fossem mudadas fundamentalmente, eles poderiam
ser salvos. Porém, todo o velho cosmo não conseguia entender minha forma de fazer estas
coisas. No entanto, independente das velhas forças compreenderem ou não, eu fiz assim
mesmo; salvar seres é o mais importante. Assim, eu tenho superado todos os obstáculos e
feito o melhor que posso para resolver todos os numerosos problemas. Durante o processo,
seres em diferentes níveis viram que tudo o que eu faço é a esperança para verdadeiramente
salvar a todos. Tendo feito isso até esse ponto, todos os seres também viram que tudo o que
as velhas forças queriam fazer, não resolveria as coisas, pois são coisas que não têm raízes.
Ao mesmo tempo em que a retificação do Fa avança, as velhas forças não existem mais, e já
não há nenhum dos fatores relacionados com os arranjos das velhas forças; eles acabaram
sem terem sido completados. As velhas forças, com respeito à renovação e ao resgate de
todos os seres, são o maior obstáculo, o obstáculo mais difícil de ultrapassar, aquilo que tem
maior probabilidade de fazer com que o cultivador perca a direção, e que facilmente pode
fazer com que o cultivador seja incapaz de distinguir o verdadeiro do falso, e o mais difícil de
superar; são uma fechadura crítica, de vida ou morte; justamente na borda do nascimento do
novo firmamento colossal, é um enorme obstáculo para a renovação. Porém, há tempos atrás,
escolhi este lugar porque quis dar uma oportunidade de regresso aos seres do cosmo que
caíram, e fazer disso, uma parte da habilidade do cosmo para permitir que seres entrem no
mecanismo não destrutivo que harmoniza e abrange tudo. Portanto, o caminho das pessoas do
futuro para se tornarem Deuses, realmente foi forjado. As pessoas diziam: “Ah, depois que
morrer, verei Deus”. Dizem que vão ver Deus. Porém, Deus verá você? Na realidade, está
claramente dito na Bíblia que, somente quando chegar o tempo final, o qual é o dia do juízo
final, só então, o Senhor receberá e enviará essas pessoas que realmente cumpriram com os
padrões do Céu. Todos os seres conscientes têm esperado durante o curso de suas contínuas
reencarnações, uma vida depois da outra. Nesse processo, os pecadores têm baixado ao
inferno. Certamente, ir para o inferno, não significa que sejam destruídos. Eles necessitam
pagar ali por seus pecados, e depois de sofrer e terem pago por seus pecados, eles regressam e
começam novamente a se reencarnar. Porém, depois que aqueles que têm pecados
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sumamente enormes vão para o inferno, são destruídos diretamente e enviados ao inferno
infinito, e uma vez que alguém entra por aquela porta “sem vida”, não pode voltar a viver
mais. Assim era no passado.
Depois que a raça humana foi criada, os Deuses também apareceram no cenário dos seres
humanos e assim surgiu o cultivo e a fé reta. Porém, nunca era realmente a pessoa que se
cultivava, era o espírito-original-assistente que se cultivava. A razão pela qual o espíritooriginal-assistente podia se cultivar era que havia entrado na suposta área dos Três Reinos
sem ter realmente entrado nos Três Reinos. Por que isso era assim? Por exemplo, como disse
anteriormente, quando alguns seres entravam no corpo humano, na realidade, não entravam
dentro do ser humano, já que é somente uma dimensão. Eu tenho fechado todas as dimensões
do lado dos discípulos do Dafa que foram completamente cultivadas. Ninguém tem acesso a
elas. Qualquer um pode atravessar o lado que não foi completamente cultivado, porém, os
guardiões do Fa e o Mestre estão olhando, e não deixam que isso aconteça. Certamente,
nenhum elemento pode passar através de mim no outro lado. A situação do Mestre aqui é que
a parte mais superficial de meu corpo sustenta as vidas de todos os Deuses, de todos os seres,
e de todos os elementos em todos os imensos corpos colossais dentro do cosmo. Esta é a
situação antes da chegada da retificação do Fa do mundo humano. Porém, esses elementos
nas separações espaciais de dimensões que mantém a sobrevivência dos seres, também são
Deuses, e durante esse tempo podem atravessar o corpo das pessoas comuns. E tem mais, é
como se os seres estivessem submersos neles; é simplesmente como quando você respira,
quando você respira os inala. Nos espaços entre partículas, os seres no microcosmo
atravessam à vontade os corpos das pessoas comuns. E não são espíritos possessores. O
cosmo é assim. Muitas pessoas dizem que viram isso ou aquilo, quando na realidade a maior
parte do que viram eram visões falsas formadas por diferentes dimensões que se convergiam.
Na realidade, esses seres não estavam dentro da pessoa, e realmente não se fundiram dentro
das partículas da pessoa. Aqueles espíritos-originais-assistentes que se cultivavam no
passado se encontravam em seu reino microcósmico original, e em seu suposto campo. Não
se fundiam dentro das verdadeiras partículas do seu corpo. Se tivessem feito isso, cairiam
dentro dos Três Reinos e nunca mais poderiam regressar. No passado nem um só ser que
caísse dos Céus era capaz de regressar. Entre os humanos, Sócrates, o antigo sábio grego,
também disse que ninguém que caísse do Céu podia regressar. Na realidade, ele foi um
profeta, porém as pessoas o consideraram um filósofo.
Pergunta: Um praticante da nossa região teve sintomas de uma enfermidade grave. Alguns
praticantes sugeriram que enviássemos pensamentos retos em grupo para ele, enquanto que
outros diziam que o Mestre nunca pediu que fizéssemos isso. Isto seria prejudicial ao Dafa?
Mestre: Vocês estarão se ajudando mutuamente e isso não é causar dano ao Dafa. Se todos
lerem o livro, ou lerem o Fa, enviarem pensamentos retos para ele e o envolverem como
grupo, então essas coisas serão efetivas, pois estarem próximos é um fator. Por que é um
fator? Porque essa dimensão foi dividida em vários segmentos pelos elementos finais de
níveis altos, e ainda existem diferenças nessa dimensão. Porém, se os pensamentos retos de
uma pessoa são fortes, essas diferenças podem ser eliminadas. Se seus atos são muito retos,
as velhas forças não podem detê-los, pois, se elas os detiverem, estarão violando o Fa. As
coisas são assim.
Pergunta: Certa vez, o Mestre ensinou o Fa que dizia que os seres conscientes do
firmamento colossal do cosmo entraram nos Três Reinos, passo a passo. O Mestre também
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disse que Sakyamuni encarnou diretamente do sexto nível de universo para dentro dos Três
Reinos. Como podemos relacionar essas duas coisas?
Mestre: O Mestre também disse que o poder do Fa não tem limites. Encarnar diretamente do
sexto nível de universo aos Três Reinos também exigiu um processo. O processo foi que ele
teve que penetrar seis níveis de universo e alcançar os Três Reinos, e teve que ser coberto por
uma camada de cada um dos universos pelo qual passou, assim como de cada uma das várias
dimensões dentro deles, ou, em outras palavras, cada vez que ele descia de nível, uma outra
camada de partículas da superfície era acrescentada a ele. Quando alguém é jogado para fora
do Céu, não é assim que ele desce também? Isto é descer passo a passo, descrevi
simplesmente a diferença entre se deter em um nível e passar instantaneamente através dele.
Certamente, quando um Deus baixa aqui e encarna em um nível, o significado e meta são
completamente diferentes. Durante o processo de reencarnação de um ser, ele forma relações
predestinadas. Ele não tem apenas pais e irmãos nesse nível, mas também tem numerosos
familiares e amigos, todos os quais têm uma relação predestinada com ele.
Pergunta: Quando as coisas não caminham facilmente durante a retificação do Fa, é difícil
perceber se isso ocorre devido às interferências das velhas forças ou se é um sinal que o
Mestre não quer que se faça tal coisa. Como podemos distinguir melhor entre essas duas
situações?
Mestre: Devem usar o Fa para validar isso. Por isso digo a todos que estudem o Fa, e que
devem usar o Fa como padrão para validar todas as coisas. Não precisa levar o livro sempre
para ficar comparando o que está fazendo com o que está escrito no livro. Depois de ter
estudado o Fa, deve usar seu pensamento racional para determinar se o que está fazendo,
como discípulo do Dafa, é algo que deveria fazer. Se você sente que deve fazê-lo, então não
há problema em fazê-lo. Mesmo que no final resulta em algo incorreto, isso aconteceu porque
sua compreensão ainda não é o suficientemente profunda, e não pode contar como um grande
erro por sua parte, pois você pensou sinceramente que estava fazendo as coisas de acordo
com o Fa. As coisas não funcionam assim? Porém, não usem isso como pretexto. Ser
responsável perante o Fa é ser responsável por vocês mesmos.
Pergunta: Há muitos discípulos que pensam o seguinte: quando um praticante experimenta
tribulações devido à interferência das velhas forças, os outros praticantes pensam que ele
ainda tem apegos, que não deve permitir que a perseguição continue e que todos devem
enviar pensamentos retos. Minha pergunta é: se o praticante não melhora, isto adiantará?
