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Saudações a todos! (Aplausos) 
 
Vocês têm trabalhado arduamente. (Aplausos). Vocês perceberam recentemente que por 
meio dos esforços contínuos dos discípulos do Dafa, esclarecendo a verdade, enviando 
pensamentos retos, estudando o Fa e cultivando a si mesmos, vocês mudaram 
significativamente o estado das coisas antes da chegada total da enorme força da retificação 
do Fa. Os seres perversos em diferentes dimensões, efetivamente são muito poucos. Por 
isso não conseguem mais manter uma perseguição e interferência em grande escala. 
Certamente, enquanto esses seres existirem, sempre causarão interferência aos estudantes 
em lugares onde os mesmos carregam apegos em suas mentes e onde os entendimentos são 
inadequados. As partes de vosso xinxing onde  há brechas  ainda  podem  ser aproveitadas 
pela interferência. 
 
Agora, conflitos surgem entre alguns praticantes – prestem atenção a isto – vocês não 
podem permitir que essas pequenices interfiram nas coisas corretas que os discípulos do 
DaFa  devem realizar. Digo: não importa o conflito ou o tipo de situação, seguramente isso 
ocorre devido à brechas existentes dentro de nós mesmos. Isto é certo. Se não houvesse 
brechas, ninguém poderia se aproveitar da situação. Os conflitos de xinxing entre nossos 
estudantes, a falta de harmonia entre vocês – não importa se o incidente é grande ou 
pequeno – digo que definitivamente são demônios aproveitando-se dessas brechas. Vocês 
são discípulos do DaFa e a parte de vocês que completou o cultivo, ajusta-se 
completamente ao padrão dos Deuses, porém, na superfície, vocês estão se cultivando em 
Dafa. Basicamente, vocês são discípulos do Dafa, então, supõe-se que devam exibir o 
padrão de um discípulo do DaFa em todos os aspectos. Então, quando há conflitos de 
xinxing, isto é causado por nosso entendimento ou nossos apegos que emergem durante o 
cultivo do xinxing. Mesmo sendo incidentes pequenos, eles podem ser aproveitados 
facilmente por seres sujos e maus em diferentes dimensões. Vocês devem prestar atenção a 
essas coisas! Vocês estão passando por uma prova perversa, então, devem entender todas 
essas coisas. 
 
Na audiência, há pessoas da Europa, Ásia, Austrália e também da América do Sul e de 
muitas outras regiões. Não é fácil para vocês virem e reunirem-se aqui. Há algo que já disse 
anteriormente. Eu disse: Mesmo estando juntos agora, esperem até alcançar a perfeição – 
nenhum de vocês poderá se encontrar um com o outro (rindo). Como vocês sabem, este 
Cosmo é incrivelmente imenso. Devido à retificação do Fa, os Três Reinos foram criados; e 
devido à retificação do Fa, a sociedade humana foi criada, então, no passado vieram para cá 
muitos seres de alto nível de muitos firmamentos colossais.  Naquela época, eles não 
vieram em grandes quantidades. Eles eram de uma natureza representativa, eles vieram para 
cooperar e fazer essas últimas coisas em diferentes períodos de tempo. Digo, uma grande 
quantidade de discípulos do DaFa vieram desses corpos cósmicos e cada um formou 
relações predestinadas. Uma vez que alcançarem a perfeição e regressarem, será quase 
impossível a vocês se verem novamente, mesmo que queiram. Portanto, vocês devem 
valorizar esta parte de sua relação predestinada. E mais, esses vínculos predestinados estão 
entrelaçados entre si, e diferentes relações predestinadas formaram-se em cada vida. Nada 
disso tem sido fácil. Então, cooperem bem enquanto fazem as coisas. As coisas de cada 
discípulo do DaFa são também de todos os demais. Não formem grandes barreiras entre 
vocês devido a algumas pequenas trivialidades. Isso não é bom. Valorizem tudo isso. E 
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mais, precisam cooperar com as coisas do Dafa, e devem fazer um bom trabalho ao 
cooperarem.  
 
Para os discípulos do DaFa, no momento, não há nada mais do que as três coisas que 
devem fazer. Uma, é esclarecer os fatos, a segunda é enviar pensamentos retos. O envio de 
pensamentos retos tem um efeito em seus próprios corpos e em situações fora de seus 
corpos. A terceira é cultivar a si mesmo e estudar bem o Fa. Essas três coisas são de 
máxima importância. Todos vocês sabem claramente que o propósito de esclarecer os fatos 
é expor a perseguição perversa e informar as pessoas do mundo e aos seres conscientes do 
Cosmo. Enquanto vocês esclarecem a verdade aqui, camadas sobre camadas de vossos 
corpos que completaram o cultivo também estão esclarecendo a verdade em diferentes 
níveis de corpos cósmicos. Vocês devem expor a perseguição e este drama perverso, e 
permitir que as pessoas do mundo vejam isso claramente. Isto também é suprimir e eliminar 
o mal. O esclarecimento da verdade é algo muito poderoso, é um ato de grande compaixão, 
pois essa perseguição está baseada em mentiras e enganos. Todos entendem claramente 
qual é o propósito do envio de pensamentos retos pelos discípulos do Dafa, que é 
principalmente para eliminar os seres perversos que controlam a raça humana e obrigam as 
pessoas a fazerem o mal contra o DaFa e a perseguirem os discípulos do Dafa, portanto, o 
envio de pensamentos retos é para salvar a raça humana e os seres conscientes, e também 
para eliminar os obstáculos que foram criados para a retificação do Fa. Então é algo de 
suma importância. Nenhum discípulo pode descuidar disso. Nem tampouco pode usar de 
desculpas quando descuida do envio de pensamentos retos. Se você não se limpa bem, você 
mesmo não conseguirá fazê-lo bem. Se você não limpa bem a si mesmo, você interferirá 
com os demais. A terceira coisa é estudar bem o Fa. se você não estuda bem este DaFa , 
sua perfeição não estará assegurada. Além disso, todas as coisas retas do DaFa que você 
tem feito serão como se fossem feitas por pessoas comuns atendendo  seus próprios 
interesses, isto é, com pensamentos ordinários e da perspectiva de uma pessoa comum. 
Então, isso seria simplesmente algo feito por gente comum. Na melhor das hipóteses, isso 
tão só seria o caso de gente comum fazendo coisas boas para o Dafa. Entretanto, vocês são 
discípulos do Dafa, portanto, não podem se desvencilhar do Fa ao fazerem as coisas. Vocês 
ainda estão transformando continuamente esta parte mais superficial que ainda não sofreu 
mudanças. Portanto, não podem deixar de estudar o Fa. Devem estudar bem o Fa. Durante 
o processo de estudo do Fa, vocês continuarão se desfazendo de elementos maus dentro de 
vocês, transformando as últimas coisas em vocês que ainda não foram transformadas. Por 
que sempre tenho dito enfaticamente que estudem o Fa, estudem o Fa, e estudem o Fa? 
Isto é de máxima importância. 
 
Como já sabem, os discípulos do DaFa já avançaram para além do processo da perfeição, e 
a história de hoje outorgou aos discípulos do DaFa uma responsabilidade ainda maior: não 
somente a libertação individual e a perfeição, mas também a salvação de mais seres 
conscientes. Por isso é que vocês merecem ser discípulos do Dafa. A vocês foi outorgado 
esta enorme responsabilidade histórica, e junto com ela, serão concedidas a vocês, as 
honras correspondentes. Nunca disse quem sou. Entretanto, apesar de tudo, eu estou 
retificando o Fa. Então, como vocês são discípulos do Dafa, vocês são capazes de retificar 
o Fa junto com o Mestre, e sei que o que lhes espera no futuro – nunca lhes disse isso 
especificamente, porém hoje lhes darei uma idéia – será a mais suprema honra e sem 
precedentes! (Aplausos). Vocês já pensaram no seguinte? Quem quer que tenha perseguido 
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o Dafa, quem quer que tenha perseguido os discípulos do Dafa, seja qual for a altura do ser 
envolvido, esse ser se converteu no lado oposto ao seu ser, isto é, converteu-se na 
contrapartida de seu ser. Não importa qual seja a altura desse ser, ele se converteu em sua 
contrapartida. Esse assunto envolve Senhores de firmamentos colossais sumamente 
elevados, Senhores de firmamentos colossais sem limites, e inclusive seres ainda mais 
elevados; porém esses lugares mais elevados nos diferentes firmamentos colossais que 
estão fazendo maldades contra o Dafa, têm formado a contrapartida para os diferentes 
discípulos do Dafa. Pensem todos, o que significa isto? Digo: Mesmo tendo muitos 
discípulos do DaFa assassinados nesta perseguição, o Fa determinou que: seus seres 
trocarão de posições com esses seres mais elevados que os perseguiram! (Aplausos). 
 
É assim. Por que tantos Deuses de alto nível se envolveram nisso? Por que tais Deuses de 
alto nível fizeram com que seres mais baixos perseguissem os discípulos do Dafa? Eles não 
participam diretamente, porém seus fatores foram a causa disto. Como pode não recair 
sobre eles a responsabilidade por isto? Eles foram partícipes e devem assumir a 
responsabilidade por isso. Essa é uma lei do Cosmo. De outra forma, isso não teria nada a 
ver com eles. Sempre que isso tenha, mesmo que uma pequena conexão com eles, eles 
deverão assumir a responsabilidade por essas coisas. Eles não merecem estar sentados lá. É 
por isso que os discípulos do DaFa terão permissão de se cultivarem em direção ao alto e 
sentarem no lugar deles. É assim que as coisas funcionam. 
 
Certamente, há muitas coisas envolvidas nisso que as pessoas comuns nem sequer podem 
imaginar. Podem parecer coisas ordinárias, porém as coisas que os discípulos do DaFa 

fazem são as mais magníficas e sem precedentes. Ao olhar esta perseguição contra os 
discípulos do Dafa, uma perseguição tão gigantesca em escala e perversa ao extremo, 
vemos  que o DaFa do Cosmo está salvando as pessoas do mundo, e um Fa tão grande está 
sendo propagado no mundo humano; então, por que tantas pessoas no mundo são 
indiferentes e nem sequer se comovem? De fato, elas estão sendo restringidas pelas velhas 
forças, e foram fortemente bloqueadas. As velhas forças pensam que se cultivar durante o 
período da retificação do Fa e validar o Fa são coisas apenas dos discípulos do DaFa e que 
outras pessoas não merecem participar disso. Sob essas circunstâncias é difícil para as 
pessoas do mundo reconhecer a verdade do DaFa e o quão sagrado é este  Fa. Porém, 
quando falamos às pessoas, elas são capazes de entender coisas como os direitos humanos e 
a liberdade de crença que estão sendo violados. Então, quando estiverem esclarecendo a 
verdade, seus comentários devem girar em torno desses temas, e as pessoas poderão 
entender e prestarão seu apoio. Contanto que a pessoa possua senso de justiça, tenha um 
lado compassivo e possa ser salva, ela dará seu apoio. Entretanto, se vocês falam em um 
nível muito alto, o resultado não será bom. A razão é que somente os discípulos do DaFa 

têm o direito de obter o Fa neste tempo; então quando quer converter uma pessoa comum 
em um discípulo do DaFa uma vez que esclarece a verdade, digo que está muito ansioso 
em obter resultados. Qualquer um que fale em um nível muito alto ao esclarecer a verdade, 
estará sendo irracional e o efeito será prejudicial. Se esse discípulo não escuta essas 
palavras de advertência e está muito apegado, talvez faça coisas ainda piores e os demônios 
se aproveitarão dele. Se verdadeiramente tenha cometido esse tipo de pecado, os demônios 
irão querer te arrastar até o fundo. 
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Então nenhuma dessas coisas são problemas pequenos. Vocês devem lidar bem com isso. O 
caminho de cada um é muito estreito. Se você se desviar, mesmo que seja um pouquinho, 
não poderá estar a altura de um discípulo do Dafa. Há somente um caminho reto pelo qual 
podemos caminhar. Inclusive o mínimo desvio não é aceitável, pois isto é um requisito da 
história, e é um requisito dos seres conscientes no futuro Cosmo. O Cosmo no futuro não 
poderá ter nenhum desvio nem erros devido às nossas brechas durante a retificação do Fa. 
Então, é muito importante que enquanto validemos o Fa, nós possamos dar cada passo bem, 
mesmo que pareça algo comum. Não deixe nenhuma mancha ou arrependimento no 
caminho  que segue enquanto valida o Fa e estabelece sua grandiosa virtude. Isso jamais 
poderá ser apagado. Certamente, seja no cultivo, seja validando o Fa, ou eliminando a 
perseguição com pensamentos retos, este assunto ainda não terminou. Como ainda não foi 
concluído, é uma oportunidade para aqueles que não têm feito bem. Se não lida bem com as 
coisas, quando o final chegar, fracassará. No início da perseguição, os estudantes da China 
continental e no exterior, realmente não fizeram bem muitas coisas. Naquela época, quando 
não fizeram bem, podia-se dizer que lhes faltava experiência, ou que nunca haviam passado 
por algo assim, ou que não sabiam o que deviam fazer. Porém, já se passaram alguns anos 
em um abrir e fechar de olhos, e já não se pode mais dizer isso. E, hoje você sabe clara e 
racionalmente como lidar com esses assuntos. Então devem melhorar ainda mais, e o que 
aconteceu no passado não deve continuar acontecendo.  
 
Se você realiza bem o seu próprio cultivo, isto terá efeitos em coisas maiores no futuro 
Cosmo. O processo da perfeição individual dos discípulos do DaFa já terminou. Porém, 
você se converteu em meu discípulo e, como discípulo do Dafa, a responsabilidade que a 
história lhe concedeu hoje não termina com sua perfeição, a história pede-lhe que faça 
coisas ainda mais grandiosas, e quer estabelecer para você virtudes maiores e mais 
grandiosas. Certamente, isso significa que o que lhe aguarda é um estado de Fruto ainda 
maior, e o Cosmo tem responsabilidades ainda maiores para você. Esta é a relação.  Eu 
disse que os discípulos do DaFa devem fazer esforços sempre que não tenham feito o 
suficientemente bem. Mesmo que algumas partes suas tenham passado pelo processo de 
cultivo, ainda deve continuar se cultivando para melhorar ainda mais e cultivar bem a parte 
mais superficial restante que não tem sido cultivada totalmente. Então, digo que ler os 
livros e aprender o Fa é de suma importância.  
 
Anteriormente ensinei o Fa de “elevar-se em plena luz do dia”. Falando de outro modo, 
quando a superfície do corpo se cultiva bem, ela pode se elevar em plena luz do dia. Porém, 
vocês sabem que tipo de pessoa no passado se elevou em plena luz do dia? Nenhum 
daqueles que ascenderam em plena luz do dia saiu dos Três Reinos. A razão é que aos olhos 
dos Deuses nos Céus, o corpo humano carnal é o mais sujo e não pode ser levado ao Céu de 
forma alguma. Então, não importa o quão bem tenha se cultivado, não puderam ir para o 
Céu. Não tinham a classe de pureza celestial e santidade necessárias, e não podiam alcançar 
esse estado. Porém, o que eu quero fazer hoje, não é somente realizar mudanças em seu 
corpo que se encontra na superficie, e não se trata somente de conseguir que as pessoas do 
mundo possam verdadeiramente se cultivar verdadeiramente em Deuses fora dos Três 
Reinos. Ao invés disso, trata-se de harmonizar o sistema cósmico inteiro. No passado, 
quase ninguém era capaz de se cultivar em deidade fora dos Três Reinos. Então, ainda que 
pudessem se elevar em plena luz do dia, todos eles se tornaram Deuses dentro dos Três 
Reinos. Não saíram dos Três Reinos, porém eram Deuses. Certamente, o que quero realizar 
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hoje, ao outorgar o método de cultivo aos discípulos do Dafa, é estabelecer no Cosmo uma 
sabedoria ainda mais elevada e sem precedentes. A meta é permitir que os seres que 
venham a cair no futuro, possam regressar daqui, ou ao menos, que tenham a oportunidade 
para isso. Isto é parte de como o Cosmo pode harmonizar a si mesmo. Então, por que 
sempre coloco ênfase nisso? Se os discípulos do DaFa são capazes de dar este último 
passo, será criado um caminho para que os seres humanos possam se converter em Deuses. 
Isto jamais aconteceu na história. Aqueles que no passado realmente se foram dos Três 
Reinos foram todos Fu Yuanshen (consciência-assistente). Uma quantidade de seres 
finalizaram o cultivo tendo corpos, mas também são Deuses dentro dos Três Reinos. 
Porém, desta vez, os discípulos do DaFa não só cultivarão seus corpos além dos Três 
Reinos, mas quero que vocês se cultivem à diferentes níveis, até chegar a serem reis e 
Senhores de níveis extremamente altos. Isso é validar a sabedoria do novo Cosmo e é uma 
maneira de fazer que os seres do futuro alcancem o estado de harmonização. Então, isso 
não é um assunto qualquer. A parte final da última mudança em seu corpo superficial está 
alcançando sua máxima pureza. Alcançar um grau tão extremo, isto nenhum Deus jamais 
tentou fazer e nenhum Deus jamais se atreveu a pensar nisso, pois aos olhos dos Deuses, 
eles pensam que tudo aquilo que está abaixo deles é insuportavelmente sujo. Desta vez fiz 
tal coisa. A perfeição dos discípulos do DaFa estabelecerá um precedente e criará um 
caminho para o futuro. Dissemos “criará”, porém na realidade o Fa já tinha a sabedoria 
para isso há muito tempo. É simplesmente que está sendo aplicada agora. 
 
Por que é necessário fazê-lo dessa maneira? Acabo de dizer, o Cosmo necessita ser 
harmonizado. Na realidade, há muitíssimos fatores. Se conseguirmos abrir este caminho, 
será resolvido um dos assuntos mais importantes; isso é algo que nenhum Deus do Cosmo 
jamais imaginou. Você sabe como os Deuses existem? Aqueles que já estiveram no centro 
dos Estados Unidos já viram que algumas das montanhas áridas e rochas expostas se 
parecem com seres humanos, em particular as que ficam ao sul e na região sul da parte 
central do país, se parecem muito com Deuses. Algumas dessas rochas se assemelham à 
Bodhisattvas e a Budas, e algumas se parecem com outros Deuses. Por quê? Na realidade, 
correspondem a Deuses. São a parte mais baixa dos Deuses. Os Deuses do passado 
possuem uma correspondência com os planetas superficiais e todos eles têm um sistema 
circulatório vital. Os Deuses se responsabilizam pelas rochas a fim de que as mesmas não 
se desgastem, e a existência das rochas garante a vida dos Deuses; uma vez que as rochas se 
degeneram, o corpo divino se dissolverá e alguns Deuses cairão nesse momento. Este é o 
tipo de relação. De fato, isso é controlado por Deuses de níveis mais altos. Certamente, esse 
tipo de correspondência não é como o processo em que partículas formam partículas, no 
qual as partículas pequenas formam partículas grandes, e partículas grandes formam outras 
partículas ainda maiores. Na verdade, trata-se da natureza da matéria tornando-se cada vez 
menor, ou em outras palavras, a matéria se torna cada vez mais sutil até que este estado de 
sutileza chega ao padrão de um corpo divino; de fato, a matéria também se torna cada vez 
mais leve até se converter em Deuses de diferentes níveis chegando até os Deuses mais 
altos. Certamente, quanto mais sutil for a matéria, mais pura será. Eu disse que alguns 
discípulos do DaFa vieram da Europa de avião para assistir ao Fahui. Parece que eles 
viajaram muito longe, porém para um Deus, a partícula Terra é como um grão de areia, é 
assim pequena. Sua viagem é quase como não se mover. Na realidade, só é assim para os 
seres humanos. Além disso, os Deuses estão dentro dos limites de outros Deuses. Os 
Deuses do passado também viajavam dentro de seus limites. Os limites resultavam da 
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correspondência que eles tinham com as rochas na Terra. Esses Deuses não podem se 
desligar nem levar consigo as rochas nas superfícies dos planetas do Cosmo. Para eles, 
perder essa rocha ligada a eles, equivale a perder suas raízes, e perder a garantia de suas 
vidas. Eles se desintegrariam e seriam destruídos. Eu nunca falei dessas coisas. (Aplausos). 
 
Hoje eu revelei isso a vocês. Isto significa que o problema foi solucionado. Por que disse 
que os Deuses do futuro e o novo Cosmo do futuro são incrivelmente maravilhosos? Eu 
teria que ensinar o Fa por um longo tempo para explicar cada uma das maravilhas. Eu digo 
que os Deuses do futuro realmente serão Deuses; eles não mais necessitarão ter uma ligação 
com as rochas nesta Terra. E os Deuses de outros sistemas não precisarão mais ter uma 
correspondência com as rochas e partículas na superfície dentro de seus  sistemas. A razão 
é, que no passado, se os Deuses não tivessem o material mais baixo e também o maior ao 
qual corresponder, eles perderiam o sistema circulatório de sua matéria, e suas vidas não 
poderiam ser asseguradas. Havia este tipo de relação. Vocês pensaram? As rochas são feitas 
de moléculas e certamente o corpo humano também. Supondo que tenha tido êxito em 
cultivar a parte mais superficial do corpo humano, não levaria consigo a garantia 
fundamental? Aonde quer que se vá, não será limitado por isso. Porém, para isso, precisa 
alcançar a pureza e a santidade requerida nesse nível. Eu digo a todos que, durante a 
retificação do Fa, eu tenho mudado o pior pelo melhor e pela mais perfeita condição. 
(Aplausos). 
 
Os Deuses de diferentes níveis têm seus próprios limites em diferentes níveis, que são os 
limites dos seres a esses níveis. Porém, nunca ninguém tinha dito aos seres humanos, o 
estado em que um Deus se encontra. Isso não era permitido. O velho Cosmo se desintegrará 
completamente. Tudo passará. Tudo o que falei tem a ver com o passado. O futuro não será 
dessa maneira, o futuro é realmente maravilhoso. Os Deuses do futuro romperam 
completamente com as insuficiências dos Deuses do passado, e serão ainda mais 
maravilhosos, nobres e semelhantes a um Deus. Digo que a retificação do Fa dos corpos 
cósmicos não foi feita somente porque a ordem cósmica já não funcionava e precisava ser 
retificada. Não se trata somente disso. Se fosse esse o caso, pensem, não precisaria ser feita 
por mim. Na verdade ela precisou acontecer porque havia muitos, muitos problemas que 
precisavam ser resolvidos fundamentalmente, por isso eu vim. (Aplausos). Como vocês, 
não importa o que o Mestre diz, o corpo do Mestre na superfície parece igual o de vocês. 
Aqui temos uma aparência humana. Porém, como sabem, vocês são cultivadores. Sua 
natureza é diferente da natureza dos seres humanos. Claro que, entre vocês e eu existe outra 
diferença, e já falei disso antes. Não falarei disso aqui. 
 
Então, isso significa que durante vosso cultivo, vocês precisam aproveitar o tempo e se 
cultivarem bem a si mesmos. Não importa o quão ocupados estejam ou quantas coisas 
tenham a fazer, vocês não podem descuidar do estudo do Fa e do cultivo. Isto é a  garantia 
fundamental de que vocês poderão fazer bem as coisas relacionadas à validação do Fa. 
Além disso, isto é a garantia de que vocês poderão dar o último passo. Muitas, muitas 
coisas parecem ser ordinárias, porém nelas estão contidas honras infinitamente 
maravilhosas e magníficas. Se vocês são capazes de fazer bem as três coisas, então tudo 
está incluído e envolvido nisso. Não resta muito tempo para validar o Fa. Dêem uma 
olhada; o mal está se aproximando rapidamente de seu fim. Vocês passaram pelo 20 de 
julho de 1999. Vocês viram como eram as coisas e como são agora. Não importa quão 
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desenfreado seja o mal em certas partes da China, ele já não é o mesmo. Também é assim 
ao redor do mundo inteiro. As pessoas estão cada vez mais conscientes sobre esta 
perseguição. As pessoas do mundo estão se despertando. Mudanças desta índole só ocorrem 
quando o mal é eliminado a tal grau. As pessoas podem despertar somente quando mal é 
eliminado. Isto significa que a perversa perseguição já não pode mais se sustentar. Já não 
resta muito tempo ao mal. Se as velhas forças virem que já não são capazes de continuar 
provando os discípulos do DaFa e que não são capazes de estabelecer “grandes virtudes” 
para este Fa, elas farão com que o mal se retire do cenário da história e entre pela porta da 
aniquilação antes que a imensa força da retificação do Fa chegue. Esta coisa terminará. 
Então, vocês precisam aproveitar o tempo. Durante este período de tempo, vocês realmente 
não deveriam macular a si mesmos, e sim, deveriam fazer as últimas coisas bem. O Mestre 
não os está guiando para serem como esses revolucionários. (O público ri). O Mestre 
também não os está guiando para usurparem o poder político de alguém. O Mestre os está 
guiando no cultivo. (Aplausos). O que vocês expõem é o mal, o quão malvada é essa 
quadrilha de rufiões, e o propósito disso é suprimir o mal, eliminar o mal, e eliminar a 
perseguição contra os discípulos do Dafa. (Aplausos). Não se trata de obter coisas de gente 
comum no mundo ordinário. Então, quando fizerem as coisas, precisam fazê-las na base de 
um discípulo do Dafa. Vocês precisam fazer com que as pessoas comuns entendam as 
coisas que vocês fazem. Não façam as pessoas pensarem que o que queremos é algo 
comum e corrente; absolutamente não! Certamente, até hoje, todas as pessoas que ainda 
não entendem, deve-se à parte superficial humana dessas pessoas. No entanto, as pessoas 
do mundo já sabem. E por que digo que já sabem? Porque todo ser tem um lado que sabe; 
que sabe tudo o que significa o Dafa. Antes, isso acontecia porque os elementos perversos 
separavam a superfície humana da parte conhecedora e manipulavam a superfície humana 
que não sabe. Agora esses elementos estão sendo gradualmente despojados e um número 
cada vez maior deles está sendo eliminado. O que ainda resta está diminuindo cada vez 
mais, e as pessoas do mundo estão se despertando cada vez mais.  
 
Vocês já viram a epidemia que tem ocorrido na China, verdade? Não tem ocorrido uma 
tremenda epidemia? Dizendo em termos humanos, é o Céu castigando as pessoas. Qual é o 
seu enfoque e objetivo disso, nós, discípulos do Dafa, sabemos muito bem: Aqueles que 
sofrem com a epidemia são aqueles que não merecem ser salvos, pessoas que são 
impossíveis de salvar enquanto os discípulos do DaFa esclarecem a verdade, e a porção 
que já não é mais útil aos seres malvados e podres. Esta é a primeira limpeza. Os Céus 
estão castigando o mal, certamente a China continua mentindo para esconder o número de 
mortos. Digo-lhes que a quantidade é enorme, e mais, ainda não terminou. Mesmo o mundo 
inteiro sentindo medo, de fato, a coisa verdadeiramente horrível ainda não chegou. Esta não 
é a verdadeira e enorme limpeza de quando o Fa começar a retificar o mundo humano. 
Quando essa grande limpeza chegar, será ainda mais horrível. Seu objetivo será o mundo 
inteiro. Quando as pessoas perversas enlouquecem, não temem nada, porém, quando a 
calamidade realmente descer sobre elas, ficarão assombradas. Esperem e verão; este será 
um ano cheio de acontecimentos. Vão acontecer muitas coisas. 
 
Muitos estudantes que vieram de outras regiões correram muito para chegar aqui. Talvez 
tenham muitas coisas que queiram me perguntar. Não falarei por muito tempo. Não quero 
tomar muito de vosso tempo. Se vocês sentem que têm perguntas que devem ser feitas ao 
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Mestre, vocês podem escrevê-las em pedaço de papel e passá-las para cá, eu as responderei. 
(Longos aplausos). 
 
Agora, falarei de algo mais. O Mestre está tratando a todos os seres conscientes com a 
maior compaixão, e é assim em todas as situações. Em cada conferência do Dafa, que 
assistia, sempre me referi a vocês como discípulos do Dafa. Todos esses estudantes que têm 
me visto em um lugar público, inclusive a vocês, sempre os tenho chamado de discípulos 
do Dafa. (Aplausos). Porém, entre vocês há alguns que não formaram relações 
predestinadas comigo durante o curso da história. Vocês entraram durante esta propagação 
do Dafa, e falando relativamente, vocês têm mais tribulações. Há estudantes assim na 
China continental e no estrangeiro também, e para vocês, as tribulações se manifestam de 
diferentes formas. Certamente, a pressão em eliminar os apegos humanos e a pressão em 
seu estado mental de nenhuma maneira é leve. Porém, sem importar a situação de cada um, 
o Mestre definitivamente os tratará igualmente. Sempre que estiver entre os discípulos do 
Dafa, o Mestre lhe tratará como um discípulo do DaFa e lhe guiará. (Aplausos). Porém, 
vocês precisam fazer bem as coisas por vocês mesmos. (Aplausos). Parece-me que a 
perseguição e o assunto de que vocês validem o Fa durante a perseguição, se encontram em 
suas últimas etapas. O tempo está acabando. Esta é a primeira vez que advirto os discípulos 
do DaFa desta maneira. (Aplausos). Se você pode alcançar a perfeição, tudo está em suas 
mãos.  
 
Há algumas pessoas que ainda continuam fazendo certas coisas sujas e vergonhosas; coisas 
não dignas do DaFa e coisas não dignas do título de “discípulo do Dafa”. No entanto, não 
as tenho tratado de maneira diferente por isso. De qualquer forma, quando não podem 
caminhar para a perfeição, precisam se fazer responsáveis por si mesmos! O Mestre não 
quer assustar ninguém. Quem perde esta oportunidade histórica, quando perceber que a 
perdeu, nem sequer vai querer continuar vivendo, mesmo que lhe peçam!Não pensem que 
só porque o Mestre é misericordioso que podem se sentar na misericórdia do Mestre! Há 
padrões para os discípulos do Dafa e o Fa também tem seu padrão. Não é como se todos 
pudessem fazer as coisas confusamente e depois colocá-las no eixo. A alma de cada pessoa 
está sob prova, cada pessoa está se cultivando genuinamente a si mesma e cada pessoa está 
pensando em como se responsabilizar por sua própria vida! Por que alguns de vocês são 
incapazes de fazer isso? Vendo vocês, o Mestre está tão preocupado! As palavras do Mestre 
podem ter sido duras, porém talvez não funcionasse se eu não usasse um martelo pesado. 
Se eu não lhe salvar, isso será o meu maior lamento. Seria estupendo se você estivesse 
preocupado tanto quanto eu.  
 
Bem agora responderei vossas perguntas. (Aplausos). 
 
Pergunta: Todos os discípulos do DaFa de Jinan enviam saudações ao Mestre.  
 