Mestre: Isso seria um sério impedimento. Se ele mesmo não é racional, qualquer coisa que
façamos não vale para nada. Enviar pensamentos retos pode eliminar o que está fora dele,
porém, não o que está dentro da sua mente. O que uma pessoa deseja fazer vem de um só
pensamento dela; é ela que decide se deseja algo ou não. Quando esta situação ocorre, penso
que há um nó na sua mente que tem raízes nos seus apegos. Se realmente ele não é capaz de
fazê-lo, então podem ir e ajudá-lo. Não há problema em fazer isso. Tratem de ajudá-lo a
compreender as coisas baseando-se nas verdades do Fa e por meio de estudar mais o Fa.
Pergunta: Existe o seguinte ponto de vista: que devemos nos opor aos arranjos das velhas
forças, criar um período pacífico de tempo antes da retificação do mundo humano pelo Fa, e
ajudar as pessoas chinesas a aprenderem a verdade.
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Mestre: O desejar deter a perseguição, bem, esse ponto de vista não é incorreto. Ajudar os
chineses a enxergarem a verdade e salvar os seres conscientes são coisas que os discípulos do
Dafa devem fazer. Porém, não existe tal coisa como “um período pacífico de tempo”. O mal
simplesmente se fará cada vez menor, e terá uma audiência cada vez menor, e haverá uma
grande quantidade de retribuição de carma.
Pergunta: Se um praticante na prisão preferisse dar sua própria vida que renunciar ao Dafa,
cometer suicídio é uma violação do Dafa?
Mestre: Cometer suicídio é incorreto. Se você realmente é tão sólido e tão firme que nem
sequer teme a morte, por que cometeria suicídio? De fato, você presta muita atenção em ser
firme, porém, como deveria ser considerado seu ato de cometer suicídio? Certamente, para
um discípulo do Dafa farei uma análise completa, não olharei somente uma coisa, analisarei a
história completa dessa pessoa. Inclusive mesmo esse apego não tendo uma consequência
específica, não continua sendo uma mancha? A razão é que o Mestre tem ensinado no Fa que
cometer suicídio é pecado. Por que você não se conduz de acordo com os requisitos do Fa?
Isso não é somente um problema comum de entendimento, certo? Tenho dito que a pressão
que você sente nessa classe de ambiente perverso é tremenda, porém pense novamente, por
que você veio ao mundo? Veio para cá somente para padecer tribulações comuns? Então, o
que você espera?
Pergunta: Você disse que não tem nenhum espírito-original-assistente. Você já teve algum
espírito-original-assistente? Se o teve, qual é a situação dele no momento presente?
Mestre: (O Mestre ri). Neste momento não tenho nenhum espírito-original-assistente.
Quando nasci era igual a você e tive que ter tudo o que uma pessoa comum tem. Durante meu
cultivo, eles gradualmente foram tirados, e fiz arranjos para eles para que todos alcançassem
a perfeição. Se você alcança a perfeição e alcança níveis muitos altos, todos seus espíritosoriginais-assistentes serão Deuses e alguns deles inclusive serão Deuses de nível muito alto,
portanto, todos eles necessitam alcançar a perfeição.
Pergunta: O venerável Mestre disse: “As velhas forças desejam alcançar a meta que
desejam”. O que isso significa?
Mestre: A meta que elas desejam alcançar é a de restaurar o cosmo na retificação do Fa,
fazendo-o retornar à forma que era antes da retificação do Fa, restabelecendo os seus
sistemas; suas montanhas, suas águas, seus antigos Deuses e também os estados em que
viviam antes. Elas fizeram as coisas dessa maneira e não querem que haja mudanças. A
mudança que elas desejam é que a aparência da superfície seja melhor, simplesmente como
lavar uma peça de roupa suja e assim deixá-la limpa. No entanto, continua sendo uma peça de
roupa velha. Bom, esse é o significado, porém a analogia não é totalmente precisa. É a única
maneira de descrever isso. Elas só desejam não perderem nada do que tiveram originalmente
e, assim, através de seus cuidadosos arranjos, serem capazes de evitar essa catástrofe. Porém,
isso nunca ocorrerá. Isso é o que elas desejam. Eu tenho lhes negado isso desde o começo; de
outro modo, mesmo que elas não quisessem destruir todo o cosmo, elas o teriam feito.
Pergunta: Para mim, parece óbvio que o tempo acelerou novamente. Sobre o assunto de
esclarecer a fatos, as pessoas do mundo...
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Mestre: Sim, é verdade. É como se eu tivesse respondido umas poucas perguntas e já está
ficando escuro (Todos riem).
Pergunta: No que diz respeito ao estudo do Fa e fazer as coisas da retificação do Fa, parece
que o tempo está passando muito rapidamente. Por favor, poderia dar mais detalhes sobre
isso?
Mestre: Nesse momento, o tempo está constantemente se acelerando. Digo que quanto mais
rápido faço as coisas, mais rápido o tempo está, pois os elementos no nível mais elevado do
cosmo conectam minha retificação do Fa ao tempo. A razão é que o tempo também é outro
Deus do velho cosmo. Os elementos mais altos do cosmo conectaram tudo à retificação do
Fa. Quando vou rápido, eles vão rápido, e quando vou lento, eles vão lento; portanto, quanto
mais rápido faço as coisas, mais rápido se torna o tempo. Porém eu, vosso Mestre, não tenho
outra alternativa senão fazer as coisas rapidamente. Se não faço as coisas assim, seria muito
tarde para poder salvar tudo isso. Vocês sabem que o universo está se expandindo
rapidamente, e a humanidade também já viu que o universo dentro dessa extensão está se
expandindo. Os cientistas sabem disso, não é verdade? A velocidade de expansão está se
tornando cada vez mais rápida. O que acontecerá no final da expansão? Vocês já viram como
é uma bexiga, não é verdade? Ela enche, enche e quando enche ao máximo: “bang”! Ela
explode. Os cientistas já compreenderam isso, e sabem que essa expansão dá medo. Se eu
não pudesse alcançá-la, tudo isso, ou no mínimo os lugares onde a retificação do Fa não
terminou, todos seriam destruídos.
Tenho que atuar rápido. Originalmente a distância era muito grande, inimaginavelmente
grande. Nesse momento, assim como algo que surge repentinamente, já sou capaz de agarrar
parte dela imediatamente. Digamos por exemplo, se isso tem cem partes, então, no momento
em que surge uma parte, sou capaz de agarrá-la rapidamente e resolver a situação em um
instante. As coisas estão na última fase da etapa final para se alcançar completamente esse
ponto. No entanto, as coisas continuam sendo iguais, mesmo eu tendo completado ou não a
retificação do Fa, pois eu já superei tudo, e durante a retificação do Fa, o tempo e o espaço
original já não têm nenhum significado real que possa me criar obstáculos.
Pergunta: Você já falou por três horas consecutivas... (O Mestre ri) (Os discípulos
aplaudem).
Mestre: Estou escolhendo perguntas com poucas palavras escritas.
Pergunta: Li Bai foi um grande poeta e um cultivador do Tao. Que tipo de relação
predestinada ele tem com o Dafa?
Mestre: No que diz respeito a figuras históricas, vocês não devem pensar muito nisso.
Muitos deles foram vocês e muitos deles fui eu (Aplausos). Porém, não se tornem eufóricos
com isso! Suas habilidades e talentos não se originam dali. Suas habilidades e talentos foram
outorgados a vocês pelo Fa, (Aplausos) e não há nenhuma relação com o passado.
Pergunta: As pessoas da sociedade humana comum, especialmente essas que estão em
posição de elite na sociedade, inicialmente não só não têm sentimentos negativos com relação
ao Dafa e Zhen-Shan-Ren, mas, na realidade, têm sentimentos positivos. Porém, elas não
gostam da forma com que muitos discípulos do Dafa fazem as coisas e pensam que são muito
extremistas e que às vezes lhes faltam bondade.
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Mestre: Os discípulos do Dafa devem prestar atenção a isso. Por outro lado, é possível que
isso seja causado pelo conceito que as pessoas comuns desenvolveram e que chamam de ser
“refinado”, ter um estado mental estável, e de viver sem apuros. Será que eles pensam que
não é bom fazer as coisas muito rapidamente? O mal está nos perseguindo e as pessoas estão
morrendo. Não nos faz bem fazer as coisas relaxadamente. Porém, ao mesmo tempo, vocês
devem fazer o melhor que puderem para observar o protocolo social. Nossos discípulos do
Dafa estão indo daqui para lá salvando seres conscientes e, não obstante, essas pessoas se
colocam em posição de fragilidade. De qualquer forma, discípulos do Dafa, vocês devem
fazer o melhor possível para se ajustarem ainda mais aos protocolos sociais! As pessoas estão
se degenerando enquanto que nós estamos ascendendo, portanto, precisamos fazer as coisas
dessa forma se queremos salvá-las.
Pergunta: Saudações ao venerável Mestre! Quando ensinou o Fa esta manhã, você
mencionou que as velhas forças estão se aproveitando de um pequeno número de praticantes
que exibem certos estados. Esse não é o mesmo estado de “insanidade de cultivo” no qigong
que se menciona na sexta palestra no Zhuan Falun?
Mestre: Na realidade, estão causando interferência em vários lugares. O que disse esta
manhã já foi discutido no Zhuan Falun. O Zhuan Falun fala sobre coisas em um sentido
geral, porém contém significados internos muito profundos. Se você não estuda muito o Fa, o
Fa que lhes ensino nesse momento parecerá difícil de entender. A profundidade das verdades
do Fa do Dafa cósmico não é algo que possa ser compreendido completamente nos níveis
baixos. O Fa pode se manifestar em diferentes níveis, e pode se manifestar de formas amplas
ou específicas no mesmo nível; ele abrange tudo.
Pergunta: Liberdade, democracia e direitos humanos parecem ser princípios retos no mundo
humano. Eles foram arranjados pelas velhas forças para a retificação do Fa de hoje?
Mestre: A segunda metade dessa afirmação é correta, porém, a primeira não. Esses não são
princípios humanos, mas algo arranjado pelas velhas forças. Os princípios humanos são
muito simples, e a democracia na realidade não é um princípio humano. Ao longo dos
milhões de anos da história humana, as pessoas sempre foram governadas por reis. Em seu
auge, já houve mais de 10.000 reinos na Terra, e houve mais de 10.000 reis, príncipes,
princesas e rainhas. Essa foi a civilização do passado, e é a isso que se chama: “O rei
governando o reino, conquistando o mundo com força militar; os fortes são heróis”. Porém,
perante os olhos dos Deuses, o forte era um bandido. E sem importar se os humanos achavam
que ele era correto, os Deuses o viam como um bandido. Então, por que os Deuses fizeram
que ele guerreasse e se convertesse em herói? Porque os Deuses queriam algo na Terra e
queriam que certa situação aparecesse entre os humanos, e tiveram que escolher alguém para
fazer as coisas. Aquele que era escolhido, fazia as coisas de acordo com os requisitos dos
Deuses. Apesar de ele fazer as coisas à força, já que era a vontade dos Deuses, os Deuses lhe
davam honras depois de ele ter realizado as coisas com êxito. E que classe de honra?
Tornavam-no um grande herói, a quem todos admiravam e alguém que tinha a honra de
reinar a Terra; isso é tudo! (O Mestre ri). Os princípios humanos não são considerados retos
fora dos Três Reinos, porém se tornam retos aqui entre os humanos. Os princípios humanos
do passado eram assim.
Mais recentemente, com a retificação do Fa acontecendo, muitos reis reencarnaram na China,
e nenhum deles podia continuar se declarando rei. E há mais. Seres de diferentes níveis, de
muitos níveis altos desceram e encarnaram como humanos, e isso mudou a composição de
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diferentes grupos étnicos. Então, quem deveria ser rei? Isto é algo muito difícil de lidar, por
isso, as velhas forças simplesmente deixaram que os próprios seres humanos escolhessem
isto, e isto é democracia. A democracia, quando se observa sua essência da perspectiva dos
Céus, ocorreu devido a essas duas razões.
Quanto aos direitos humanos, isso não se refere somente a direitos humanos; também há a
proteção dos animais. As peles humanas foram todas usadas, por isso, muitos encarnaram
como animais e muitos outros como plantas. Todas estas coisas aconteceram recentemente, e
estão relacionadas com a retificação do Fa. Já que a retificação do Fa iria acontecer, tudo
veio para o bem do Dafa, nasceu para o Dafa e foi criado para o Dafa. Porém, nem tudo tem
o propósito de desempenhar um papel positivo. Esta é a situação.
Pergunta: O Mestre disse que a nossa parte completamente cultivada é separada do restante
durante o nosso cultivo. Agora que estamos no estado final da retificação do Fa, como
poderemos romper essa separação?
Mestre: Já que os elementos finais são também os maiores elementos, os espaços entre eles
são grandes, e só podem ser completamente eliminados quando a poderosa força da
retificação do Fa do Mestre chegar, ao mesmo tempo em que o Fa retifica o mundo humano.
Essas coisas só podem ser resolvidas quando essa imensa força chegar. Assim que ela chegar
e penetrar este lugar, esse será o começo da retificação do mundo humano pelo Fa. De outro
modo, isto é, vendo de outro ângulo, as coisas que vocês fazem hoje podem resultar em
menos perdas entre seus companheiros praticantes, porém, não podem resolver o problema
fundamentalmente. Certamente, no processo de validar o Fa, vocês podem criar uma situação
na qual uma porção das pessoas do mundo se tornem boas; esta situação pode salvar mais
pessoas, e também pode fazer com que a maldade deixe de atuar de forma tão descabida,
porém, isso ainda não é o final.
Pergunta: Mestre, quando vai nos falar sobre os Deuses primordiais? Durante a retificação
do Fa eles...
Mestre: As velhas forças de que tenho falado também são Deuses primordiais. Os Deuses de
que tenho falado, todos são Deuses primordiais. Essas velhas forças, digo que foram os seres
mais destacados em cada nível e foram destruídos. Aqueles que foram os mais capazes foram
destruídos devido ao arranjo dessa velha força final. A intenção delas foi a de obter o que
queriam ao custo de destruir essa porção de seres. O cosmo é tão imenso que é infinito, é
imensurável. Então, assumindo que é infinito, imensurável, quando se deparou com a
desintegração, ele quis salvar a si mesmo já que é um Deus. E de fato, o arranjo das velhas
forças é o método que idealizaram para salvarem a si mesmas. Elas fizeram arranjos muito
detalhados e complexos. Porém, não perceberam que este tipo de autopreservação resultaria
precisamente na própria aniquilação. Se elas não tivessem feito as coisas dessa maneira,
realmente teriam sido salvas. Porém, fizeram as coisas dessa maneira e assim destruíram
muitos seres que eu queria salvar, e seus pecados foram enormes já que todos esses seres
conscientes foram destruídos por elas.
Pergunta: Você disse que os Estados Unidos é a antiga dinastia Ming. Durante a dinastia
Ming, muita gente cultivou o Tao. O Mestre poderia nos aconselhar sobre a situação dos
discípulos do Dafa de hoje nos Estados Unidos quanto a esclarecer os fatos ao governo dos
Estados Unidos? Os discípulos nos Estados Unidos estão tão ocupados que parece que se
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tornaram apáticos. O que se pode fazer para inspirar o tipo de compaixão que estremece o
Céu e a Terra?
Mestre: Não devemos dizer as coisas dessa maneira. Digo a todos, devem fazer as coisas
racionalmente. Quando estão esclarecendo os fatos, se utilizam princípios mais elevados que
os princípios humanos, mesmo sendo somente um pouco mais elevado, as pessoas não
estarão dispostas a aceitar. Por isso quando estão esclarecendo os fatos, não devem falar das
coisas de alto nível. O que vocês sabem, são coisas que somente os Deuses devem saber.
Essas são as coisas que ensinei a vocês, não às pessoas mundanas. Por isso, não devem dizer
essas coisas às pessoas comuns. Só podem falar que somos perseguidos, falar da nossa
situação real, sobre as pessoas boas que somos e que estamos sendo perseguidos
injustamente, falar sobre nossa liberdade de crença que tem sido violada, sobre os nossos
direitos humanos que têm sido violados. As pessoas comuns podem aceitar todas essas coisas
e imediatamente os apoiarão e lhes expressarão simpatia. Isso não é o suficiente? Por que
vocês insistem em fazê-las conhecer princípios de tão altos níveis? Ao conhecer esses fatos,
as pessoas do mundo dirão que o Falun Gong está sendo perseguido e que os que disseminam
essa perseguição são muito perversos. Elas dirão essas coisas, então, isso não é o suficiente?
Certamente, sua intenção é que ela se converta em um discípulo do Dafa. Porém, no presente
momento, isso é difícil de ser feito, pois as velhas forças estão obstruindo. O Mestre cuidará
de todos os que são especiais. Porém, essa pessoa com que está falando não tem o desejo de
ser um praticante e, além disso, as velhas forças estão causando obstruções. No momento,
nossa tarefa primordial é fazer que as pessoas saibam sobre a verdadeira situação que
vivemos. Talvez vocês encontrem uma pessoa que é especialmente boa e que poderia aceitar
a prática sem importar que tipo de coisas de alto nível lhe digam, então siga adiante e fale
dessas coisas. Tudo estará bem e não haverá problema algum. Porém, sobre o que disse, é
verdade em relação a alguns funcionários do governo, pois afinal de contas, são políticos e
não há nada em suas cabeças que não seja política, portanto, se vocês lhes falarem dessas
coisas, eles não acreditarão. Portanto, não devem lhes falar de coisas de altos níveis, pois isso
não é somente fracassar em salvá-los, mas também empurrá-los para baixo, não é verdade?
Pergunta: Nesse momento, algumas pessoas fazem muito trabalho esclarecendo os fatos,
porém, quase nunca estudam o Fa nem fazem os exercícios.
Mestre: Esse problema é muito sério. Nossos discípulos do Dafa não devem ser negligentes
em fazer melhoras individuais. Salvar os seres conscientes é uma façanha magnífica dos
discípulos do Dafa. Porém, como não estudam o Fa, a qualidade de seu trabalho em
esclarecer a verdade sofre, e vocês mesmos estão limitados por isso. Isso não é bom.
Pergunta: É verdade que somente esses que obtiveram o Fa antes do final de 2002 são
considerados “Discípulos do Dafa do período da retificação do Fa”?
Mestre: Nunca disse isso. Esses que são bons... alguns não entraram em cada um dos
diferentes períodos de tempo? Na realidade, há aqueles que querem entrar, porém não o
fizeram ainda, e também há aqueles que caíram.
Pergunta: Devemos esclarecer os fatos aos chineses. Porém, meus pais na China não me
deixam esclarecer os fatos por telefone. Sempre sinto que há algo que não está bem, mas não
consigo superar.