Mestre: Obrigado. (Aplausos). 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa da Áustria, Urumqi e Xinjiang enviam suas saudações 
ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado. (Aplausos). 
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Pergunta: Sempre que algumas calamidades acontecem aos seres humanos, como as de “9 
de setembro”, o vírus SARS e a louca perseguição contra os discípulos do Dafa, ou por 
exemplo as agressões massivas contra os discípulos do DaFa na Praça Tiananmen em 1º de 
outubro de 2000, bom, sempre que isso acontecia, meu corpo sempre tinha reações fortes e 
súbitas de eliminação de carma. Porém elas passavam rapidamente. Estive suportando o 
carma para as pessoas comuns ou houve outras razões? 
 
Mestre: Cada um de vocês está no processo de cultivo, portanto ainda não há nada como o 
ato de carregar algo pelos outros. Talvez as velhas forças se aproveitaram desses momentos 
e criaram alguma classe de aparência. As velhas forças fizeram no passado, meticulosos 
arranjos. Inclusive é difícil para você carregar com aquilo que é seu, sem mencionar as 
coisas que viriam dos outros (Risos). Porém, isso não exclui ocasiões em que falharam em 
passar bem as tribulações, ou tinham apegos em suas mentes e fizeram algo mal sem 
perceberem, e as velhas forças ou seres malvados interferiram e causaram incômodos em 
seu corpo. Esta classe de coisas já ocorreu muitas vezes. 
 
Pergunta: No solene, heróico e longo processo da história, por que a maioria das pessoas 
passou por papéis que não desejavam? 
 
Mestre: Isto é simples. Foi precisamente como se todos estivessem atuando. De forma 
alguma as velhas forças permitiriam que atuasse de acordo com a sua vontade. Com toda 
segurança, foram elas que arranjaram tudo isso como se fosse um roteiro. Em outras 
palavras, em diferentes períodos da história, o tipo de estado que este drama precisou 
alcançar, o que os seres humanos necessitavam obter, o que aconteceria depois que um 
período da história terminava, enfim, tudo até alcançar o momento de obter o Fa no final, e 
como obteria o Fa – elas arranjaram tudo. Assim que muitas coisas não estiveram de 
acordo com o desejo das pessoas. 
 
Pergunta: Por que a lei de “Criação – Existência – Degeneração e Destruição” durou tanto 
tempo para depois se pensar na “harmonização sem destruição”? 
 
Mestre: Todos vocês estão pensando de forma humana. O que lhe faz pensar que durou 
“tanto tempo”? Na realidade, diferentes tempos existem em diferentes níveis do Cosmo e 
isto resulta em diferentes espaços de tempo para seres controlados pelos tempos em 
diferentes níveis sujeitos àqueles tempos. Falando fundamentalmente, em termos de tempo, 
quão grande é o Cosmo? Vocês vêem que tenho estado retificando o Fa por longo tempo. 
Na realidade, só tem sido um instante. Neste instante, uma dezena de anos ou várias 
décadas se passaram em alguns lugares. Em alguns lugares é quase simultâneo. Em outros, 
dezenas de milhões de anos ou centenas de milhões de anos se passaram. Tudo isso é 
causado por tempos definidos para os seres em diferentes dimensões. Não pode pensar 
nessas coisas em termos de tempo humano.  
 
Pergunta: Tenho duas perguntas. Mestre, por favor, explique isto. Qual é a diferença entre 
um cultivador olhando para dentro de si mesmo e o auto-exame das pessoas comuns? 
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Mestre: Penso que esta pergunta é... (Risos das pessoas). Todos sabem o que quero dizer. 
De qualquer forma, vou lhes dizer: Parece que a pergunta foi formulada por alguém que 
começou no cultivo há pouco tempo. Cultivando em Dafa, quando todos os discípulos 
esclarecem os fatos entre as pessoas comuns, qual é a diferença entre as pessoas comuns 
fazendo suas coisas cotidianas? Todos vocês são cultivadores. Qual é a diferença entre os 
cultivadores e as pessoas comuns? Vocês comem e as pessoas comuns também, verdade? O 
que ocorre é que a natureza fundamental é diferente, a meta fundamental e as bases são 
diferentes, a meta de vida que as pessoas querem alcançar é diferente e as mudanças 
fundamentais nos corpos são também diferentes. Os humanos continuamente acumulam 
carma durante seu afã em buscar coisas, e os discípulos do DaFa eliminam seu carma por 
meio do  cultivo, fazendo com que seus corpos constantemente se transformem em corpos 
de Deuses. Podem ser iguais? Só parecem iguais. (Aplausos). 
 
Pergunta: Ao mencionar a reencarnação de dinastias chinesas, o Mestre mencionou que os 
Estados Unidos é o Grande Qing. (Mestre: Não disse que Estados Unidos foi o Grande 
Qing, disse?) (As pessoas riem). Austrália é Xia. Porém, a França é um país com longa 
história. Então, isso é algum engano ou há algum outro significado interno nisso? 
 
Mestre: Bom, (risos das pessoas) você me chama de Mestre, portanto, responderei isso 
para você. (Risos, aplausos). Na realidade, não disse que os Estados Unidos foi a Grande 
Qing. O que disse foi que os Estados Unidos foi a Grande Ming (risos) – França é Qing. 
Certamente, ou seja, falando em termos gerais, é um resumo. Isso não é verdade para todas 
as pessoas dessa nação. Isso porque no passado houve um grande número de pessoas que 
vieram e reencarnaram isoladamente, e estão em diferentes regiões. França é um país com 
várias centenas de anos de história e é o país que melhor preserva as artes desta civilização 
humana. Tampouco houve erros de impressão no livro. 
 
Pergunta: Obtive o Fa depois de 20 de julho. Quando o fenômeno do carma de 
enfermidade acontece, eu o considero como carma de enfermidade e o reconheço, nesse 
caso, eu estaria reconhecendo os arranjos das velhas forças? Devo enviar pensamentos 
retos? 
 
Mestre: Eu já falei sobre isso em Zhuan Falun. Não podem dizer que eliminar carma é 
puramente eliminar carma. Mesmo estando cultivando, vocês não podem dizer: “Não pago 
por nenhum carma, só o elimino e está tudo bem”. Isso não funciona. Você criou carma por 
ter feito coisas más no passado. Só quando você faz coisas más na sociedade comum é que 
você gera carma. Se você não pagar a dívida que deve, é um problema. Portanto, durante o 
cultivo, você sofre enquanto paga por seu carma. Se você não sofresse enquanto o carma é 
eliminado, não haveria nenhuma sensação, somente uma brisa fresca. Vocês sabiam que 
quando estavam nos seminários que eu dava no passado – alguns de vocês assistiram aos 
seminários realizados pelo Mestre – depois que o Mestre agitava sua mão, vocês saíam da 
classe sem nenhuma enfermidade, todos se sentiam leves, todos sentiam os corpos leves 
como uma pluma e não tinham sentimento algum de estar enfermos, não foi assim que 
aconteceu? (Aplausos). Porém, não podem pedir ao Mestre que carregue tudo por vocês, 
devem cultivar a si mesmos. Quando verdadeiramente chegar a hora de subir a um reino 
celestial, os Deuses dariam uma olhada e diriam: “Todo seu carma foi eliminado; você não 
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se cultivou para chegar até aqui. Podemos permitir? Não”. Enquanto estiverem eliminando 
carma, haverá sofrimento. E é justamente por isso que podem melhorar. Essa é a relação.  
 
No que se refere à interferência das velhas forças, quando estamos transformando a parte 
mais superficial de nosso corpo, há uma porção de coisas que você mesmo deve suportar. 
Relativamente falando, não é grande, nem terá muito impacto na validação do Fa. Quando 
tribulações muito grande chegam, isso se deve à interferência do mal e devem enviar 
pensamentos retos para eliminá-las! O que os discípulos do DaFa estão fazendo atualmente 
são coisas para validar o Fa e são os feitos mais sagrados e magníficos. Talvez você diga: 
“Durante este tempo crítico em que estou fazendo as coisas do DaFa e salvando seres 
conscientes, qualquer coisa que acontecer é interferência”. Porém, precisa pensar nisso de 
forma racional. Não se apegue: “Já que sofro e não me sinto bem, deve ser interferência. 
Enquanto estiver sofrendo e não me sentir bem, preciso enviar pensamentos retos”. 
Certamente, é bom para você enviar pensamentos retos. O gong que envia cuida das coisas 
que você deve cuidar e quando se trata de algo que não deve ser cuidado, o gong atua de 
acordo com o Fa, pois esse gong foi cultivado por meio de seu cultivo de acordo com os 
padrões do Fa (risos das pessoas). Portanto, o que penso é que você deve fazer as coisas 
racionalmente. 
 
Pergunta: Existe alguma relação predestinada entre o espírito-original-principal e o 
espírito-original-assistente? 
 
Mestre: Alguns têm relações predestinadas, alguns não. Porém estou falando de pessoas 
comuns, não dos discípulos do Dafa. Com relação às pessoas do mundo, muitas vezes, vejo 
que certa pessoa foi tal pessoa na história, porém em um lugar completamente diferente, 
vejo que uma outra pessoa também foi essa mesma pessoa na história. Até mesmo nos 
Estados Unidos, muito longe e separado pelo oceano, continuo encontrando esse fenômeno. 
Por que isso ocorre? Isto significa que as pessoas têm espíritos-principais, espíritos-
assistentes e outros elementos. Também já falei de pessoas que têm elementos de corpos 
humanos físicos. Por isso é possível para várias pessoas que vivem ao mesmo tempo no 
mundo, terem sido a mesma pessoa na história. Há muitos fenômenos como este. 
 
Pergunta: Os discípulos de Harbin enviam saudações ao estimado Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). 
 
Pergunta: Não importa quão difícil seja o ambiente ou quão desenfreada seja a maldade, 
seguramente seguiremos ao Mestre e caminharemos bem até o fim. Por favor Mestre, 
confie em nós. 
 
Mestre: Obrigado. (Aplausos). Eu acredito, certamente acredito. Quando o mal começou 
com a perseguição em 20 de julho de 1999, só observava se vocês podiam lidar com isso 
(Risos). Vocês se lembram quando, antes de 20 de julho de 1999, eu disse algo? Disse: Até 
mesmo se pudesse salvar uma única pessoa, as coisas que fiz não teriam sido feitas em vão. 
(Aplausos). Digo-lhes, naquele momento não estava seguro em minha mente. Não sabia se 
verdadeiramente vocês poderiam superar as coisas nos momentos críticos. Certamente, se 
realmente uma única pessoa tivesse êxito no cultivo, eu a transformaria no Cosmo e ela 
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teria tudo o que existe. (Aplausos). Claro,  (sorrisos) agora não há somente uma pessoa. 
Precisamente como vocês observaram, agora eu verdadeiramente acredito. Os pensamentos 
retos dos discípulos do DaFa já não podem ser destruídos por ninguém. O êxito é algo a ser 
atingido pelos discípulos do DaFa durante o período da retificação do Fa, e este período 
existe também para ver se as pessoas com relações predestinadas podem ser salvas, 
contudo, a retificação do Fa no corpo cósmico terá êxito com toda certeza. 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa em Pequim enviam suas saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado (Aplausos). 
 
Pergunta: Tenho também uma pergunta: certo indivíduo foi um espião ou sofreu lavagem 
cerebral. Podemos fazer  perguntas a ele? 
 
Mestre: É assim que vejo as coisas: Se sofreu lavagem cerebral ou não, não importa; todas 
essas coisas são humanas. O que vejo é a essência de uma vida. Cada um que não trilhar 
bem seu caminho, manchará sua própria história e trará perdas e danos irreparáveis ao seu 
próprio futuro. Porém, para poder salvar seres conscientes, o Mestre oferece a maior 
misericórdia. Como disse em minhas lições anteriores, não me importa se é um espião ou 
que tipo de trabalho realiza, eu lhe trato como um ser humano. Antes de qualquer coisa, são 
seres humanos, ocorre somente que o tipo de trabalho dele é diferente. Não perca esta 
oportunidade única na vida só porque o seu tipo de trabalho é diferente. Deve se 
responsabilizar por sua própria vida. Não posso lhe negar a salvação só porque o tipo de 
trabalho que tem é diferente, porém, por outro lado, não posso permitir que alcance a 
perfeição e entre no futuro se o seu trabalho fez  você causar danos ao Dafa, ou fez você 
cometer injustiças contra o DaFa e contra os discípulos do Dafa. Essa é a relação. 
Certamente, ainda há uma oportunidade, pois a perseguição ainda não terminou, porém, o 
tempo está terminando rapidamente. O que fazer e como reparar as perdas, depende de 
você. Não deixe escapar esta oportunidade! 
 
Pergunta: Algumas pessoas não podem deixar o Dafa, porém tampouco podem abandonar 
seu lado humano. Na superfície estão se cultivando e fazendo algumas coisas na retificação 
do Fa, porém, na realidade, estão criando problemas e distúrbios. Alguns inclusive 
cometem suicídio e tem relações homossexuais. O que será dessa gente? Irão ao reino dos 
demônios? O que acontecerá com esses que os apoiam? 
 
Mestre: Sei de tudo isso. A não ser que eu não tenha nenhuma opção, não quero deixá-los 
de fora, por isso estou observando e olhando essas coisas. O melhor para essas pessoas, se 
elas mesmas querem ser justas, precisam despertar rapidamente. Se estão decididas a 
fazerem isto, então digam aos discípulos do DaFa as coisas que fizeram, isso pode ajudar. 
O tempo está encurtando. Realmente,  preocupo-me com vocês. Não pensem que a 
misericórdia do Mestre é algo para se brincar. O Fa tem padrões. 
 
Pergunta: Qual a melhor forma de podermos ajudar nossos companheiros cultivadores 
para que possamos melhorar como um todo? 
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Mestre: Na realidade, quando se trata de coisas específicas como essas, você mesmo 
necessita fazê-las. As poderosas virtudes são estabelecidas por vocês mesmos e vocês 
mesmos devem trilhar o caminho do cultivo. Se eu lhes dissesse como fazer cada coisinha, 
perderiam a oportunidade de estabelecer suas poderosas virtudes. Neste caminho da 
retificação do Fa e do cultivo, certamente haverá tribulações, certamente haverá todo tipo 
de conflitos, e certamente haverá esses tipos de pessoas mencionadas por esse estudante. 
Isso porque as velhas forças estão pensando: “Se os discípulos do DaFa são tão puros e não 
sofrem interferências, então, como se libertarão de alguns pensamentos maus? Como 
poderá provar que seu DaFa emergiu de um ambiente complicado e estabeleceu poderosas 
virtudes?” Essa é a razão pela qual elas quiseram fazer isso e arranjaram que haveria certo 
tipo de gente e que certas coisas acontecessem. As velhas forças desejaram fazer isso. Não 
reconheço nada disso. Então, por que não me desfaço dessa gente? Como acabo de dizer, 
porque tenho a maior misericórdia para com elas, estou esperando que elas mesmas 
mudem, e estou esperando para que elas, elas mesmas, não percam esta oportunidade. Este 
é meu pensamento sobre isso. (Aplausos). 
 
Pergunta: Como podemos melhorar e nos elevar como um todo? 
 
Mestre: Se vocês cooperam bem um com os outros, então podem fazê-lo. O reino de cada 
um é diferente. Digo-lhes agora, o Mestre viu que algumas das diferenças entre os 
estudantes aumentaram. Antes, isso não era aparente, porém agora isso aumentou, e quanto 
mais se aproxima do final, maiores são as diferenças. Por isso é inevitável que haja 
diferenças no entendimento das pessoas. A chave está em como cooperar melhor e 
coordenar melhor entre si. 
 
Pergunta: Qual é o papel da América Latina na retificação do Fa? Como podemos fazê-lo 
melhor na América Latina? 
 