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Mestre: Faça as coisas com sabedoria. É possível que não dê certo mesmo depois de
realmente se esforçar. É possível que os discípulos do Dafa dentro da China também façam
isso. Se você não consegue ter êxito, eles o farão. Os discípulos do Dafa dentro da China têm
feito esse trabalho como se fossem flores brotando em todas as partes. O corpo principal dos
discípulos do Dafa do período da retificação do Fa está na China. Digo a todos que os 100
milhões de pessoas de que falo não é o mesmo que os 100 milhões de pessoas tanto dentro
como fora da China das que vocês falam hoje em dia. Na verdade, houve 100 milhões de
pessoas na China continental que estavam lendo o Zhuan Falun. Elas obtiveram o Fa naquela
época e eu estive cuidando delas. Não posso dizer que elas não eram discípulos do Dafa.
Havia 70 milhões de pessoas que estavam verdadeiramente praticando o cultivo e, naquela
época, na realidade, havia um total de 100 milhões de discípulos do Dafa.
Pergunta: Há uma estudante que quando lhe dou novos artigos do Mestre, ela os aceita.
Porém, se nega a participar de qualquer atividade de propagação do Fa. Há alguma esperança
para tal estudante?
Mestre: Provavelmente, ela está com medo em algum ponto. No entanto, como ela aceita os
artigos, quer dizer que tem pensamentos retos. Então, nesse caso, observe e veja onde ela
carrega o medo e o que lhe falta. Você é um discípulo do Dafa, então tente entendê-la um
pouco e ajude-a.
Pergunta: A opinião pessoal de um membro da Associação de Falun Dafa – por exemplo,
sua opinião ou conclusão sobre um companheiro praticante – representa a opinião da
Associação do Dafa, ou inclusive a do Mestre? Estimado Mestre, por favor, esclareça isso
para mim.
Mestre: Ninguém pode me representar; isso é certo. Entre todos vocês, ninguém pode
representar outra pessoa. No que diz respeito à Associação do Dafa, tenho dito que a
coordenação é muito importante. Há muitas coisas que são vistas de pontos de vista
diferentes e vocês não querem dizê-las, porém necessitam dizê-las. Claro, há coisas que os
dirigentes da Associação não têm feito bem, e o Mestre está muito consciente de tudo isso.
Porém, por outro lado, no que diz respeito a muitas coisas, vocês devem considerar sua parte
nisso, e entender como foi que exatamente foi criado todo esse enredo. Um Deus não é
afetado por nada. Se algo deve ser feito, simplesmente faça-o abertamente e de forma digna.
Pergunta: Os membros da família de um discípulo do Dafa têm difamado o Dafa. Eles serão
eliminados quando o Fa retificar o mundo humano? Ou isso será relacionado à conduta
pessoal desse discípulo?
Mestre: Isso dependerá do que eles mesmos escolherem. Quanto a alguém que danificou o
Fa e se tornou muito perverso, você diria que ele deve alcançar a perfeição e ser levado ao
mundo de um Buda? Isso simplesmente não pode acontecer. Não é permitido que as pessoas
que tenham realmente cometido pecados graves permaneçam. Como vocês estão se
cultivando no Dafa, os parentes definitivamente terão bênçãos. A eles serão dadas
oportunidades e oportunidades, e inclusive mais oportunidades. Porém, ao mesmo tempo,
vocês devem fazer o melhor que puderem para esclarecer os fatos e salvá-los, e isso criará
bênçãos para eles.
Pergunta: Mestre, envio saudações por parte de todos os verdadeiros discípulos do Dafa na
cidade de Hece, província de Shandong.
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Mestre: Obrigado! (Aplausos).
Pergunta: Muitos discípulos do Dafa em Hece foram presos e torturados. Todos os que
foram arrastados em Hece se negaram a serem transformados e foram enviados a campos de
trabalhos forçados na cidade de Jinan. Isso é um arranjo das velhas forças?
Mestre: Eu não reconheço coisas como “ser transformado” ou “não ser transformado”. O que
se deve ver é o que está na mente das pessoas. Continuo pensando que... vocês sabem que
para poder transformá-los, as velhas forças têm submetido vocês a uma severa perseguição
mental. Elas sabem que não reconheço isso, então, que tipo de método elas utilizam? As
velhas forças separam o lado deles que tem pensamentos retos, ou, em outras palavras, o lado
que foi completamente cultivado, e elas impedem que esse lado tenha qualquer contato com
suas mentes. Então, fazem perguntas à superfície humana. Porém, sua superfície humana tem
muitas coisas humanas e conceitos pós-natais, e não permitem ao lado que foi completamente
cultivado ter efeito algum. Como as velhas forças os perseguem sob esse conjunto de
circunstâncias, não reconheço isso, sem importar o que elas fizeram para eles escreverem. As
velhas forças sabem que não reconheço isso, então, por que continuam fazendo isso? Porque
há algo que elas podem alcançar: é que elas desejam quebrar a vontade dos estudantes. Os
estudantes que erraram talvez pensem: “Oh não, eu escrevi essa coisa. É o fim para mim. O
Mestre deixará de cuidar de mim. Eu danifiquei o Dafa”. Desse dia em diante, eles ficarão
deprimidos e seus corações se sentirão pesados. Essa é a técnica que elas utilizam e não a
reconheço. Não importa que tenha caído, não importa! Levante-se rápido! (Aplausos)
Pergunta: Os discípulos do Dafa da cidade de Harbin enviam saudações ao Mestre!
Mestre: Obrigado (Aplausos).
Pergunta: Os discípulos do Dafa que estão sendo ilegalmente detidos no campo de trabalhos
forçados de **, enviam saudações ao Mestre!
Mestre: Esse inferno é muito perverso. Eu sei! De fato, é verdade que os estudantes se
tornam cada vez melhores, e são mais e mais racionais. Não falemos do que está acontecendo
na China no momento (Aplausos). Uma vez que começarmos a falar disso, será uma longa
história. Não importa o quê ocorra, o que aguarda esses malvados são retribuições cármicas
que nunca poderão pagar, e o que espera os discípulos do Dafa é uma magnífica e majestosa
perfeição! (Aplausos).
Pergunta: Recentemente compreendi o seguinte: quando surge um conflito entre os
discípulos do Dafa sobre o trabalho do Dafa, primeiramente devemos enviar pensamentos
retos para eliminar essas forças perversas que estão usando os apegos dos estudantes e essas
noções más para perseguir os discípulos do Dafa, e em seguida falar sobre os assuntos
específicos relacionados diretamente com nosso trabalho. É correto fazer as coisas dessa
maneira?
Mestre: Penso que quando os discípulos do Dafa se deparam com conflitos, não é
necessariamente algo controlado por demônios. Eles causarão interferências e é correto
enviar pensamentos retos, porém, vocês devem estudar muito o Fa. Quando você envia
pensamentos retos antes de fazer algo, bom, é verdade que pode eliminar alguma
interferência.
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Pergunta: Sou um discípulo do Dafa que obteve o Fa depois de 20 de julho de 1999.
Durante o cultivo tenho sido objeto de muita interferência de outras dimensões, inclusive a
perseguição injustificada das velhas forças. Apesar de usar pensamentos retos para eliminar a
perseguição, nunca fui capaz de ser completamente determinado e sempre parece que preciso
melhorar em algumas coisas.
Mestre: Como disse?... Isso acontece porque para os discípulos do Dafa que obtiveram o Fa
depois de 20 de julho de 1999, seu processo de cultivo e validação do Fa se juntou em uma
coisa só. Enquanto que para aqueles que obtiveram o Fa antes, o período de seu cultivo
pessoal já passou, e agora, o trabalho principal deles é salvar seres conscientes, a atenção foi
transferida para a validação do Fa. As pessoas que entraram mais tarde e se depararam com
esta situação de validação do Fa, também precisam fazer isso, e ao mesmo tempo, assuntos
de cultivo pessoal dessas pessoas se juntam e se misturam à validação do Fa. Então, você
sentirá que certas coisas parecem muito complexas, porém está tudo certo, pois aos olhos do
Mestre, as coisas estão muito bem ordenadas, e se seus pensamentos retos são fortes, não
haverá problema.
Pergunta: Nessa etapa, o envio de pensamentos retos pode substituir os exercícios da
prática?
Mestre: Essas são duas coisas diferentes (O Mestre ri). Fazer os exercícios é fazer os
exercícios. O fazer exercícios é para reforçar os mecanismos e transformar o corpo original
em um corpo divino. Enviar pensamentos retos é utilizar poderes divinos, ou falando
simplesmente, é usar suas capacidades. O propósito é o de eliminar os fantasmas podres
perversos.
Pergunta: Estimado Mestre, saudações! Há muitos estudantes que utilizam pensamentos
retos para eliminar o mal em coisas muito pequenas. Inclusive, quando sofrem pequenas
dores ou pequenos problemas de saúde, eles enviam pensamentos retos.
Mestre: Será que isso ocorre porque vocês não têm estudado suficientemente o Fa? Se
realmente você fez algo equivocado e como resultado surge um problema e então envia
pensamentos retos, isso não é bom, e as velhas forças criarão problemas. Pensarão que não só
você fez algo pobremente, mas, além disso, ainda vão querer eliminá-las. Parece esse o caso,
não é verdade? Portanto, deve fazer o melhor para analisar se você tem feito as coisas bem ou
não. Se você não tem feito bem as coisas, vá e faça-as. Porém, em sua pergunta, você
mencionou: “Inclusive quando sofrem pequenas dores ou pequenos problemas de saúde, eles
enviam pensamentos retos”. A que se refere com “pequenas dores” ou “pequenos problemas
de saúde”? São sinais de que o carma está sendo eliminado, não é verdade?
Pergunta: Durante o primeiro mês, quando comecei a enviar pensamentos retos, em uma
ocasião vi claramente através de meu Tianmu que no tempo de apenas 5 minutos, uma forte
luz púrpura aniquilou completamente esse grande demônio principal na China que parecia
humano e também não humano. O poder estava mais além do que posso descrever. O que foi
aniquilado era somente uma representação em nossa dimensão? Há um representante disso
em todas e cada uma das dimensões?
Mestre: Esta situação é muito complicada. Às vezes vocês, discípulos do Dafa, são
realmente capazes de eliminar esses fantasmas podres dentro do corpo daquele demônio
principal. Nesses momentos parece que ele está a ponto de morrer, porém, nesse mesmo
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instante começam a ressuscitá-lo e logo outra leva de fantasmas o enchem novamente,
portanto, ele regressa novamente como se nada tivesse ocorrido. Além do mais, para que isso
seja capaz de controlar a todos os fantasmas podres, há tempos atrás, as velhas forças
sustentaram todas as partículas de suas células que compõem seu corpo humano na
superfície, até o ponto que essas partículas eram tão grandes como os Três Reinos. Todas as
coisas humanas dentro de suas células foram tiradas pelas velhas forças e jogadas ao inferno,
e as células foram cheias com esses fantasmas podres. Já que as partículas de um ser humano
são a imagem dessa pessoa, todas as dimensões nos Três Reinos tinham as células do
demônio principal nelas, e todas as células tinham um grande número de fantasmas podres
dentro delas. Por isso, quando vocês, discípulos do Dafa, enviavam pensamentos retos
naquela época, foram capazes de eliminar um grande número de partículas do grande
demônio principal e de fantasmas podres nos Três Reinos. No instante em que o estava
aniquilando e fazendo todos esses fantasmas explodirem, você pôde ver o que estava sendo
destruído, e isso foi real. Em que estado ele se encontra agora? Com exceção das partículas
que formam sua superfície humana, tudo dele já foi eliminado e agora está vazio. Já não ficou
mais nada. A única coisa que ficou é a pele humana, composta de uma camada de células da
superfície que inclui os órgãos internos. Isso porque todas as partículas celulares do demônio
principal dentro dos Três Reinos, que foram reforçadas pelas velhas forças, foram
eliminadas, e não ficou nada disso nem acima nem abaixo, e todas elas foram eliminadas. No
momento presente, sua pele humana está sendo sustentada por esses últimos e piores
demônios usados pelas velhas forças. Então, ele já não possui a racionalidade normal de um
ser humano. Tudo o que é dele, é o resultado desses fantasmas podres controlando sua pele
humana, que realmente funciona como uma camada de pele colocada por cima. Todas as más
noções e carmas que foram gerados na superfície de sua pele humana ao longo de sua vida,
agora parecem ter muito medo. O que se manifesta é só medo. Ele tem medo das
consequências de perder o poder, tem medo de que o nome do Falun Gong seja restaurado,
tem medo de que o matem, tem medo que a enorme quantidade de dinheiro e propriedades
que sua família roubou, seja confiscada; tem medo de tudo. Porém, o mal do outro lado não
sente nada mais que ódio. O mal pode ver que a situação não tem saída e sente ódio, porém,
não é capaz de gerar muita energia. Sabe que tudo acabou para ele. Sente ódio, porém,
também tem medo, e tem que se esforçar para atuar com vitalidade para que, assim, as
pessoas o vejam e continuam seguindo adiante para que o espetáculo continue. Esse é o
estado em que ele se encontra atualmente. Naquela época, as partículas de suas células eram
sustentadas até tal grau, e seu interior estava cheio de fantasmas podres, a energia perversa
era realmente muito alta e seu corpo era sustentado de tal forma que era como se ele se
expandisse e se expandisse; ele sentia ter um corpo são com forte energia. Ele se tornou
intrépido e se via tão feroz que as pessoas que o rodeavam, realmente o temiam. Agora, é
como uma berinjela depois de frita, está todo encolhido e enrugado, e por dentro já foi
completamente purgado. Quanto mais pensamentos retos os discípulos do Dafa enviam,
menos demônios podres haverá em seu corpo, e ele se tornará cada vez mais encolhido e
enrugado, e seu corpo se tornará cada vez menor, pois, fora sua pele humana, não ficou mais
nada de suas partículas microcósmicas.
Pergunta: Discípulos da Universidade do Segundo Comando Militar em Toronto; Pingxiang
da província de Jiangxi; a cidade de Chongqing; Peru; China; Macao; Estados Unidos; cidade
de Harbin, província de Shandong; cidade de Jinan; cidade de Kunming; Austrália; cidade de
Dalian; discípulos libertados da prisão de Jiamusi; discípulos da Alemanha; centro de
detenção** na cidade de Shijiazhuang, província de Shandong; cidade de Hezhe; cidade de
Tianjin, província de Xinjiang; cidade de Hengyang e a cidade de Changchun; todos os
discípulos acima mencionados saúdam o Mestre.
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Mestre: Obrigado (Aplausos)
Pergunta: Recentemente, quando estudo o Zhuan Falun e termino de lê-lo, já não sinto que
estou tendo novos entendimentos e fazendo progressos.
Mestre: Qual for a altura do xinxing de uma pessoa, esta será a altura de seu gong. Deve
haver razões. Será que sua mente não está tranquila? Penso que deve haver razões para isso.
Em níveis mais altos, os requisitos também são mais altos.
Pergunta: Poderia nos dizer qual é o processo básico de transição entre o período da
retificação do Fa e o período da retificação do mundo humano pelo Fa?
Mestre: Posso dizer que não há de forma alguma, um processo do modo como você tem
imaginado. Digo que a imensa força da retificação do Fa do mundo humano é algo que as
velhas forças não puderam ver. Agora, que já a viram, estão com muito medo. Por isso,
muitos desses Deuses que as velhas forças arranjaram para fazer certas coisas, não se atrevem
a fazê-las no presente momento. O que se manifesta no presente momento, são esses
fantasmas podres que continuam fazendo coisas más. Quando a retificação do mundo
humano pelo Fa chegar, todas essas coisas acabarão. Não há um processo. No momento da
retificação do Fa, no momento em que o gong chegar, haverá um tipo de fenômeno. Que tipo
de fenômeno? Eu já lhes disse que tudo o que o homem vê com seus olhos humanos é
composto por moléculas. Então, nesta camada molecular, se fosse aberto um buraco, ou se
um buraco se abrisse, não importa como, o que veriam? Vocês veriam os Céus e esta cena
seria exatamente como uma cortina de um palco que repentinamente se abre, ou como se,
através disso, aparecesse uma abertura, porém, esta dimensão não pode ser destruída, pois a
retificação do Fa do mundo humano precisa ocorrer. Ou, isso poderia acontecer lentamente
abrangendo todos os níveis microcósmicos.
Pergunta: As velhas forças têm outros defeitos além de ter apegos aos seus próprios
arranjos?
Mestre: Fora o fato de estarem apegadas a tudo o que desejam que ocorra, não há mais nada.
Elas só querem preservar aquilo que tiveram originalmente, e só tem essa única meta.
Pergunta: E se algum discípulo do Dafa do período da retificação do Fa ficar para trás?
Mestre: Não (Fortes aplausos). Se eu os deixasse para trás, vocês estariam arruinados,
realmente arruinados. Isso é porque se uma pessoa não avança, ela regride. Se chegar nesse
estado nesse ambiente humano, enquanto estiver aqui entre os humanos e estiver envolvido
nas coisas humanas, seu nível cairá e gradualmente seria contaminado pelos humanos. Por
acaso eu já não disse que os Budas nos Céus e os Budas, Taos e Deuses em certas dimensões
necessitam ser substituídos em intervalos fixos? Isso ocorre porque é muito fácil a eles serem
contaminados pelos Três Reinos, então, é preciso substituí-los.
Pergunta: Venerável Mestre, por favor, nos diga como devemos direcionar nossos
ensinamentos na escola infantil do Minghui.
Mestre: Vocês fizeram um trabalho excelente! Como sabem, esse demônio principal está
injetando veneno nas crianças que estão nas escolas infantis na China, é tão perverso! Ele
realmente deseja destruir a raça humana! Quando ele nos vê fazendo as coisas dessa maneira,
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se enfurece. Na realidade, no governo passado da China, entre os líderes do Comitê Central,
dos sete membros do Comitê Principal, seis deles estavam contra a perseguição ao Falun
Gong. Também sei que inclusive o diretor da Agência 610, que persegue o Falun Gong,
estava inicialmente contra a perseguição. Quase todas as agências centrais do governo e
vários ministérios do governo estavam contra a perseguição ao Falun Gong.
Pergunta: Ao se envolverem nesta retificação do Fa, as velhas forças fizeram arranjos nas
duas Terras. Por que fizeram experiências com os gigantes, anões e pessoas de tamanho
médio somente na segunda Terra? Poderia nos dizer que tipo de pessoas habitava a primeira
Terra?