Mestre: Devido aos ambientes, o estado de imigração e inclusive a situação financeira, 
validar o Fa tem sido verdadeiramente difícil aos estudantes de algumas regiões. O Mestre 
sabe sobre tudo isso. Porém, não importa, vocês são a  esperança para as vida dai!. No 
futuro, vocês verão isto. (Aplausos). Se uma nação ou um país neste momento não tem 
discípulos, isso, no mínimo, trará enormes dificuldades. Portanto, não importa se há poucos 
discípulos em certo lugar, isso é a esperança para essa nação.  
 
Em certa ocasião, um estudante me perguntou o que significa: “A infinita graça de Buda”. 
Como os seres humanos podem entender isso? Pensem, não importa onde estejam, não 
importa a nacionalidade, em que região ou em que país estejam, na superfície vocês são 
pessoas comuns e típicas, porém, na realidade, sempre há pessoas que têm uma relação 
predestinada comigo. Também, como já disse muitas vezes, partículas em níveis 
infinitamente microcósmicos formam as partículas do nível seguinte, constantemente 
formam partículas maiores dessa forma. Em cada camada de partículas, há infinitos  seres. 
Se vocês aumentarem uma partícula pequena, verão que há, justamente como na Terra ou 
em outros planetas, incontáveis seres sobre sua superfície. Pensem, quantas partículas 
constituem o corpo humano? Essas são somente coisas dentro de seu próprio espaço. Um 
ser humano também é um ser que existe no espaço desse ambiente, exatamente como se 
fosse uma esponja cheia de água. Este mundo é como a água, e os seres microcósmicos e a 
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matéria são tão numerosos que a densidade é justamente como a da água. Onde quer que 
estejam, dentro de seu espaço há imensos, gigantescos seres microcósmicos que 
correspondem ao seu corpo. Por isso, quando uma pessoa se cultiva, não só cultivou 
camadas sobre camadas de seu próprio corpo, as células de camadas após camadas de suas 
partículas são sua imagem; pensaram sobre isso: depois de aumentar a célula de uma 
partícula, não há todavia inumeráveis seres ali? E ali poderia haver seres à imagem do 
homem? Então, quantas células como essas existem? Na realidade, para os seres 
microcósmicos sua célula é o planeta deles. E não são somente as células; quantas 
partículas microcósmicas constituem uma célula? Uma célula, ou uma partícula 
microcósmica que possui sua imagem, é o Rei de todos os seres nessa partícula e todos os 
incontáveis seres ali são governados por ele. Se você não se cultivar bem, suas células não 
estarão bem cultivadas; se você se cultivou bem, suas células estarão bem cultivadas, e 
então os seres no domínio da jurisdição de suas células estão bem cultivados. Então 
pensem, quando um ser tem êxito no cultivo, quantos seres são cultivados com êxito como 
resultado?  
 
Aos olhos dos Deuses, não é que os seres grandes são apreciados e os pequenos não. Vocês 
sabem, inclusive há Budas em mundos que são tão pequenos a ponto de serem 
consideravelmente microcósmicos. Não importa o tamanho de um ser; não há nenhuma 
diferença, e não há diferença em estrutura. O que ocorre é que as partículas que os 
compõem determinam o tamanho de seus corpos. Os seres são iguais. Pensem, se você 
salva uma pessoa e ela tem êxito no cultivo, quantos seres ilimitados, imensuráveis são 
salvos e cultivado com êxito? Porém, no processo de se cultivar com êxito, é necessário 
muita sabedoria, muito pensar e muito cuidado em reconciliar cada ser individual que está 
dentro dos grupos de seres nos incontáveis micro e macrocosmo! É o mesmo que salvar a 
você: Os assuntos desses seres também precisam ser resolvidos de igual forma. O que 
significa “A infinita misericórdia de um Buda”? Pensem, quando uma pessoa é salva, 
quanto um Buda que a está salvando terá que sacrificar? Para todos os seres no infinito 
microcosmo que correspondem a essa pessoa, o Buda tem que – da mesma forma que se faz 
durante o cultivo de vocês – ajustar bem os corpos deles desde o princípio, permitir-lhes 
que obtenham o Fa, fazer com que possam seguir bem o caminho, e também lidar com seu 
carma. Que trabalho tão grande e meticuloso é esse! Então, como as pessoas comuns 
poderiam compreender a frase: “a infinita misericórdia de um Buda”? Pensem, quando uma 
única pessoa tem êxito no cultivo, isso quer dizer que um gigante e imenso sistema é 
cultivado com êxito. Eu já tinha dito isso antes e parecia que eu estava brincando quando 
disse que se somente uma pessoa tivesse êxito no cultivo, eu faria com que essa pessoa se 
tornasse o Cosmo. Não importa quão grande é o corpo cósmico, eu faria com que a 
totalidade da estrutura cósmica existisse no espaço do corpo dessa pessoa. Porém, agora 
que já lhes falei sobre isso, não pensem muito nisso. O Mestre é capaz de fazer isso; essa é 
a idéia. Portanto, como discípulos do Dafa, não importa onde estejam, estão levando 
bençãos sem limites para os seres ali, além de estabelecerem para eles uma base para o 
futuro, uma base para serem salvos no futuro. É assim. (Aplausos). 
 
Pergunta: O Mestre poderia nos explicar sobre como, no período da retificação do Fa, os 
discípulos do DaFa podem trilhar um caminho reto em termos de gastar dinheiro e usar 
coisas materiais? 
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Mestre: Sim. No período da retificação do Fa houve uma mudança especial na situação. 
Em sua história, uma linha de cultivo pessoal foi traçada. Durante esse período, só havia o 
cultivo, e tudo era feito dessa forma. Porém, na sociedade, a situação de hoje é diferente da 
anterior. Como já viram, a ciência de hoje trouxe muitos veículos modernos de transporte e 
enormes mídias de comunicação. Então, pensem, com esses meios de comunicação, em 
particular, quando uma pessoa fala em um lugar, as pessoas ao redor do mundo podem 
saber imediatamente, escutá-la e vê-la na mesma hora em que estão falando. A influência é 
muito significativa. Da perspectiva das velhas forças, os seres malvados estão usando essas 
coisas para mentir e seguir adiante com a perseguição. Quando os discípulos do DaFa 

dependem apenas de suas bocas para expor às pessoas, às vezes sentem que é difícil salvar 
mais pessoas. Certamente, um de vocês vale por dez ou cem pessoas. Isso está expondo as 
mentiras e a maldade produzida por toda maquinaria de propaganda de um país, sei que 
ainda é muito difícil. Portanto, quando utilizarem as ferramentas de difusão das pessoas 
comuns para validar o Fa, expor o mal e salvar seres conscientes, em princípio, isso não é 
incorreto. Como a ciência de hoje criou uma sociedade especial como esta, enquanto valida 
o Fa, você precisa de algum respaldo financeiro para fazer as coisas. Entretanto, apesar 
disso, até hoje, no momento em que tudo está por terminar, não temos recebido nem um 
centavo de nenhum país, de nenhum governo, de nenhuma organização ou de nenhuma 
companhia. Tudo o que fizemos, foi feito com os fundos dos discípulos do Dafa, usando 
seus próprios salários, ganhos e fontes de renda.  
 
As velhas forças estão restringindo as pessoas e pensam que somente ao fazer as coisas 
dessa forma, vocês serão extraordinários: “Vocês são capazes de validar o Fa sob 
circunstâncias tão difíceis, vocês são extraordinários e estão estabelecendo vossa poderosa 
virtude”. Então, as velhas forças estão interferindo maliciosamente com minha retificação 
do Fa e com os discípulos do DaFa que validam o Fa. Isto que as velhas forças fizeram, 
tem afetado as pessoas que apóiam o Dafa, bloqueando tenazmente fontes de arrecadação 
na sociedade. Ao validarem o Fa, os discípulos do DaFa sempre passam dificuldades 
financeiras. Alguns estudantes inclusive têm problemas para ganhar a vida. Sob essas 
circunstâncias, vocês estão validando o Fa e fazendo o que os discípulos do DaFa devem 
fazer, com certeza, isto é extraordinário. Eu não reconheço os arranjos das velhas forças. 
Isto é um assunto muito sério; a retificação do Fa está acontecendo em todo o Cosmo, e o 
futuro do novo Cosmo está sendo criado! O Fa tem existido por um longo tempo. Eu vim 
com todo este DaFa que abrange tudo e harmoniza tudo. Não necessito que as camadas 
sobre camadas de seres estabeleçam uma base para o Fa, nem necessito que as camadas 
sobre camadas de seres dêem algo ao Dafa. Essas são noções e fatores que têm sido 
formados na história pelas velhas forças. Elas estão usando as verdades do antigo Fa desses 
períodos de geração e destruição para interferir com a retificação do Fa, e o que elas têm 
feito, na verdade tem sido simplesmente danoso. 
 
Ao dizer isto, digo que não podem coletar dinheiro de estudantes que dependem de  seus 
salários para viver. O princípio está no fato de que nós não devemos coletar dinheiro dos 
estudantes; isto já disse há muito tempo. Entre os discípulos do Dafa, há aqueles que tem 
seu próprio negócio e um pouco mais de dinheiro, e, se desejam contribuir com dinheiro 
para fazer algumas coisas, isso está bem, porém, cuidado com o grau onde podem chegar. 
Quando nossos estudantes em situação financeira regular usam seus próprios recursos para 
fazer coisas que validem o Fa, em princípio isso não é problema, nem há nada incorreto 
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nisso, pois usar seu próprio ganho para validar o Fa e salvar seres conscientes, estabelece 
poderosas virtudes. Quando os discípulos do DaFa fazem algo juntos em situações 
especiais, como por exemplo, digamos que alguns de vocês desejam abrir uma empresa de 
notícias e reportagens ou o que seja, e juntam algum dinheiro para isso, em princípio não há 
nada de errado nisso, pois não é o DaFa que está fazendo algo, são os discípulos do DaFa 

por si mesmos que abrem uma empresa na sociedade e isso é um tipo de trabalho na 
sociedade; são os discípulos do DaFa organizando e iniciando as coisas por si mesmos, não 
é o DaFa que está fazendo isso. Certamente, os discípulos do DaFa estão criando 
condições favoráveis para esclarecerem os fatos. No entanto, mesmo assim, digo a todos 
que não devem coletar dinheiro de qualquer um de nossos estudantes sem pensar no 
mínimo duas vezes. Isso está escrito em pedra. No caso de alguém com mais condições 
financeiras cuja vida cotidiana não seria afetada e que quer contribuir com algum dinheiro 
para fazer coisas do Dafa, isso está fora da situação que mencionei, pois, depois de tudo, 
são casos isolados. Nunca disse para coletarem “dízimos de membros” ou que mendiguem 
esmola como fazem as religiões. Vocês não devem fazer nenhuma dessas coisas.  
 
Pergunta: No que se refere ao cultivo da bondade, penso que nossa inabilidade de fazer 
muitas coisas bem, reside no insuficiente cultivo da bondade. 
 
Mestre: Isto deve ser colocado dessa forma: Quando se trata de pessoas comuns, devemos 
fazer o melhor para salvá-las e devemos ser bondosos com elas. Não somente devemos ser 
bondosos como também devemos salvar seres conscientes com misericórdia. Nesta 
perseguição, quem têm sofrido mais danos são realmente as pessoas comuns. Na realidade, 
esses seres perversos desejam usar a perseguição para arruinar a vida futura das pessoas. 
Por isso, devemos ser complacentes com as pessoas do mundo, falar a elas dos fatos e 
salvá-las, assim não estaremos permitindo que sejam eliminadas quando o Fa retificar o 
mundo humano.  
 
Quando enviam pensamentos retos, em sua grande maioria,esses seres com quem estão 
lidando são os piores seres de cada dimensão e, nisso, estão incluídos os policiais perversos 
e insalváveis deste mundo. Por isso, quando se trata desses seres, especialmente quando se 
trata desses seres degenerados de outras dimensões e que causam enormes danos à raça 
humana, penso que não devemos ser clementes nem necessitamos ser bondosos. Porém, 
tampouco queremos ser maus com eles, muito menos usaríamos a maldade contra os 
malvados. Esses seres que danificam as pessoas do mundo, que danificam os seres 
conscientes e interferem com o Dafa simplesmente não podem existir mais, então, devemos 
levantar nossas palmas e nos livrarmos deles. Certamente, vocês são discípulos do Dafa, 
por isso, cultivam bondosamente e não têm um lado vil ou malvado. Porém, quando se trata 
de algo que deve ser eliminado, simplesmente devem eliminá-lo. Não necessitam ficar 
aborrecidos; não necessitam ser maldosos contra eles. Mantenham-se  complacentes e 
enviem pensamentos retos para purgar esses seres que não devem existir. É assim que deve 
ser. 
 
Pergunta: Somos canadenses. Nossa ação na justiça já dura dois anos se contarmos até 
hoje. Ela progride muito lentamente. Isto ocorre porque não temos feito as coisas bem? 
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Mestre: Vocês têm feito muito bem. Já disse muitas vezes que nós não perseguimos as 
coisas mundanas, verdade? Quando fazem as coisas, eu considero o processo como a coisa 
mais importante, pois vocês podem fazer que as pessoas vejam a verdade durante o 
processo, vocês podem salvar as pessoas do mundo durante o processo, e podem revelar a 
verdade durante o processo. Inclusive, se finalmente conseguirem que essas pessoas más 
sejam sentenciadas e presas, todavia precisam analisar se alcançaram o melhor resultado na 
salvação das pessoas do mundo e em expor o mal, e também se permitiram que as pessoas 
do mundo vissem as consequências de fazer maldades; se alcançarem isso, terão 
surpreendido e amedrontado os seres perversos. Certamente, se forem considerados 
culpados pelas pessoas comuns, então, isto provará às pessoas do mundo que temos razão. 
Com certeza, isto será fantástico. Se conseguirem esse resultado, isso será muito bom e o 
Mestre está de acordo com isso. Porém, muitas vezes, vocês enfatizam os resultados ao 
invés de explicar os fatos que devem ser explicados durante o processo. Na realidade, vocês 
estão validando o Fa e esclarecendo os fatos somente quando as pessoas conhecerem a 
verdade que devem conhecer. Onde quer que surja um problema, digam às pessoas a 
verdade e não devem fazer isso só por causa da ação na justiça, e sim  para esclarecer os 
fatos. E se a ação na justiça está parada em certo lugar, então, é justamente ali que devem 
esclarecer os fatos, e logo a ação seguirá em frente naturalmente. Se durante o processo 
cada pessoa descobre a verdade e as pessoas do mundo são salvas, se ela mesma aprender 
sobre as consequencias de serem usadas e aprenderem sobre a natureza perversa que habita 
uma pessoa ou pessoas que as usaram, e se está disposta a admitir que agiu errado, então, 
penso que isso será muito bom, mesmo não prosseguindo mais com a ação na justiça. Não 
se trata de castigá-los de alguma forma. Se eles perceberem os seus atos maus e 
compensarem isso, e as pessoas do mundo descobrirem a verdade, então isso já será o 
suficiente.  Entretanto, apesar da meta principal dos discípulos do DaFa ser a salvação das 
pessoas do mundo, quando se trata desses seres extremamente perversos, realmente não 
devem permitir que escapem. Falei sobre isso da perspectiva de se ter compaixão e salvar 
seres conscientes. A chave está em fazer bem o que deve fazer durante o processo, e os 
resultados serão os que devem ser.  
 
Pergunta: Eu, vosso discípulo, tenho sofrido com o carma de enfermidade por um longo 
tempo. Ele é especialmente severo quando medito e envio pensamentos retos; quando estou 
concentrado. Às vezes tenho dificuldade para respirar e sinto dor.  
 