Mestre: Quando a experiência foi feita aqui onde nós estamos, foram feitos arranjos para três
tipos de humanos. Na primeira Terra, foi arranjado que houvesse cinco tipos de humanos.
Quando a primeira Terra acabou, ficaram três tipos de humanos. Nesta Terra, já se começou
com somente três tipos. Elas continuamente exploraram as coisas que queriam que
acontecessem e só tomaram a decisão final um pouco antes da retificação do Fa.
Pergunta: Quando enviamos pensamentos retos, os seres perversos de baixo nível que
eliminamos também voltam a existir como o demônio principal?
Mestre: As dimensões se tornaram muito complexas devido aos corpos cósmicos que vieram
de fora dos Três Reinos. Inclusive partículas foram divididas em diferentes segmentos. Vocês
realmente os eliminam. Porém, o que é eliminado é uma porção segmentada. Durante a
retificação do Fa, quando elimino uma camada de seres gigantescos, outro monte de
fantasmas podres é exposto, e é por isso que parece como se nunca pudessem ser
completamente eliminados. Porém, na realidade, nossa limpeza é feita em grande escala e a
uma velocidade muito rápida. E mais, o número total das coisas eliminadas é imenso.
Podemos ver isso observando a situação global da retificação do Fa: no passado, cada grama
e cada árvore estava sob o controle dos seres perversos, chegou quase ao ponto em que
inclusive as partículas de ar estavam sob seu controle. Era difícil até respirar. Agora as coisas
são diferentes. As pessoas estão despertando e não restaram muitos fantasmas podres para
controlar as pessoas. Que tremenda mudança!
Pergunta: Em 22 de janeiro, um discípulo do Dafa dos Estados Unidos foi preso no
aeroporto de Guangzhou...
Mestre: Como vocês são discípulos do Dafa, quando há um problema, todos devem trabalhar
juntos como um todo. Já que eles não têm medo de que seus trapos sujos sejam expostos,
devemos expô-los ao mundo inteiro e fazer com que todos os americanos saibam que um
cidadão norte-americano foi preso; já que eles não têm medo que seus trapos sujos sejam
expostos, então devemos fazer precisamente isso. Cada dia que o mantém preso, é mais um
dia para expô-los (Aplausos).
Pergunta: Às vezes, sei claramente quem são as velhas forças e outras vezes não.
Mestre: São somente esses 20 % de seres no cosmo, e foi arranjado para que eles
interferissem em meus assuntos. Durante a história, eles fizeram muitos arranjos sistemáticos
e participei em muitos de seus arranjos. Se, naquela época, eu não tivesse participado, eles
teriam escolhido outra pessoa e teríamos ainda mais problemas no momento da retificação do
Fa. Eles teriam escolhido outra pessoa para retificar o Fa. Então, quando chegasse o
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momento da retificação do Fa e eu começasse a fazer as coisas, eles teriam usado todos os
seres de todo o cosmo contra mim. Se eu os eliminasse naquele momento, então, como
poderia salvá-los? Como se vê, na realidade, a retificação do Fa é algo que não pode ser
conhecido por ninguém. Quem soubesse dela, poderia escapar, e isso é algo que o cosmo não
pode permitir. Muito menos pode permitir que os seres no cosmo escolham como a
retificação do Fa deve acontecer.
Pergunta: Pouco depois de se casar, um discípulo do Dafa teve um filho que parece ter
nascido com muitas tribulações e também nasceu deformado. Como devemos ver essa
situação?
Mestre: As coisas são muito complicadas nesse tempo. Já que é seu filho, deve provê-lo de
amor e cuidado, e se fazer responsável por ele da melhor forma possível. Porém, coloque a
sua mente em paz. Contanto que possa se cultivar e alcançar a perfeição, tudo terminará
sendo o melhor; (Aplausos) tudo foi criado para os cultivadores e discípulos do Dafa. Porém,
se não conseguir alcançar a perfeição, então, tudo terá sido em vão.
Pergunta: O Mestre nos disse que o corpo principal dos discípulos do Dafa está na China.
Há discípulos do Dafa em muitos lugares na China. Como podemos fazer para melhorarmos
juntos?
Mestre: Não necessitam se preocupar com isso. Todos podem acessar a página da internet do
Minghui. Todos os discípulos do Dafa em regiões remotas se mantêm em contato uns com os
outros e passam informações entre eles.
Pergunta: O venerável Mestre disse que aqueles que escreveram juramentos enquanto eram
perseguidos até o ponto de perder a clareza mental, ainda terão uma oportunidade. No
entanto, eu não consigo perdoar as pessoas na China continental que traíram o Mestre. Não é
que elas fizeram coisas que não deveriam porque não puderam suportar a perseguição. Na
realidade, elas se posicionaram do lado do mal e pioraram a perseguição.
Mestre: Sim, é difícil dizer o que acontecerá quando se vai a tal extremo. Eu disse que desejo
salvar a todos. Porém, se você cometeu tão enorme pecado, então o Fa será usado para julgálo, e não há mais nada que eu possa fazer por você. Compaixão e dignidade solene coexistem
com o propósito de proteger o Fa. Porém, as velhas forças arranjaram deliberadamente que
algumas pessoas viessem e fizessem certas coisas dessa forma, então, isso é muito
complicado. Antes de 20 de julho de 1999, certas pessoas pareciam ser muito ativas, porém,
quando começou a perseguição, elas participaram na perseguição, inclusive com mais
vontade que qualquer outra. Isso aconteceu para fazer com que a situação no geral fosse
complicada para os estudantes.
Pergunta: Mestre, por favor, diga se há situações onde sua fotografia de Buda é também
usurpada.
Mestre: Digo que a mim não estão fazendo nada. Estão se dirigindo aos apegos dos
estudantes. Se você se comporta de uma maneira realmente reta, as velhas forças não se
atreverão em absoluto a fazer essas coisas, pois você tem meu Fashen o protegendo. Quanto
às velhas forças em particular, vocês sabiam que mesmo a retificação do Fa que elas queriam
fazer depende completamente de mim? Elas me respeitam, e as tribulações foram criadas
para vocês, não para mim. Porém, se vocês podem lidar com essas coisas com pensamentos
	
  

64	
  

retos, então não sofrerão interferências. Na realidade, em muitas ocasiões isso acontece
porque seus apegos estão atuando.
Há pouco, falei que não é que as velhas forças queiram destruir o cosmo. Elas só querem
preservar tudo em sua forma original. Então, da perspectiva de meus Fashen, não importa se
são velhas forças ou se são Deuses virtuosos, meus Fashen estão cuidando de tudo. Somente
quando vocês, discípulos do Dafa, não se comportam bem, elas se atrevem a fazer coisas.
Isso é quando elas têm uma desculpa para interferir com vocês. Sob circunstâncias normais,
elas não se atrevem a fazer tais coisas, ainda que a situação que descrevi anteriormente exista.
Esses são fenômenos isolados, muito isolados. Se este fenômeno ocorre, mesmo uma ou duas
vezes, as consequências são muito grandes. Por isso digo que assim que fossem vistas, seriam
destruídas. Não importa se elas fizeram intencionalmente ou não, assim que são vistas, são
destruídas, pois cometeram o pecado de perseguir os pensamentos retos e a fé reta dos
discípulos do Dafa. Portanto, mesmo que elas possam justificar, ainda são muito tímidas
quando fazem essas coisas. Na realidade, já estou eliminando esse tipo de coisas e colocando
um fim nisso.
Alguns estudantes viram as velhas forças fazendo algumas coisas más e trazendo coisas más
para o meu corpo. Alguns estudantes são capazes de ver isso. O que mais me preocupa é que
vocês podem ser afetados por isso! Isso porque vocês poderiam ver isso como se algo mal
estivesse no corpo do Mestre. Vocês percebem que essas coisas são suas? Eu sofro por vocês
(Aplausos). De outro modo, quem se atreveria a trazer coisas para mim? Isso acontece porque
estou protegendo vocês, e alguém precisa eliminar isso.
Pergunta: Como podemos esclarecer mais efetivamente a verdade em grande escala e salvar
mais seres conscientes? Como podemos fazer para que nossos jornais e televisão tenham um
impacto maior?
Mestre: Todos esses assuntos são específicos. O fato é que vocês estão agindo muito bem.
Devem continuar fazendo essas coisas e descobrir novas maneiras de melhorar. Isso também
é transitar o caminho dos discípulos do Dafa e estabelecer suas poderosas virtudes ao salvar
as pessoas do mundo.
Pergunta: Quando enviamos pensamentos retos para eliminar problemas dentro de nós,
estamos também eliminando as velhas forças que passam através dos nossos corpos?
Mestre: Quando enviam pensamentos retos, não se limita apenas ao que está dentro de seus
corpos, tudo o que está dentro de seu domínio sai correndo de medo. Então, é correto ficar
enviando pensamentos retos para evitar que voltem e não fazer mais nada? O que estou
dizendo é que sob circunstâncias normais, elas não se atrevem a voltar mais, porém, se vocês
pensam muito nisso, isso se tornará um apego. Outras dimensões existem simultaneamente.
Você não sente nada quando seres de outras dimensões caminham em sua direção ou passam
através de você. Essa é a forma que esses seres existem em outras dimensões. O cosmo está
estruturado dessa forma e isso não o afetará. Já que o assunto da estrutura surgiu, direi algo
que vocês gostarão de escutar (Aplausos).
Como sabem, há muitas, muitas plantas, animais e diferentes tipos de coisas na Terra.
Falando em termos específicos, vocês sabem que há maçãs, bananas, laranjas e uvas, sabem
que há tigres, leões, cordeiros e cabras, e sabem que há muitas, muitas classes diferentes de
árvores, plantas e flores. Outras dimensões também têm essas coisas. Corpos cósmicos
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distantes que estão no mesmo nível que a Terra e são similares à Terra, também têm essas
coisas. Partículas de baixo nível são compostas de partículas que estão em um nível mais
acima. Essas partículas maiores também têm esses animais, plantas e diferentes classes de
coisas nelas. Uma maçã nos Céus é tão grande que poderia ser maior que um planeta. Uma
maçã que se encontra nesses planetas de baixo nível é uma partícula dentro da grande maçã
de partículas de alto nível? A resposta é sim. Há leões na Terra, há leões nos Céus, e há leões
em níveis ainda mais altos. Há pessoas sobre a Terra, há pessoas nos Céus, e há pessoas
inclusive maiores; tão grandes que são incomparavelmente gigantes. E os seres têm reis, ou
em outras palavras, cada ser tem um rei. O rei de um ser na maior camada dessa partícula e
tudo o que está por debaixo dele, se estende em partículas de diferentes tamanhos, algumas
grandes, outras pequenas. O ser vivente na esfera de camada da maior partícula é o rei de
todos os seres, e suas partículas se manifestam em todos os níveis por debaixo dele.
Então, que tipo de entidade é este cosmo? São dezenas de milhares de coisas entrecruzadas e
que se mesclam entre elas. Há tantos seres sobre a Terra, porém, esses seres viventes de
forma alguma pertencem a um mesmo rei nem pertencem ao mesmo sistema de seres.
Certamente todos vivem aqui e se mesclam entre eles. Porém, os seres viventes estão
conectados aos seus próprios reis e não estão em contato com outros seres viventes. Digo que
mesmo se entrecruzando através do espaço cósmico, eles têm seu próprio sistema
independente e são governados por seus próprios reis. Então, os leões têm seu rei, as maçãs
têm seu rei, as bananas têm seu rei, as árvores têm seu rei, plantas, campos, flores – todas as
coisas – cada uma tem seu respectivo rei. Assim é a forma em que todos os seres que se
encontram em dimensões do mesmo nível se entrecruzam e se mesclam entre si. Os seres
humanos passam através de seres gigantescos. A cada momento, elementos viventes
sumamente microcósmicos flutuam através dos corpos das pessoas comuns. Sua superfície é
cuidada por meus Fashen e guardiões do Fa. E o lado de vocês que foi completamente
cultivado está selado. Assim que uma camada completa o cultivo, ela é selada. Quando outra
camada completa o cultivo, também é selada. E nada pode passar através delas. Este cosmo é
realmente complicado. Acabo de descrever outra forma de estrutura do cosmo (Fortes
aplausos).
Pergunta: Sinto que o Mestre está acima de tudo o que existe e que arranjou o nosso
caminho. Dessa perspectiva, parece que os arranjos das velhas forças são usados pelo Mestre
com a finalidade de que melhoremos. Por isso, parece que os arranjos das velhas forças, na
realidade, não são muito reais. Este entendimento é correto?
Mestre: A metade é correta, pois não reconheço seus arranjos. Porém, eu sabia que fariam as
coisas dessa forma, então, não tive alternativa senão seguir seus estratagemas e voltá-las
contra elas mesmas. Essa é a situação.
Pergunta: Os discípulos do Dafa da província de Liaoning; a Escola Taiwan Minghui, do
parque Central Suíço e a cidade de Chengdu na província de Sichuan, enviam saudações ao
Mestre.
Mestre: Obrigado! (Aplausos)
Pergunta: Quando enviamos pensamentos retos para eliminar problemas dentro de nós,
estamos também eliminando as velhas forças que passam através dos corpos físicos dos
discípulos do Dafa, é correto seguir a Compaixão do Mestre e esclarecer a verdade em nossas
mentes?
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Mestre: Isto deixou uma impressão muito forte em vocês. Digo que isso acontece devido à
estrutura espacial e isso não deve preocupá-los. Se não desejam que elas passem através de
vocês, simplesmente fechem suas bocas e não respirem hoje (O público ri). A razão é que o
ar também é vida, e também são seres que não foram retificados pelo Fa. Então, não se
preocupem com essas coisas. Os seres humanos viveram dessa forma por milhares e dezenas
de milhares de anos. Por que é tão difícil para um ser humano se cultivar e por que é tão
difícil para um ser humano se converter em um Deus? Porque o velho cosmo não tem a
sabedoria e não é capaz de resolver esses problemas. Para poder resolver esses problemas, o
cosmo precisa ser aperfeiçoado fundamentalmente desde cima até embaixo. O caminho para
que os futuros seres humanos se convertam em Deuses já foi forjado, e isso foi possível
porque esta missão foi feita percorrendo todo o caminho até o nível mais alto (Fortes
aplausos). Para um ser humano, a formação de noções pós-natais junto com interferências
desse tipo de elemento, torna as coisas muito complicadas. É realmente difícil salvar as
pessoas! Os seres divinos do passado viam a salvação de pessoas como algo muito difícil de
realizar, pois viram esse fenômeno. Os discípulos do Dafa deveriam ter medo disso? Tratem
tudo isso com pensamentos retos! Só estava dizendo que existe esse fenômeno, que algo
assim está acontecendo. Essa é uma parte da estrutura do cosmo, as coisas são assim.
Pergunta: Ultimamente, quando envio pensamentos retos, meu corpo se sente incrivelmente
quente.
Mestre: Isso é algo bom. A sensação de calor vem porque você possui uma grande
quantidade de energia. Algumas pessoas podem senti-lo, outras não.
Pergunta: Sinto ondas e mais ondas de pressão na minha cabeça. Isso é normal ou é
interferência demoníaca?
Mestre: No geral, é normal. As mudanças no seu corpo, os reflexos do seu gong e a elevação
do seu nível, tudo isso pode resultar nessa classe de reação.
Pergunta: Em Nova Jersey, há uma senhora que veio da China continental. Três anos atrás
lhe amputaram as quatro extremidades devido a uma infecção viral. Porém, ela ainda tem a
mente clara. Um discípulo do Dafa mora perto de sua casa. Como esse discípulo deveria
ajudá-la?
Mestre: Discípulos do Dafa, a coisa mais importante que precisam fazer hoje é esclarecer os
fatos e salvar seres conscientes. Devem averiguar se ela foi envenenada ou não, e se foi,
devem falar com ela. Se ela não foi envenenada, então devem fazer o que devem fazer. Afinal
de contas, o governo provê cuidado para pessoas nesse estado. Portanto, não devem pensar
muito nisso. Se vocês se apegarem muito a essas coisas, então posso dizer: podem esquecer o
cultivo. O infortúnio e injustiças no mundo humano são simplesmente muito cruéis, e há
tantas coisas injustas no mundo humano. Você pode se apegar a todas elas? A única maneira
de salvar uma pessoa é salvando-a em um nível fundamental (Aplausos).
Pergunta: Algumas pessoas dizem que os discípulos do Dafa não necessitam economizar
dinheiro.
Mestre: Isso é novamente ir aos extremos (O público ri). Faça aquilo que acredita que deve
fazer. Se você diz que quer economizar dinheiro e comprar propriedades, então, nesse caso,
deve fazer isso, pois é assim que as pessoas se cultivarão no futuro ou talvez elas digam que
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não querem fazer nada e só querem ficar esperando aqui (o público ri), pois nesse caso não
alcançarão a perfeição. Que apego mais forte seria esse! Porém, na realidade, quando o
momento de alcançar a perfeição chegar, não seria capaz de abandonar essas coisas, não é
verdade? Se você pode abandoná-las, então, elas não são importantes. A maneira de pensar
da pessoa, nesse momento, é a maneira de pensar de um Deus. Então, por que deveria pensar
nessas coisas? Não se preocupe com nada. Na realidade, posso dizer que no momento final da
retificação do Fa no mundo humano, em um fechar de olhos tudo será desintegrado. Que
dinheiro? Nem sequer ficará um pedaço de papel (Fortes aplausos) Porém, isso não tem nada
a ver com você.
Pergunta: Economizar dinheiro e fazer planos financeiros para a educação futura dos filhos,
não é algo com o que devemos nos preocupar, pois vamos alcançar a perfeição no futuro e
não temos que nos preocupar com isso (O público ri). Também há discípulos do Dafa que
dizem que inclusive não necessitamos cuidar de nossos pais, pois, no passado, eles podem ter
sido nossos inimigos (O público ri).
Mestre: Isso não parece algo que um discípulo do Dafa diria. O apego cresceu tão
fortemente! Sabe que coisa magnífica é para um discípulo do Dafa alcançar a perfeição? O
Mestre precisa cuidar de tudo que está ao seu redor. Você tem necessidade de se preocupar
com algo? Tem a habilidade de se encarregar dessas coisas? As coisas caminharão de acordo
com seus desejos? Já não expliquei esse princípio a todos? Se a fortuna dessas pessoas não é
tão boa, é totalmente inútil, não importa que tipo de planos você faça. Porém, o Mestre é
capaz de arranjar as coisas para você. Posso fazer arranjos, sem importar se essas pessoas têm
boa fortuna ou não. Com que você se preocupa? Você deve somente se cultivar e eu me
encarregarei de tudo para você. Isso já não foi dito? Porém, se você não se cultiva bem, então
não há nada que eu possa fazer. Suas palavras não parecem algo que um discípulo do Dafa
diria; isso é o que eu penso!