Mestre: Ao ensinar o Fa, o Mestre não pode se dirigir a um indivíduo, e minhas palavras 
não se dirigirão estritamente ao seu caso. Alguns de nossos estudantes, na realidade, têm 
experimentado situações que não são corretas. Digo: Na maior parte dos casos, pode-se 
atribuir a duas razões: Uma – tem a ver com os estudantes novos. O processo de seu cultivo 
está conectado com seu processo de validação do Fa, e ambos progridem simultaneamente. 
A outra razão é que estão interferindo com você. Quando está sofrendo interferências não 
pode sempre ficar pensando: “Tenho que destruir a quem quer que seja que esteja 
interferindo comigo, ninguém pode interferir comigo”. (Risos na audiência). Por que não 
para um pouco e pensa sobre isso? Por que alguém está interferindo com você? Por que ele 
é capaz de interferir com você? Isso se deve a um apego ou porque há algo que não pode 
renunciar? Por que não olha para si mesmo? A verdadeira razão está em você mesmo, e 
essa é a razão pela qual, podem se aproveitar de suas brechas! Não tem o Mestre cuidando 
de você? Inclusive quando uma pessoa comum grita: “Falun DaFa é extraordinário”, o 
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Mestre a protegerá, pois depois de ter gritado essas palavras, não poderia sobreviver ante o 
mal se eu não a protegesse, então, quanto mais a vocês, cultivadores! Em alguns casos 
isolados, os estudantes realmente contraíram enfermidades incuráveis. Porém pensem, 
tantas pessoas com graves problemas de saúde ou com enfermidades incuráveis, se curaram 
depois de aprender Dafa, então, por que alguns estudantes vão a outra direção e não podem 
sustentarem a si mesmos? O DaFa descrimina os seres conscientes? E porque eu, seu 
Mestre trato os estudantes de maneira diferente? Realmente devo perguntar: Está se 
cultivando verdadeiramente? Tem seguido realmente os requisitos do Dafa? Está 
esclarecendo a verdade com pensamentos humanos de crítica à perseguição ao Falun Gong, 
ou está validando o Fa e salvando os seres conscientes realmente a partir da base de um 
discípulo do Dafa? Sim, as velhas forças arranjaram para que algumas pessoas pudessem 
entrar, porém, por que a maioria das pessoas pode fazê-lo agora e você não? Não tenho 
ensinado o Fa à você? 
 
Quando surgem problemas, quando sentem que algo não está bem, devem olhar para si 
mesmos! Observem onde erraram e permitiram que o mal se aproveitasse da situação. Se 
erraram, devem reconhecer e fazê-lo melhor da próxima vez. Não se esqueçam, todos vocês 
são discípulos do DaFa no período da retificação do Fa! Não se esqueçam que vieram 
validar o Fa! O cultivo é difícil e o mal é mais diabólico quando está validando o Dafa. 
Aqueles que podem superar, serão seguramente Reis de seres conscientes.  
 
Pergunta: Durante os primeiros cinco minutos do envio de pensamentos retos, podemos 
fazer a limpeza com a fórmula que o Mestre nos ensinou? 
 
Mestre: Quando enviam pensamentos retos não devem continuar recitando a fórmula. 
Necessitam recitá-la somente uma vez e começará a funcionar, exceto em situações 
especiais. Se você pensa que não pode se tranquilizar e reajusta seus pensamentos retos, 
então está bem, porém, isso é só nesse momento. Na realidade, quando realmente consegue 
estar tranquilo, um só pensamento é mais do que o suficiente para sacudir o Céu e a Terra, 
não há nada que não possa alcançar, é como se imediatamente imobilizasse e controlasse 
tudo o que o seu domínio abrange; você é como uma montanha e instantaneamente os 
controla. Não deve ter sempre uma mente instável. Não pode alcançar isso quando sua 
mente está instável.  
 
Pergunta: Poderíamos inserir “Quando o Fa é reto”, “Rulai”, e outras escrituras em alguns 
programas de televisão da FGM e difundi-los entre as pessoas comuns? 
 
Mestre: Não penso que haja problema algum. Meus livros estão sendo vendidos ao 
público. Não deve haver problema nisso. No que se refere a como fazê-lo especificamente, 
quanto devem difundir, ou  quanto devem fazer, todas essas coisas devem ser decididas por 
vocês mesmos. O Mestre só pode dizer que não há problema nisso. Porém, não peguem 
umas poucas palavras do Mestre e as imponham sobre os estudantes que pensam diferente 
de vocês: “O Mestre disse, portanto, devemos fazê-lo de tal maneira”. Não, não podem 
fazer isso. Já que estão trabalhando nos meios de difusão, devem pensar em como planejar, 
priorizar e trabalhar juntos para ajustar bem as coisas. 
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Pergunta: Um dia estava distribuindo material para esclarecer a verdade e um homem que 
pertencia a um grupo de excursão de Pequim me pediu que enviasse a você suas saudações 
quando o ver. Eu também gostaria de enviar saudações ao Mestre da parte dos discípulos do 
DaFa em Nongan, Changchun. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). Cada vez mais pessoas estão se conscientizando da 
verdade, foi por causa disso, que este fato ocorreu. No passado, quando estive em Pequim, 
as pessoas por toda Pequim sabiam a meu respeito. Fossem cultivadoras ou não, todas 
sabiam sobre o Mestre Li. (Rindo). Mesmo a perseguição sendo severa, internamente as 
pessoas estão conscientes. Ao esclarecerem os fatos, os estudantes também permitiram às 
pessoas que não sabiam muito sobre o Dafa, que fossem conscientes da verdade, e 
estudantes tanto na China como fora da China têm feito isso. Isto permitiu às pessoas verem 
mais claramente a natureza diabólica desta perseguição e permitiu às pessoas do mundo 
desenvolverem a admiração pelo DaFa e respeito aos discípulos do Dafa. Isso foi 
inevitável. 
 
Pergunta: Um grupo de estudantes tem se dedicado inteiramente à retificação do Fa. Eles 
se negam a comer e a dormir e raramente fazem os exercícios. Como resultado, alguns 
estudantes que não estão muito ocupados tampouco fazem os exercícios. O fazer exercícios 
não parece muito importante para eles.  
 
Mestre: Todos os sentados aqui, escutem. Todos estão escutando? Devem fazer bem as três 
coisas que os discípulos do DaFa devem fazer. Necessitam fazer os exercícios. Contanto 
que não tenham chegado ainda à perfeição, necessitam fazer os exercícios, necessitam 
estudar o Fa e necessitam fazer as três coisas dos discípulos do Dafa. Definitivamente.  
 
Pergunta: Podemos imprimir e publicar seus poemas para as crianças? Podemos usar os 
desenhos dos estudantes como desenhos no livro? 
 
Mestre: Não há problema em deixar que as crianças os leiam. Se o estudante é um artista 
profissional não deve haver problema. Se os desenhos são feitos por pessoas comuns, então, 
os discípulos do DaFa devem ser os revisores. Bom, a cada um de vocês sentados aqui, eu 
chamo de “discípulo do Dafa”, porém, a forma com que alguns têm agido não parece ser a 
de um discípulo do Dafa, portanto, se lhe pedirem que seja um revisor, isso será algo muito 
difícil (Risos da audiência). Eu digo que deixem que a Associação do DaFa seja o revisor 
dessas coisas. 
 
Pergunta: Ao esclarecer os fatos, muitas vezes sinto que estou “escasso” de sabedoria. Isto 
se deve ao fato de meu estado de cultivo não ser bom o suficiente? 
 
Mestre: Quando lhe falta sabedoria, comumente, isto ocorre porque você está ansioso, sua 
mente está ansiosa para fazer algo, dando assim muita importância a determinada coisa e, 
por isso, você desenvolveu outro tipo de apego. Na realidade, quando você fala de maneira 
calma e coerente às pessoas e lida racionalmente com as coisas, você percebe que, na maior 
parte das vezes, sua sabedoria brota como um manancial, e cada frase dita por você é direta 
e precisa, cada frase diz a verdade. Porém, assim que se torna apegado e ansioso, ou tem 
uma forte intenção, sua sabedoria se vai; isso acontece porque nesse momento você 
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retornou ao seu lado humano, verdade? Deve fazer o seu maior esforço para usar seus 
pensamentos retos e seu maior esforço em estar no estado de um cultivador, e os resultados 
serão excelentes.  
 
Na realidade, funciona da mesma forma quando faz outras coisas. Quando está submerso 
em pensamentos retos, sua mente não é limitada, seu pensamento será muito amplo e vasto, 
e realmente não haverá nenhuma restrição quanto a sua sabedoria.  
 
Pergunta: Mestre, mencionou-nos que este ano será cheio de acontecimentos. Os nossos 
meios de difusão também devem aumentar sua força e fazer o melhor no esclarecimento da 
verdade? 
 
Mestre: Sim, esta perseguição foi baseada em mentiras. Atualmente, até com essa grande 
epidemia na China, eles desejam ocultá-la com mentiras; as pessoas do mundo já viram 
isto. Vocês podem expor as mentiras sobre essa epidemia. Eles também fizeram isso ao 
perseguirem o Falun Gong.  
 
Pergunta: Durante o Fahui de Hong Kong em fevereiro deste ano, mais de setenta 
estudantes de Taiwan foram deportados pelo governo de Hong  Kong. Estudantes de 
Taiwan e Hong Kong estão utilizando os meios legais e entraram na justiça contra o 
governo de Hong Kong por violar a lei. Mestre, como nós, seus discípulos, podemos fazer 
isto da melhor forma? 
 
Mestre: Na realidade, este incidente por si só teve um impacto muito grande no mundo. 
Vocês atuaram muito bem. Quanto a como devem fazer especificamente as coisas, bom, já 
que os levarão aos tribunais, então, devem fazê-lo com toda a seriedade. Onde quer que 
surja um problema, lá é onde devem esclarecer os fatos. Não importa qual seja o resultado 
final, por meio disso, terão a oportunidade de se relacionarem com mais pessoas e 
esclarecer os fatos em grande escala. Sob circunstâncias normais, não teriam tal 
oportunidade; se simplesmente fossem a alguém para esclarecer os fatos, talvez parecesse 
algo torpe, verdade? Agora que vocês têm algo a fazer, vão e falem às pessoas sobre os 
fatos. 
 
Não tenham medo que os consulados ou agentes especiais causem problemas. Assim que 
eles fizerem algo, devem aproveitar a oportunidade para permitir a mais pessoas 
conhecerem a verdade (Fortes aplausos). Na realidade, vocês são discípulos do Dafa, então, 
tudo está ocorrendo  sob controle! (Risos da audiência). Quando eles criam problemas, 
vocês têm uma boa oportunidade para esclarecer os fatos e expor o mal, verdade? “Assim 
que seres malvados se aproximarem, agarrem-nos e permitam que as pessoas do mundo 
saibam disso”; esse é o momento perfeito para expô-los. 
 
Pergunta: Como podemos melhorar o nosso esclarecimento dos fatos aos governantes e 
jornalistas da Europa? 
 
Mestre: Nesse momento, a Europa tem um entendimento muito bom sobre esta 
perseguição. Existe uma razão para não se manifestarem. Que razão? O governo chinês fez 
um acordo com muitos países ocidentais depois do incidente de “Quatro de Julho” na Praça 
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Tiananmen, que firma: “Vocês podem criticar meus problemas de direitos humanos, porém 
não façam isso em público. Podemos falar disso em particular”. Chegaram a este tipo de 
acordo com muitos países. Muitos países europeus falaram sobre  Falun Gong, porém, as 
pessoas do mundo não sabem disso. Se não há pressão ao malvado regime por parte da 
comunidade internacional, não importa a eles. Sem a pressão por parte da opinião pública, a 
perseguição ao Falun Gong se tornou mais desenfreada e fora de controle. Por isso, as 
pessoas do mundo não conhecem a maldade da perseguição e, intencionalmente, governos 
de certos países, impedem que seus meios de comunicação noticiem sobre isso. Entretanto, 
suas conversas às portas fechadas, têm sido um fracasso total; são absolutamente inúteis. 
Esses países foram enganados pelo malvado regime e caíram direto nas mentiras. Essa é a 
pior quadrilha de rufiões existente e jamais existiu uma assim na história, e não se pode 
confiar nela de forma alguma. Penso que as pessoas do mundo devem ver isso e entender o 
que é, e devem saber o que os praticantes suportam. Os Deuses não permitirão que o 
homem saia com as mãos sujas. 
 
Pergunta: Como podemos melhorar ainda mais o website Zhengjian neste período? 
 
Mestre: (Risos) No que se refere a como devem fazer algo especificamente, isso, na 
realidade, está em vossas mãos. Se são capazes de ter o enfoque correto quando fazem algo, 
a sabedoria entrará completamente em ação. Os estudantes que estão envolvidos no 
trabalho do website Zhengjian também estão caminhando seu próprio caminho. Não me 
envolvo em assuntos específicos. A razão pela qual não falo sobre coisas específicas é para 
dar a oportunidade para que vocês estabeleçam sua próprias grandiosas virtudes no 
processo de validar o Fa. Se eu intervisse nisso e lhes dissesse tudo, vocês perderiam estas 
oportunidades. Quanto mais difícil é algo, mais poderosa é a virtude estabelecida. 
Certamente, quando tiverem realmente problemas que não podem resolver ou quando 
realmente não puderem fazer bem, então, eu lhes direi algo. Porém, nesse momento, esse 
não é o caso. Definitivamente vocês obtiveram resultados, simplesmente façam o melhor e 
melhor. 
 
Pergunta: Nos poderia iluminar sobre como colocar mais esforços sobre o assunto do 
Departamento de Estado dos Estados Unidos no que se refere ao demônio da maldade na 
China? 
 
Mestre: Esta classe de coisas também faz parte da validação do Fa por parte dos discípulos 
do Dafa. Quando nos referimos a como devem ser feitas certas coisas em situações 
especiais, aí sim lhes direi. Na realidade, entrar com uma ação no sistema judicial dos 
Estados Unidos, não é algo que ocorre somente dos Estados Unidos. No âmbito 
internacional também não há uma ação na Europa? Por acaso a “oficina 610” também não 
sofre uma ação judicial na França? Além disso, aquela coisa deixou de ser chefe de Estado 
e não tem a imunidade outorgada aos chefes de Estado. Nossos estudantes disseram muito 
bem: “A relação dos Estados Unidos com a China não é a mesma depois dessa ação 
judicial”. Penso que isso foi muito bem dito. 
 
Pergunta: Hong Kong está passando por uma série de situações desde o artigo 23 à 
epidemia. Os estudantes têm algumas perguntas. Por favor, poderia nos dizer como 
podemos melhorar a nossa missão histórica como discípulo do Dafa? 
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Mestre: (Risos) Se na realidade necessitam falar comigo sobre situações específicas, então, 
encontrem um tempo para conversarmos em detalhe. Não falemos delas aqui.  
 
Pergunta: Saudações ao Mestre por parte dos discípulos do DaFa da Ilha Qinhuang, 
Shanhaiguam, Dandong, Nanchang e Dalian. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). 
 
Pergunta: Venerável Mestre, por favor, poderia nos dizer algumas poucas palavras aos 
discípulos do DaFa da Austrália? 
 
Mestre: Certamente. Depois de ter falado aos estudantes na Austrália no ano passado, as 
mudanças na Austrália deveriam ser muito grandes, porém, não penso que tenham sido o 
suficiente. Achavam anteriormente que as coisas estavam nessa ordem: Os discípulos 
fazem muito bem nos Estados Unidos e também no Canadá, em seguida, vem a Austrália e 
depois a Europa. No entanto, agora penso que em alguns assuntos a Europa superou a 
Austrália. Porém, o Mestre não está criticando. Já que me pedem que eu diga algo (risos na 
audiência), então, digo que vocês devem fazê-lo ainda melhor. Os problemas continuarão 
surgindo. Sempre que tiverem problemas, não fujam deles nem os evite. Sempre que 
houver um problema, é lá onde necessitam resolver as coisas; é lá onde necessitam 
esclarecer os fatos. Não o evitem, não importa o quão terrível aparente ser o problema. 
 