Pergunta: Na parte da manhã, você mencionou que se tornou do nada a algo, e que no futuro
ninguém o conhecerá. Desejo saber, quando no futuro alcançarmos a perfeição, ainda teremos
este tipo de oportunidades de escutá-lo ensinar as lições do Fa? Se ainda eu tiver perguntas,
haverá oportunidades para que você nos responda? (O público ri).
Mestre: Você não pode se cultivar para sempre (O público ri). Você está usando
pensamentos humanos para avaliar as coisas. Os Deuses não pensam nas coisas dessa
maneira. Quando tiver inumeráveis seres conscientes para cuidar, terá muita coisa na sua
mente. Nesse momento, provavelmente não pensará no Mestre tanto assim! (O Mestre ri). Só
estou brincando. Certamente, é possível que no futuro eu ensine o Fa em grande escala e
também é possível que não. Todos esses assuntos pertencem ao futuro. A verdade é que
quando você pensa se poderá ver o Mestre no futuro, ainda está usando os pensamentos
humanos que estão presentes na sua mente para pensar sobre as coisas. Quando chegar esse
dia, você estará em um estado diferente. Porém, quando precisar de mim, verá o que é a
grande e infinita graça do Buda (Fortes aplausos). Isso porque vocês são especiais. São
discípulos do Dafa do período da retificação do Fa! (Fortes aplausos). Vocês existiram uma
vez ao lado da retificação do Fa (Fortes aplausos).
Você deveria valorizar essa oportunidade predestinada. Realmente não haverá uma próxima
vez. No futuro, vocês verão as imagens marcantes da retificação do Fa que residem no
passado da história. Alguns discípulos do Dafa realmente atuaram pobremente, em um
momento estiveram fazendo muito bem e no seguinte não. Na realidade, inclusive quando
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enormes seres cósmicos testemunharam o poder da retificação do Fa, eles ficaram realmente
atônitos.
Hoje, é a primeira vez desde 20 de julho de 1999 que respondi perguntas para os discípulos
do Dafa em um Fahui em tão grande escala e por tão longo tempo (Longos aplausos).
Posso ver que os papéis com perguntas que me entregaram dessa vez, são muito diferentes de
antes. As palavras podem ser similares, porém, posso ver que o que carregam dentro é
diferente. A maior diferença é que a mentalidade de curiosidade e fascinação foi substituída
por pensamentos retos. Vocês se tornaram mais racionais e não estão mais vagando pela
superfície buscando conhecimentos. Certamente, quando falei sobre a estrutura do cosmo,
todos ficaram interessados. Porém, não foram somente vocês; inclusive os Deuses estiveram
escutando cuidadosamente, pois nem eles sabiam disso (Aplausos). Durante essa perseguição,
apesar de termos sofrido grandes perdas e os discípulos do Dafa terem sido perseguidos
injustamente, realmente posso dizer que vocês amadureceram muito, e agora são serenos e
racionais. A velha atitude de dizer uma coisa e pensar outra, e não estar atento ao Fa,
desapareceu. Durante essa perseguição, todos refletiram seriamente sobre qual caminho
devem tomar e o que devem fazer. Na realidade, as velhas forças fizeram arranjos de tal
forma para que muita gente desempenhasse um papel negativo. Algumas dessas pessoas
negaram esses arranjos antes da perseguição começar, outras negaram os arranjos durante a
perseguição, isso porque o lado desses seres que está consciente sabe. Muitas pessoas que
desempenhariam um papel negativo abandonaram isso e agora estão se cultivando de forma
reta e digna. Eu não reconheço de forma alguma essas pessoas que desempenham papéis
negativos. As velhas forças não esperavam que seus arranjos – arranjos tão intricados que
pareciam ter sido feitos para mim, porém, na realidade foram feitos para elas mesmas – e
tudo o que fizeram, se converteram em verdadeiros obstáculos demoníacos na retificação do
Fa.
Falando de demônios, eu não estava me referindo aos demônios normais do cosmo. Na
realidade, o rei demônio do cosmo é a manifestação de outro aspecto de vidas. Também é um
guardião do cosmo, só que emprega meios maus. Assim, eu não me referia a eles. Eu estava
me referindo aos seres que estão danificando a retificação do Fa, eles são os demônios que
verdadeiramente danificam o Dafa. Experimentamos tantas coisas. Muitas vezes as palavras
estavam na ponta da língua, porém, tive que trancá-las, pois uma vez que mencionasse,
realmente haveria muita coisa para dizer. Experimentamos tantas coisas e todos vocês se
tornaram maduros. Vocês devem encarar a viagem pela frente de maneira mais racional e
devem lidar com todas as coisas que fazem de maneira mais racional. Não continuem
bloqueados pelo qing nem se apeguem mais no forte sentido do “eu”. Todos vocês têm
habilidades e talentos, o Mestre aprova o que fazem, e já não precisam ficar demonstrando
essas coisas ao Mestre.
Como podemos fazer... é justamente como o estudante que apresentou a pergunta de como
fazer um bom trabalho cooperando e coordenando entre nós; isso é o que a retificação do Fa
dos discípulos do Dafa mais necessita. Nós não ligamos muito para as formas superficiais.
Enquanto estiverem estudando bem o Fa, serão capazes de fazer isso. Vocês sabem, nos
velhos tempos, antes do início do grupo de prática, todos falavam e faziam todo tipo de
coisas, e as coisas eram muito desordenadas. Porém, assim que a música começava – “zas!” –
todos paravam e se juntavam em uma formação mais ordenada do que a de um grupo de
soldados. Não havia ninguém dando instruções nem havia ninguém dizendo o que fazer. Pelo
contrário, vinha de dentro de vocês mesmos. Isso é cooperação e coordenação, e é a harmonia
	
  

69	
  

dos discípulos do Dafa. Não devem demonstrar isso somente em certas coisas, devem
demonstrar esse tipo de cooperação em todas as áreas da retificação do Fa.
Certamente, há também problemas que não vou mencionar aqui. Tampouco quero colocar
ênfase neles, pois as palavras que saem da minha boca carregam um grande peso. Isso
porque, muitos problemas são problemas que vocês necessitam confrontar, e também há
coisas que, quando você tropeça e cai, requer que você amadureça e faz com que você as
reconheça e preste atenção no caminho que se abre diante de você.
Também, não pense: “A retificação do Fa já chegou tão longe, então parece que terminará
em breve e deveríamos começar a fazer planos para o futuro”. Digo que qualquer apego lhe
trará tribulações tremendas. Absolutamente vocês não devem formar nenhum apego! Devem
se cultivar de forma reta e digna e lidar bem com tudo o que tem que fazer e com tudo o que
encontrar. Mesmo se fossem alcançar a perfeição amanhã, hoje vocês ainda devem fazer bem
o que devem fazer e fazê-lo de forma ordenada. Isso porque tudo o que os discípulos do Dafa
estão fazendo hoje, vai ficar para as pessoas do futuro, e este é o caminho de cultivo para as
pessoas do futuro. Isso é sumamente importante. Não trilhem um caminho desviado. O Dafa
é o melhor caminho em cada nível e nesse nível humano, os discípulos do Dafa devem
percorrê-lo fazendo-o mais completo e perfeito e não causar nenhuma perda.
Isso é tudo o que quero dizer. Espero que façam bem o que devem fazer. Das três coisas para
validar o Fa, uma é estudar bem o Fa, outra é esclarecer os fatos e a outra é realizar
seriamente o envio de pensamentos retos. Colocadas juntas, todas essas coisas validam o Fa e
todas salvam seres conscientes, e todas são o que os discípulos do Dafa devem fazer. Em
outras palavras, sua perfeição, seu futuro e todas as suas poderosas virtudes se estabelecem
nessas coisas. Façam suas próprias contribuições baseadas em suas habilidades individuais e
talentos específicos em diferentes áreas. Por exemplo: ao esclarecem os fatos, alguns de
vocês produzem programas de televisão e outros publicam jornais. Muitos métodos diferentes
são empregados, e alguns distribuem material para esclarecer a verdade diretamente nas ruas,
alguns vão aos consulados chineses e alguns trabalham com o governo. Nenhum desses
enfoques deve ser descuidado. Digo que o fato de que, nesse momento, o Dafa tem sido
capaz de penetrar a perseguição diabólica e permitir com que mais pessoas no mundo
conheçam sobre o Dafa, torna isso inseparável das coisas que vocês estão fazendo hoje. A
situação geral, nesse momento, é aquela que vocês estabeleceram (Fortes aplausos). Se você
não fez as coisas bem, não perca esta oportunidade. Você não precisa que ninguém o
encoraje, e não precisa fazer as coisas para demonstrá-las a alguém. Quando você é capaz de
viver de acordo com sua consciência, o Mestre vê (Aplausos).
Penso que eu já disse muito por hoje. Não direi mais. Não estou com vontade de ir embora;
realmente eu gosto de estar com vocês (Longos aplausos).

Nota do editor: a tradução passou por revisão posterior para tornar-se mais precisa em
relação ao texto original. Última atualização em 8 de maio de 2016.
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