Pergunta: Parece haver um espaço grande de separação na compreensão do Fa em 
diferentes níveis por estudantes de diferentes regiões.  
 
Mestre: Talvez seja assim. Já que o ambiente e o número de estudantes são diferentes, 
pode haver certo impacto na troca de experiências dos estudantes e no estudo do Fa; só 
posso colocar dessa forma. Porém, penso que enquanto lerem o livro seriamente e o 
aprenderem seriamente, quando houver algo que não compreenderem, o Fashen do Mestre 
lhes dará pistas para que possam entendê-lo. Porém, há uma coisa: quando estudarem o Fa 

não o façam enquanto estiverem apegados a algo. Devem acalmar suas mentes e estudar 
verdadeiramente o Fa. Não estudem com uma meta em mente. Quando estudam o Fa, não 
podem permitir que a mente vagueie ou pense em outras coisas enquanto, não podem fazer 
isso, do contrário, não aprenderão nada. Quando estudam o Fa, só estudem o Fa. Nenhuma 
interferência deve ser capaz de afetar vosso estudo do Fa. 
 
Pergunta: Os seres malvados não permitem que os estudantes da China continental, que 
foram sentenciados ou são mantidos em campos de trabalhos forçados, estudem o Fa e 
pratiquem os exercícios. Em outras palavras, eles não têm condição de praticar o cultivo. 
Como podem alcançar a perfeição? 
 
Mestre: Muitas vezes encontro estudantes que são assim: “Não me permitem fazer os 
exercícios, porém insisto em fazê-los. Não me permitem estudar, porém insisto em estudar. 
Simplesmente não escuto vocês, seres malvados. A única coisa que podem fazer é me 
ameaçar de morte, verdade?” Certamente, o Mestre disse isso aqui porque são cultivadores. 
Porém, o Mestre não quer dizer mais, pois se as pessoas comuns escutam isso, elas não 
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seriam capazes de compreendê-lo. O que estou dizendo é que quando realmente forem 
capazes de abandonar os pensamentos de vida ou morte, poderão fazer qualquer coisa! 
(Aplausos). 
 
 Aos olhos dos Deuses, o mesmo é verdade com o que se refere ao arranjo das velhas 
forças. Se você se apega ao humano com uma mão e não quer soltar, e agarra o cultivo de 
Buda com outra mão e não quer soltar, qual das mãos deseja? Quando realmente puder 
abandonar as coisas, a situação definitivamente será diferente. Os estudantes em regiões 
que foram severamente perseguidos, ou em lugares que sofreram danos severos, realmente 
devem pensar: O que está realmente ocorrendo? Alguns estudantes dizem que a 
perseguição já dura muito tempo e inclusive aqueles que o fizeram bem não podem 
continuar. Penso que isso não é verdade. O ouro verdadeiro tem se revelado cada vez mais, 
não é esse o caso? Se vocês são realmente capazes de abandonar os pensamentos de vida e 
morte, sem nenhum apego em absoluto, existiria ainda a pergunta de não ser capaz de 
continuar em frente? Ainda existira a pergunta de ser reformado? Ainda existiria a pergunta 
sobre se vocês devem algo? Se todo o campo de trabalhos forçados, se todas as centenas ou 
milhares de pessoas que estão ali podem fazer isso, veja se esse campo de trabalhos 
forçados se atreve a interferir em você! Mesmo dizendo isso, é fácil dizer sem estar naquele 
ambiente. Essa é a razão pela qual o Mestre não quer falar das coisas dali enquanto você 
estuda o Fa aqui. Lá sim é difícil. Porém, sem importar o quão difícil é, vocês já pensaram 
qual será o futuro de vocês? Você já pensou sobre o fato de que o seu estado de Fruto tem 
de ser estabelecido sobre uma extraordinária poderosa virtude? Vocês pensaram sobre o 
fato de que o que vocês obterão  será o virtuoso estado de Fruto de um Deus ou Buda que 
validou o Fa? Você abandonou o humano verdadeira e completamente devido a isso? É 
realmente sólido e inquebrantável como diamante, sem apegos nem omissões? Quando as 
coisas são realmente assim, então, devem dar uma outra olhada e ver como o ambiente lhes 
parece. 
 
Um artigo publicado no website Minghui conta sobre uma estudante que estava 
esclarecendo os fatos sobre o DaFa e gritou: “DaFa é grandioso, onde quer que me levem, 
não me importa, ignorarei tudo o que dizem esses policiais perversos, não me importa o 
quão violentamente me golpeiem ou quão terrivelmente me insultem, eu me manterei como 
estou”. Entrou um medo tão grande no Campo de trabalhos forçados que, rapidamente, 
enviaram-na de volta: “Não queremos que ela fique aqui”. Eles pensaram assim: “Não 
poderemos convertê-la e, além disso, ela terá grande influência sobre muita gente”. 
(Aplausos). Assim, eles também não poderiam obter uma bonificação. Eles não tinham 
forma de lidar com isso. Onde a polícia local poderia colocá-la? Não havia forma alguma 
de lidar com ela, assim a enviaram para casa. 
 
Parece uma conduta humana, porém, na realidade não é. Ela alcançou esse ponto por meio 
do cultivo e realmente chegou a esse reino: “Agora que me arrastou até aqui, não penso em 
voltar. Agora que cheguei aqui, vim para validar o Fa”. Por isso, o mal ficou aterrorizado. 
Agora, também o número de seres perversos é muito pequeno; quanto mais os eliminarmos, 
menos serão.  
 
Pergunta: Como os discípulos que obtiveram o Fa depois de 20 de julho podem trabalhar 
como um corpo, tendo em vista o cultivo pessoal? 
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Mestre: No cultivo, simplesmente se cultivem de acordo com os requisitos de Zhuan 

Falun; isto não é problema. Simplesmente se cultivem normalmente. O que ocorre é que as 
tribulações que atravessam se juntam à validação do Fa, já que todos os discípulos do 
DaFa estão validando o Fa. Por isso, no processo de validação do Fa, surge o fenômeno de 
eliminação de carma. Ocorrerão essas tribulações. Em outras palavras, os que obtiveram o 
Fa depois de 20 de julho devem fazer o melhor para fazê-lo bem. Na realidade, não tem 
dado mais de si mesmo que os outros, pois os discípulos do DaFa que obtiveram o Fa antes 
de 20 de julho já haviam dado de si mesmos e já haviam passado por esse processo. Vocês 
estão se cultivando, portanto, não sejam intimidados pelas dificuldades. Não importa o que 
seja, sem importar o quão duro pareça, definitivamente são capazes de atravessar o 
caminho que o Mestre traçou para vocês. (Aplausos). Se melhorarem o xinxing, vocês serão 
capazes de superá-lo.  
 
Pergunta: Alguns discípulos dizem que quando fazemos os exercícios próximo do 
consulado chinês, nosso lado divino elimina naturalmente o mal. Esta compreensão está 
correta? 
 
Mestre: Em princípio é correto. É verdade e não há problema. Quando um discípulo do 
DaFa se senta ali, o seu lado cultivado, o seu lado divino, não está sentado ali? Não há 
problema nisso. Porém, como com qualquer coisa, não podem ter apegos a essas coisas 
nem complacência quanto a elas. (O Mestre ri). 
 
Pergunta: Até agora, eu, seu discípulo, percebo que é muito difícil lidar e balancear o 
estado de compaixão para com todos os seres e proteger a dignidade do Dafa. Mestre, 
poderia me ajudar e me guiar? 
 
Mestre: Sua intenção de salvaguardar a dignidade do DaFa é boa, porém, como você o 
salvaguarda? Você os impede de falarem? Debate com eles? Digo: trate todos os seres com 
compaixão, esclareça os fatos às pessoas com compaixão, assim, você será capaz de 
salvaguardar a dignidade do DaFa. (Fortes aplausos). 
 
 A dignidade do DaFa não pode ser salvaguardada com os métodos das pessoas comuns. 
Isso surge da verdadeira compaixão e bondade de cada um de nossos discípulos do Dafa. 
Isso não é criado por ações humanas, ou por ações que tenham significados humanos. 
Nasce da compaixão e se manifesta na salvação de seres conscientes e no seu cultivo. 
Quando se cultivam bem como um todo, então, as pessoas do mundo dirão que o DaFa é 
bom e todos o respeitarão. Eu disse aos nossos assistentes: Em Dafa, as pessoas assistentes 
não utilizam os métodos empregados pelas pessoas comuns ao tratar as coisas. Se baseia 
em seu coração para com o DaFa e em seu próprio sentido de responsabilidade para com o 
cultivo. Obtenha coisas por meio de cultivar bem a si mesmo, e as pessoas lhe admirarão e 
lhe respeitarão. Se não admite quando está equivocado e atua como se não estivesse 
equivocado para que as pessoas pensem que não está equivocado, então, ninguém o 
respeitará, pois é uma conduta de pessoa comum. O mesmo vale com a forma com que as 
pessoas do mundo olham o nosso Dafa. Se alguém diz que você não é bom e você discute 
com ele como se fosse uma pessoa comum, ou trata de silenciá-lo, ou algo parecido, isso só 
aumenta o conflito. Não necessita argumentar nem discutir com elas. As pessoas têm um 
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lado que está consciente e na superfície humana, elas também serão comovidas. Elas 
naturalmente dirão que você é bom. Porém, o sentimento dos estudantes é entendível; cada 
vez que alguém cause dano ao Dafa, o faz sentir triste por dentro. Então, sempre que 
alguém cause dano ao DaFa deve ir e falar com ele. Haverá pessoas que não podem ser 
salvas. Não deve mais se preocupar com as pessoas que não podem ser salvas, não 
necessita discutir com ninguém, tampouco tentar silenciá-las, pois há maneiras de lidar com 
aquelas pessoas que são realmente insalváveis. A epidemia  que chegou à China está 
lidando com essas pessoas. Essas pessoas que são insalváveis serão eliminadas. Não sou eu 
que estou fazendo isso; são as velhas forças destruindo as pessoas. Certamente, há também 
Deuses virtuosos eliminando pessoas perversas. Quando se trata de algo com tanto 
significado, certamente, se eu não estivesse de acordo com isso, as velhas forças não se 
atreveriam a fazê-lo. 
 
Pergunta: No presente, ao esclarecer os fatos, incorporamos coisas que ocorreram entre as 
pessoas comuns, como por exemplo, as notícias sobre a epidemia, e as usamos  como parte 
do conteúdo para esclarecer a verdade e as disponibilizamos aos chineses em grandes 
quantidades para que se lembrem. 
 
Mestre: Está bem fazerem eles lembrarem desses fatos. Quando você fala publicamente 
sobre certas coisas através da imprensa, as pessoas comuns não podem compreender. 
Podem falar disso no seu esclarecimento dos fatos e podem fazer com que as pessoas se 
recordem, isso não é um problema. Nesta sociedade formada pela ciência, muitas pessoas 
não acreditam nos Deuses e isso é especialmente assim agora, já que a ciência médica de 
hoje faz parte da ciência moderna, assim, quando falam sobre essas coisas, talvez as 
pessoas não possam compreender. Por isso, o mal também se aproveita dessa oportunidade 
para criar mentiras. Então, não falem de certas coisas em público. Vocês podem destacar 
esses assuntos quando esclarecerem os fatos.  
 
Pergunta: Você disse que agora estamos selecionando a flor e a nata dos futuros 
cultivadores. Minha pergunta é: eu percebi que alguns de meus amigos que apoiam o DaFa 

sentem que é muito difícil quando lhes pedem que façam certas coisas boas para o Dafa. 
Isso se deve aos nossos apegos? Eu pergunto: isso é porque meus companheiros 
cultivadores dizem que “quando há um problema, deve ser porque você tem um problema”. 
Estou confuso com isso ou é o resultado das velhas forças? 
 
Mestre: Para alguns é muito difícil entrar no DaFa nesse momento, a menos que seja 
extremamente firme. Por exemplo, se algumas pessoas aprenderam os exercícios e desejam 
ser discípulos do DaFa e, depois as levam para fazer algumas coisas para validarem o Fa, 
então, as velhas forças interferirão. E mais, as velhas forças têm uma forte desculpa, ou 
seja: “não há tempo suficiente e o desejo que ele demonstra não é suficientemente forte”, 
em outras palavras, seu desejo de se converter em discípulo do DaFa não é muito forte. Por 
isso, é muito difícil entrar. Se vocês pedem a essas pessoas novas que façam algum trabalho 
do DaFa como os discípulos do Dafa, as velhas forças interferirão. Essa é a situação. 
Porém, em alguns casos não é completamente assim; também existe esse fenômeno. Além 
disso, algumas pessoas comuns desejam apoiar o Dafa; desejam fazer algo de coração pelo 
Dafa. Essas pessoas não são interferidas. Portanto, falando de outra forma, há uma linha 
demarcatória entre os discípulos do DaFa e os cultivadores do futuro. 
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Pergunta: No livro “Viagem pela América do Norte para expor o Fa”, foi mencionado que 
inclusive o último ser já não é puro. A que se refere isso? 
 
Mestre: Sim, inclusive o ser final já não é puro. É verdade. Porém, esse Cosmo é 
incrivelmente imenso e o idioma humano é incapaz de descrevê-lo. Quando eu falei sobre o 
último ser, foi só uma descrição figurativa. Se eu realmente fosse capaz de me referir ao 
último ser com o idioma humano, então, estaria insultando-o diretamente. Vocês sabem, 
quando se chega a um certo nível, o que é “o último” muda; seu significado muda. Alguns 
estudantes me perguntaram se “um mais um é igual a dois” é uma verdade nos Céus. Eu 
disse que a lógica nos Céus é diferente da lógica do homem. Seu significado muda 
eventualmente e já não é assim. Quão grande é o Cosmo? Quão grande é o corpo cósmico? 
E quão grande é o último corpo colossal? Se todas essas coisas se degeneraram, então, a 
razão está nele. Inclusive o grau de que falei agora, ainda que meus pensamentos o 
alcançaram, parece que a linguagem humana não o alcançou, por isso, ele está 
completamente distante e indiferente; ainda que ele esteja completamente consciente, 
procura não saber. Ele pensa: “Seus pensamentos não chegam a mim de forma alguma”. 
Isso se deve ao fato de que o que o idioma humano pode abranger é muito limitado.  
 
Por exemplo, os taoistas falam sobre o nada. Se você segue a teoria do taoismo, eles 
acreditam que o “sem-existência” (wuji) gera o último supremo (taiji), o último supremo 
gera as duas polaridades (liangyi), as duas polaridades geram as quatro fases (sixiang), e as 
quatro fases dão origem aos oito trigramas (baguá). Eles pensam que quando se chega à 
sem-existência, é o mais alto e é o estado de caos (hundun) e que, no estado do caos, não 
existe nada. Porém, os taoistas com uma compreensão ainda mais alta, inclusive disseram 
que em certo ponto o caos não existe, que é vazio, que é o mais alto e que não há nada. 
Pensem, parece que essas palavras chegaram ao fim, verdade? Porém não. Por que não? 
Como pode falar disso se não há nada? Então, como podemos dizer “não há nada”, dizer 
“vazio” ou dizer “o nada”? (Risos na audiência). Não é essa a idéia? Portanto, quando não 
há nada, penetre ainda mais no microcosmo, dentro do microcosmo infinito, verá que há 
algo ali novamente. Então, a forma de existência desses seres é muito diferente da forma 
dos elementos de matéria no corpo cósmico que se encontra mais abaixo e suas verdades 
também são diferentes; é como se fossem completamente diferentes.  Porém, há algo ali 
novamente. Apesar disso, em certo ponto, novamente não há nada, e quando adentrar mais 
ainda no microcosmo, descobrirá que novamente há algo ali, e isso é inclusive mais 
microcósmico. Não podem compreender isso se usam o idioma humano para descrever algo 
assim. Quando se chega a certa extensão maior, as diferenças são inclusive maiores, e de 
uma matéria completamente diferente. Então, como chama esse estado?  Isso realmente não 
pode ser descrito com o idioma humano. Quando o último ser deixa de ser puro, significa 
que mais nada é o suficientemente bom, e esse é o motivo de se fazer a retificação do Fa. 
 
Pergunta: Estamos pensando em fazer um concerto para deter a perseguição, com a 
participação de músicos não praticantes. Mestre, qual é a sua opinião a respeito de que 
tenhamos a participação das pessoas comuns neste tipo de concerto? 
 
Mestre: Não tenho objeções. Se as pessoas comuns querem vir e dizer que Falun Gong é 
bom, não pode impedi-los de fazerem isso. Isso não é problema. Porém, se elas vêm 
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somente para as coisas das pessoas comuns, então, necessita ser um pouco mais cuidadoso; 
podem certas coisas compartilharem o mesmo cenário conosco em um concerto organizado 
por discípulos do Dafa? Claro, com respeito à música clássica não há problema. Porém, 
com a música contemporânea, é difícil dizer.  
 
Pergunta: Venerável Mestre, poderia nos falar sobre o que devemos fazer com o material 
do DaFa descartado pelas pessoas comuns, pois eles contêm palavras e símbolos sagrados? 
 
Mestre: Na realidade, sua intenção deve ser a de salvar seres conscientes em cada coisa 
que faz, incluindo o material para esclarecer a verdade. Cada vez que entrega um panfleto, 
deve considerar a possibilidade de que sejam descartadas pelas pessoas. Com respeito a 
isso, vocês valorizam esse material porque são discípulos do Dafa. Porém, não fiquem 
chateados com as pessoas comuns. Deve tratá-las com compaixão. Se uma pessoa joga fora 
um panfleto, só podemos dizer que perdeu a oportunidade. Porém, quando essa pessoa 
realmente não é boa e insalvável, os Deuses castigarão ela por ter cometido um pecado. O 
Mestre disse: não considero todos os pecados que os seres conscientes cometeram através 
da história, só vejo a atitude dos seres para com o DaFa durante a retificação do Fa. Eu 
trato todos os seres de todos os níveis desta forma. Porém, na realidade, quando um ser 
persegue os discípulos do DaFa ou se realmente foi mau para com o Dafa, as dívidas 
velhas e novas, todas se juntam no inferno. Isso ocorre porque para esses seres que não 
podem ser salvos, não é possível que não paguem pelos pecados que cometeram antes, 
portanto, as dívidas velhas e novas deles se somam no inferno. Os discípulos do DaFa 

cultivam Zhen-Shan-Ren, então eles têm compaixão para com todos os seres. Vocês não 
podem ter compaixão só para quem lê o material e não serem misericordiosos com os que 
não lêem, isso não funciona (o Mestre ri). Ao salvar as pessoas, devem ser pacientes, essa é 
a compaixão dos discípulos do Dafa. 
 
Pergunta: Por favor, poderia nos dizer em que estado estão os fatores cósmicos que 
ultrapassam o último ser dentro das velhas forças na retificação do Fa? Não pensaram em 
salvar a si mesmas antes da retificação do Fa do Cosmo, ou há outras razões? 
 
Mestre: O último fator das velhas forças é malvado para com a retificação do Fa; é egoísta 
e é uma enorme tribulação para o Cosmo que, por si mesma se plantou para a retificação do 
Fa. Os Deuses das velhas forças que estão em meio a este processo, todos têm seus 
próprios arranjos de acordo com o que desejam em diferentes níveis específicos. Por isso 
em cada nível dispuseram as coisas de tal forma de que a retificação do Fa tivesse êxito. 
Porém, da perspectiva da poderosa virtude do Fa, as velhas forças a níveis mais altos estão 
eliminando as velhas forças dos níveis imediatamente abaixo dos delas, pois sabem que 
quem quer que tome parte na retificação do Fa deve ser eliminado; esse é o DaFa do 
Cosmo, então, nenhum ser de nenhum nível é digno de influenciá-lo. A razão pelo que digo 
que a parte suprema das velhas forças é malvada, é porque quando a retificação do Fa 

terminar, saberá que isto não passa de uma imensa tribulação plantada para a retificação do 
Fa, e não é nada mais que isso.  
 
Antes que a retificação do Cosmo pelo Fa começasse, as velhas forças tinham seus planos, 
planos esses que eram para o próprio benefício delas. Percebo que uma vez que começo a 
falar sobre certas coisas, isso requer muita explicação e levará um longo tempo. Se eu fosse 
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responder em detalhe algumas de suas perguntas, levaria dias, pois quanto mais alto é o 
nível do assunto, mais alto é o Fa que devo revelar, e as verdades mais abaixo se elevam 
também. Então, se eu não  explico o processo, torna-se difícil de entender. Apesar de o 
DaFa abranger tudo e harmonizar tudo... Vocês sabem, há Falun pequenos, Falun grandes e 
Falun ainda maiores, como o Cosmo, os Falun abrangem tudo e harmonizam tudo, porém, 
em corpos cósmicos ainda maiores também há Falun, e em corpos cósmicos ainda maiores 
estão ali também e em corpos cósmicos ainda maiores e maiores, continuam existindo. Tão  
grande como o corpo cósmico, há Falun assim grande. Quando se chega a corpos cósmicos 
mais elevados, há verdades maiores ali. Porém, no geral, as verdades no nível superior do 
corpo cósmico estão conectadas, abrangem tudo, e harmonizam tudo, assim quando 
ocorrem mudanças de nível a nível, as verdades do Fa em corpos cósmicos também mudam 
significativamente. 
 
Pergunta: Podemos entrar com uma ação legal em Taiwan contra o cabeça do mal na 
China? (Risos na audiência). 
 
Mestre: Quando persegue você, pode entrar na justiça; não há razão para não fazê-lo. 
(Aplausos). Contanto que a justiça aceite o caso, pode entrar com uma ação.  
 
Pergunta: Eu, vosso discípulo, tenho lido Zhuan Falun do começo ao fim repetidamente, 
porém, até o momento não consegui entender os significados internos que tem a ver com a 
retificação do Fa. Isso se deve a que minha compreensão é pobre? 
 
Mestre: Se você deseja ver palavras em Zhuan Falun sobre as coisas da retificação do Fa 

que estou dizendo que façam hoje, nunca as verá. Como um discípulo cultivando Dafa, um 
discípulo do período da retificação do Fa, com respeito ao que deve se fazer, você poderá 
entender isso em Zhuan Falun e poderá encontrar isso nas verdades do Fa. Não só pode 
compreender as coisas a esse grau, com respeito ao que fazer especificamente e como pode 
fazê-lo bem; com a contínua leitura do livro, será capaz de ver inclusive as coisas da 
próxima etapa; inclusive isto pode ser revelado a você. E não para aí: As coisas do 
acontecimento final, podem ser revelada a você. Não importa a que nível se cultive, tudo 
está ali dentro. O que um discípulo do DaFa deve fazer, está tudo ali. Porém, se você busca 
as palavras na superfície, não será capaz de encontrá-las. 
 
Pergunta: Mestre, o que falou hoje foi sobre como “obter um corpo humano imortal, um 
Buda”, verdade? Mestre, envio minhas saudações com um heshi. 
 
Mestre: Obrigado a todos. Não dêem ao Fa que estou ensinando certa classe de definição. 
Não lhes disse que nível do Fa estive ensinando. Isto porque quando ensino o Fa, meus 
corpos em todos os níveis, chegando até o infinito, estão todos ensinando, então, a que 
nível poderia dizer que pertence? Não importa a que nível entenda o Fa que ensinei, é só o 
que entendeu ao seu nível. Porém, não se limita a isso. A correspondência com os corpos 
humanos dos que acabo de falar, de forma alguma se refere a tornar-se um Buda; isso diz 
respeito a como a totalidade do sistema cósmico, o sistema do corpo cósmico, e o sistema 
do colossal firmamento, estão integrados e harmonizados. Isso corrige o problema de que 
os Deuses do velho Cosmo sejam limitados devido às formas de vidas. Isso é algo muito 
grande. Por isso, quando vêem algo, não digam: “Oh, é assim!”, ou quando percebem algo, 
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não digam: “Oh, é isso!”. Não é assim, isso é apenas algo que chegou a entender em seu 
estado presente.  
 
Pergunta: Eu tento animar os companheiros cultivadores para que saiam e compartilhem 
suas experiências. Porém, alguns companheiros pensam que não terão tempo suficiente 
para estudar o Fa se saírem muitas vezes para fazerem isso e dizem que podem esclarecer a 
verdade dos fatos em suas próprias casas da mesma forma, e que de lá podem fazer mais e 
melhor. 
 
Mestre: Se os discípulos do DaFa realmente podem alcançar o estado que se requer dos 
discípulos na retificação do Fa, então siga em frente, faça-o. Porém, se não podem, então 
isso é dar desculpas. Certamente, é exatamente como esta conferência de trocas de 
experiências que estão realizando: de fato, ainda é muito necessária. Porém, não quero que 
realizem esse tipo de conferência muito frequentemente, pois os nossos estudantes estariam 
correndo de um lugar para o outro, e isso interferiria com outras atividades na validação do 
Fa. Dito isso, sem dúvida, ainda é necessário realizar conferências de trocas de 
experiências. O único ponto é, não as realizem muitas vezes. Também no que se refere a 
certas atividades em grupo para validar o Fa, devem fazê-las, cooperem juntos, e 
coordenem entre todos. Você diz que está fazendo bem em casa. Porém, há certas coisas 
que requerem cooperação e esforço de todos e vocês não têm feito isso.  
 
Pergunta: Às vezes, vejo certas coisas que ocorrerão no futuro, incluindo catástrofes no 
mundo humano. É bom que eu as escreva para alertar as pessoas do mundo? Ou o que vi é 
um arranjo das velhas forças? 
 
Mestre: Para o propósito de salvar os seres conscientes, pode fazê-lo estrategicamente e 
com sabedoria. Não assuste as pessoas do mundo. Deve salvar seres conscientes. Há duas 
situações que os estudantes podem ver. A primeira situação é sobre esse corpo; seu corpo 
dentro dos limites de seu próprio sistema corporal, especialmente a porção dos corpos de 
nossos discípulos do DaFa que foram completamente cultivadas; quanto maior é seu corpo, 
maior é o número de seres no Cosmo que ele envolve e que correspondem a ele. Assim, as 
coisas que ocorrem dentro de seu corpo são, de fato, coisas que ocorrem em uma porção do 
Cosmo. Na realidade, muitos estudantes viram coisas que ocorreram dentro de seus 
próprios corpos, porém, essas também foram coisas que ocorreram no Cosmo. A razão é 
que, como nossos discípulos do Dafa, se cada um se cultivar bem, todos e cada um de 
vocês, corresponderão a um corpo cósmico, e o Cosmo completo será envolvido. Por isso, 
o envio de pensamentos retos é tão vital. Se esse é o caso, então, a realidade que viu é só 
seu estado no cultivo e é somente o que se manifesta por meio do cultivo de seu próprio 
corpo, e não se trata de nada mais que isso. Certamente, isso tomará diferentes formas, 
dependendo do lugar onde você está e será permitido que veja. Algumas vezes não é fácil 
distinguir o que vem de fora e o que vem de dentro. 
 
Certamente, também há outros estudantes que têm visto certas coisas que ocorrerão nos 
Três Reinos em geral. Porém, isto ocorre raramente durante este período de tempo 
justamente porque esta história é um produto de um novo arranjo. Coisas desse tipo, 
incluindo muitas profecias, podem estremecer o mal, dar insinuações às pessoas do mundo, 
e advertir e despertar as pessoas do mundo, sem importar que são exatas ou não no que se 
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refere a esta última etapa. Portanto, podem ter certos efeitos positivos. Os discípulos do 
DaFa não devem fazer as coisas de acordo com certa profecia. Vocês devem fazê-lo de 
acordo com o Dafa! Devem fazer as coisas de acordo com aquilo que os discípulos do 
DaFa devem fazer! Tampouco devem fazer as coisas depois que viram algo mais. No 
processo de esclarecer os fatos, não é verdade que vocês juntam muitas profecias só para 
que as pessoas comuns as vejam? Isso  se tem feito para que as pessoas comuns possam 
aprender com as lições passadas na história. Inclusive as pessoas de antigamente falavam 
dessas coisas e foi para advertir as pessoas do mundo. Não são para que os discípulos do 
DaFa as usem como referência em seu cultivo! Se os discípulos do DaFa não tivessem sido 
perseguidos hoje em dia, não seria permitido que vocês descobrissem essas profecias. 
Conseguem ver a lógica disso, verdade? Os discípulos do DaFa devem fazer as coisas de 
acordo com o Dafa. Vocês estão criando a história, e estão criando o futuro. Não importa 
quem tenha feito os arranjos, isso já não vale mais. Qualquer coisa que alguém tenha visto, 
é do passado e já mudou. Ainda que poucos eventos possam ser os mesmos, esses foram 
necessários enquanto se faziam os novos arranjos, e só isso.  
 
Pergunta: Nós somos discípulos do DaFa que obtivemos o Fa depois de 20 de julho de 
1999 e tivemos um acidente de carro muito sério, porém não aconteceu nada conosco. As 
pessoas comuns chamam a isso de milagre. Desejamos agradecer ao Mestre por ter nos 
dado uma segunda vida. Quando algo assim acontece no período da retificação do Fa, é 
porque temos brechas e permitimos ao mal se aproveitar delas? Ou isto está relacionado ao 
assunto de compensar outras vidas? 
 
Mestre: Penso que há duas causas. Uma é: isso não se deve a que alguns estudantes não se 
comportaram bem? A outra é: é por que são estudantes novos? Os estudantes novos 
certamente têm tribulações. Porém, esta situação é muito pouco comum. Inclusive se há 
tribulações, normalmente, não serão grandes problemas. Não importa o que seja, não 
pensem que é algo grande. Sem importar que algo mau tenha acontecido ou não, o ponto 
mais importante é que vocês são cultivadores, portanto, naquelas coisas devem estar 
envolvidos elementos que fazem com que sejam inevitáveis. 
 
Pergunta: Alguns estudantes têm sofrido tribulações muito grandes de carma de 
enfermidade, e por muito tempo. É bom enviarmos pensamentos retos em grupo para ajudá-
los? 
 
Mestre: Certamente isto é bom. Na última vez, eu falei desse problema. Porém, alguns 
estudantes devem olhar para dentro de suas próprias mentes e pensar sobre o bem que 
realmente fizeram. Você é um ser tão extraordinário no período da retificação do Fa, 
porém, na realidade, quão bem tem feito as coisas? Sempre que surgir um problema, não 
diga: “Como isso poderia acontecer a um discípulo do Dafa?”.  
 
Por um longo tempo, alguns estudantes não têm sido capazes de eliminar apegos 
fundamentais! Quando as coisas se acumulam, eles não são capazes de superá-las, e as 
tribulações se tornam cada vez maiores. Quando ocorrerem problemas, ao invés de 
buscarem o problema em seu xinxing, ao invés de melhorarem fundamentalmente a si 
mesmos, realmente descartando essas coisas e superando-as de forma ampla e digna, eles se 
enfocam no assunto em questão: “Meu Deus... Por que não posso superar isso? Hoje estou 
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fazendo um pouco melhor, portanto devo melhorar um pouco mais”. Ele nunca está 
disposto a abandonar isso. Superficialmente parece que está abandonando: “Olha, estou 
começando a agir corretamente”. Está começando a agir corretamente, porém está 
começando a agir corretamente justamente por esse interesse. Não está fazendo as coisas 
bem dessa maneira porque isso é o que os verdadeiros discípulos do DaFa devem fazer! 
 
Realmente há alguns estudantes que são assim. Quão bem tem feito as coisas? Na realidade 
deveria dar uma boa olhada dentro de si mesmo. Na realidade, quão bem tem feito? 
Realmente pôde agir como os discípulos do DaFa na China continental que ainda estão 
validando o Fa sob um ambiente tão malvado e inclusive são capazes de abandonar a vida e 
a morte enquanto enfrentam situações de vida ou morte? Se realmente os colocassem nessa 
situação, seriam capazes de suportar? Certamente, não estou dizendo que cada um de vocês 
deva atravessar esse processo. No entanto, para alguns de vocês: não estão enfrentando a 
mesma coisa agora? Podem realmente superar isso? Como tenho dito, nossos estudantes 
pertencem a três categorias diferentes, e não são iguais. Certamente que as manifestações 
durante o cultivo não são as mesmas. Não pensem que uma outra pessoa não teve 
problemas e que está fazendo muito bem na retificação do Fa. Isso é diferente. A situação 
fundamental é diferente e não existe referência. Eu já disse que durante o cultivo não há 
referências nem modelos (a seguir): “outros fizeram assim, então eu simplesmente os 
seguirei e os imitarei”. Isso não é assim. Definitivamente seu estado é diferente do deles.  
 
Na realidade, para muitos estudantes, como se passou um período de tempo tão longo, 
especialmente depois de ter atravessado o dia 20 de julho de 1999, deveriam realmente dar 
uma boa olhada em vários assuntos a um nível fundamental. Deveriam se acalmar e 
realmente refletir novamente nas coisas. Não devem pensar: “Sou um discípulo do Dafa, e 
isso quer dizer que nada de mau me acontecerá. Se algo acontecer comigo, não estará 
certo”. Tampouco deveriam pensar que devem passar pelo que a outra pessoa passou. A 
situação de cada um é diferente. A chave de tudo está em quão bem vocês realmente têm 
feito. As coisas a que estão apegados em suas mentes são coisas de gente comum e 
inclusive estão embriagados e atordoados nos sentimentos. Quando as tribulações chegam, 
eles dizem: “Sou um discípulo do DaFa que experimentou tribulações por longo tempo” 
(Todos riem) (suspiro....) algumas vezes não quero que minhas palavras seja muito severas, 
porém, se minhas palavras não são o suficientemente severas, vocês não querem refletir 
novamente nem querem saber disso.  Isto está por terminar. Devem pensar sobre vocês 
mesmos. O tempo não espera ninguém! 
 
Quando realmente o dia da perfeição chegar, digo que os discípulos do DaFa se elevarão 
em plena luz do dia e o mundo inteiro poderá ver. (Aplausos). Se você não alcançar a 
perfeição, quando aquele dia chegar, tudo o que poderá fazer é só sentar ali e soluçar! E 
para aqueles que não se cultivaram bem, penso que será muito tarde, inclusive para chorar. 
 
Pergunta: Recentemente houve um acontecimento próximo de nós: um homem e uma 
mulher tiveram relações de intimidade... 
 
Mestre: Penso que falei disso, inclusive falei desse assunto. As coisas que certas pessoas 
têm feito não as fazem merecedoras nem sequer do título de “estudantes do Dafa”. Não 
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merecem serem chamadas nem sequer “seres humanos” e, ainda assim, elas chamam a si 
mesmas de “discípulos do Dafa”?! Estou esperando por você; não percebe isso?! 
 
Às vezes, quando vejo as coisas que fazem, realmente sinto dor. Porém, se eu realmente 
fosse abandoná-los, da mesma forma, sentiria grande dor. Realmente não quero desistir de 
vocês. Porém, como o fato de melhorar a si mesmo pode estar tão longe de suas mentes! 
Como atuar de forma honrada pode estar tão longe de suas mentes! Até mesmo pode estar 
manchando a reputação do DaFa e fazendo coisas que danificam o título de “ser humano”, 
no entanto, você chama a si mesmo de “discípulo do Dafa”! Vou ser direto e resumir o que 
acabo de dizer: Todos vocês que tem feito coisas que não são dignas da categoria de 
discípulo do Dafa, devem falar delas abertamente. Dessa forma, muitas de suas coisas serão 
eliminadas e, ao mesmo tempo, isso fará que fortaleça sua intenção de fazer melhor. Digo-
lhe que o seu tempo realmente está acabando. Para todos vocês que têm feito coisas más, e 
não me refiro àqueles de vocês que já mudaram, estou falando desses que estão fazendo 
coisas más, e esses que estão dando informações a esses rufiões malvados do grupo 
comunista da China; no momento em que realmente desistir de você, será o momento em 
que descerá ao inferno! Estas não são palavras vazias com o propósito de assustá-lo. Como 
isso ainda não terminou, ainda  há uma oportunidade para todos os seres conscientes e o 
Mestre tem esperado por você uma e outra vez! 
 
Pergunta: Há algo em que precisamos prestar atenção especial enquanto ensinamos aos 
novos estudantes a enviarem pensamentos retos durante as lições de nove dias? 
 
Mestre: Na realidade, não precisa dizer aos estudantes novos que enviem pensamentos 
retos. (Risos). A razão é, nesse tempo suas habilidades ainda não são grandes. Isso porque 
começaram a aprender o Fa agora, e devem passar por um processo. Não sejam tão 
ansiosos em dizer a eles que enviem pensamentos retos.  
 
Pergunta: Minha compreensão é que o cultivo individual de um discípulo do DaFa está 
diretamente relacionada com o corpo cósmico ao qual está conectado. Quando o Fa 

retificar o firmamento colossal, os cultivadores do futuro serão responsáveis pelos corpos 
cósmicos aos que eles correspondem, ou os corpos cósmicos já terão sido retificados pelo 
Fa? 
 
Mestre: Durante o curso de vosso cultivo, o corpo cósmico ao qual corresponde o seu 
próprio corpo, não importa quão grande seja, será retificado uma vez que obtenha êxito em 
seu cultivo, isso é certo. Porém, se você não se cultiva bem, não podem ser retificados. 
Certamente, há outro elemento em jogo, e esse é a retificação do Fa, as coisas que são boas 
serão mantidas e as coisas más também serão tratadas. Por isso, o tempo restante antes da 
chegada da retificação, é a melhor oportunidade para salvar seres conscientes. Quando o 
momento chegar, não esperará por ninguém. Assim que a imensa força da retificação do Fa 

chegar, não haverá mais oportunidades para mudanças. 
 
Pergunta: Todos os estudantes de Israel, enviam saudações ao Mestre! 
 
Mestre: Obrigado! (Aplausos). 
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Pergunta: Estimado Mestre, por favor, nos diga sobre a relação entre Moisés, Israel e a 
retificação do Fa. 
 
Mestre: Não há relação entre Moisés e a retificação do Fa. Porém,.. Não devem dizer o que 
digo de forma casual às pessoas comuns, pois as pessoas comuns terão dificuldades em 
entender... Na realidade, Moisés realmente foi o Deus que salvava os crentes no judaísmo. 
Depois que os judeus saíram do Egito, o Deus que cuidava realmente deles era Moisés. Eles 
clamavam à Jeová, porém, na realidade, Jeová não ofereceu salvação aos seres humanos, 
pois Jeová é um Deus de um nível mais alto, e o Deus que oferecia salvação aos seres 
humanos era Moisés. Moisés, Jesus e Santa Maria, são todos Deuses desse nível salvando 
seres humanos. Assim, aquele que realmente cuidava das crenças judaicas era Moisés. 
Essas são coisas que as pessoas não sabem muito. O que eu disse é a situação real. A raça 
judia é também uma raça criada por Deuses e, portanto, também deve ser salva na 
retificação do Fa. 
 
 Agora que eu já disso isso, por que não lhes conto algumas coisas que gostarão de ouvir. 
(Todos riem) (Aplausos). 
 
Acabo de falar sobre os israelitas. A Biblia disse que Jeová criou os israelitas. Na realidade, 
este pequeno universo nosso, este pequeno universo a que sempre me refiro, como se 
chama esse pequeno universo? Foi Pan Gu, o das lendas chinesas, que criou o universo. 
Porém, ele não é chinês. Não é um ser humano que pertença a nenhuma raça sobre a Terra. 
É um Deus nos Céus, ele é um universo. A criação do universo por Pan Gu aconteceu 
durante o processo onde a geração passada de pequenos universos foi destruída e o pequeno 
universo foi criado novamente. Seu corpo obedece precisamente o processo deste pequeno 
universo que passa pelo ciclo de Formação-Estabilidade-Degeneração e Destruição. Porém, 
seu ser não. Já não falei sobre a trindade dos Deuses? Ele tem um corpo divino e também 
um corpo verdadeiro. Seu corpo é precisamente este pequeno universo de que falo, no 
entanto, seu espírito verdadeiro não. Em lendas contadas pelas pessoas do mundo foi falado 
sobre como um ser chegou a existir desta maneira: Algo com forma foi gradualmente 
criado do caos, e assim foi formado; ele separou Céu e Terra, logo ficou em pé, e sustentou 
o Céu. Na verdade, o descrito é justamente as pessoas humanizando e colocando cada vez 
mais suas emoções humanas nas coisas, e então as pessoas acabaram distorcendo a 
realidade. 
 
Vocês sabem que o corpo humano é precisamente um pequeno universo que tem camadas 
sobre camadas de seres conscientes. Quando o universo de Pan Gu foi formado, foi como 
um embrião humano no seio materno; o pequeno universo é somente uma partícula dentro 
do corpo cósmico ainda maior. O corpo cósmico possui todos os elementos que podem 
formar vidas. Quando a geração passada do pequeno universo finalizou o ciclo de 
Formação-Estabilidade-Degeneração e Destruição, o corpo cósmico já estava trazendo vida 
à formação de um novo pequeno universo. Depois que a geração passada do pequeno 
universo explodiu, em um estado de caos, um novo universo foi formado gradualmente, e o 
espírito verdadeiro de Pan Gu entrou nele. Durante o processo de Formação, camadas sobre 
camadas de substâncias dentro dele, formaram camadas sobre camadas de céus e terras e 
por sua vez formaram as “dez mil coisas da criação” entre camadas sobre camadas de céus 
e terras, incluindo Deuses precisamente como o espírito verdadeiro de Pan Gu e camadas 
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sobre camadas de seres conscientes. O pequeno universo foi então formado. O corpo 
humano é formado por partículas pequenas que formam partículas maiores, e partículas 
maiores formam partículas ainda maiores. O corpo dele é igual a isso, partículas pequenas 
formam partículas maiores, e partículas maiores formam partículas ainda maiores. É similar 
ao que as pessoas já conhecem, com moléculas sendo formadas por átomos; moléculas 
certamente podem formar planetas, os planetas formam diferentes sistemas planetários na 
Via Láctea, diferentes sistemas planetários podem formar corpos cósmicos ainda maiores 
no universo, e há uma estrutura como essa. As pessoas, os cientistas de hoje, têm visto 
partículas, porém não viram as conexões entre as partículas. Todas as partículas estão 
conectadas entre si organicamente. Falando de Pan Gu, depois que foi formado, como todos 
os seres conscientes no Cosmo, ele também teve que passar pelo processo de Formação-
Estabilidade-Degeneração e Destruição. O que as pessoas falam em lendas, é o processo de 
sua “Formação”. De fato, ele alcançou o processo final, o processo de “Deneração e 
Destruição”, ou em outras palavras, ele está atravessando o processo de envelhecimento. 
Atualmente é o período de tempo em que ele se tornou degenerado depois de ter passado 
pelo envelhecimento. Está no estado final... Não há prazer em escutar as coisas quando 
usamos a linguagem humana para falar dos Deuses. Isto é só para dizer que estamos em um 
período de tempo onde as coisas já não são boas, portanto a retificação do Fa começou 
durante este período de tempo.  
 
No momento em que Pan Gu foi formado, houve diferentes níveis de partículas no Cosmo e 
essas partículas formaram seres conscientes durante o processo de sua formação. Nossa 
Terra é uma porção de seu corpo, uma porção de células dentro de seu corpo. Os planetas 
que possuem seres conscientes como nossa Terra, estão espalhados por todo este pequeno 
Cosmo, só que eles não possuem seres conscientes como os seres humanos de hoje. Isso se 
deve a que esses seres viventes, são seres no nível mais superficial do Cosmo, e são seres 
dos níveis mais baixos. Eles não foram feitos à imagem dos Deuses. Originalmente os Três 
Reinos não era algo bem definido ou separado. A razão pela qual existem os Três Reinos, é 
porque o Dafa iria ser difundido no nível superficial do pequeno universo e, por esta razão, 
foi escolhido este espaço como um reino único de três grandes níveis de seres viventes com 
seu próprio sistema. Pan Gu é um Deus, e o que há dentro do corpo de Pan Gu é 
precisamente o pequeno universo. Então, há diferentes níveis de Deuses e seres conscientes 
nos Três Reinos dentro de todos os corpos cósmicos na totalidade do pequeno universo. Só 
os seres dentro das dimensões superficiais possuem aparências baixas, feias, estranhas e 
malvadas. Portanto, o propósito inicial da criação dos Três Reinos, foi a retificação do Fa. 
Dentro do espaço dos Três Reinos, o Sistema Solar e a Terra também foram criados. 
Certamente, a idade da Terra não pode ser comparada com aquela do Cosmo. 
Originalmente havia um planeta na mesma posição da Terra. Na Terra original havia seres 
feios com a aparência de extraterrestres, e o ambiente de vida era extremamente difícil. Os 
seres humanos possuem a imagem de Deuses, mas a Terra original estava cheia de seres 
feios com a aparência de extraterrestres. Para que as coisas da retificação do Fa se 
manifestassem aqui, para que todos os seres conscientes no Cosmo pudessem ser salvos, e 
para que os seres conscientes no nível mais superficial pudessem ser salvos, os Três Reinos 
e os seres humanos foram criados aqui neste lugar. Isto porque ter seres com a imagem de 
Deuses no pior dos lugares, não era permitido. Por que os seres humanos foram criados, e 
não permitiram aos extraterrestres escutarem o Fa? A razão é, se essa classe de seres 
escutasse o Fa do Cosmo e se tornassem meus discípulos, seria o mesmo que insultar o 
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Cosmo e a todos os Deuses. Depois que a nova Terra se formou, uma porção de Deuses nos 
Céus vieram para cá, e todos usaram sua própria imagem e criaram os seres humanos na 
Terra. 
 
As pessoas de antigamente na China diziam que Nu Wa criou os seres humanos. Os Deuses 
usam suas capacidades divinas para fazer as coisas e não necessitam de suas mãos para 
fazê-las. A estrutura do corpo humano também é muito complicada, não é algo que possa 
ser modelado com as mãos de alguém. Usando o método torpe dos humanos, não 
funcionaria. Por isso os Deuses fizeram isso utilizando a força de seu Fa. O gong dos 
Deuses está presente desde o microcosmo até o nível mais superficial, por isso, no 
momento em que ele tenta fazer algo, é feito imediatamente, em um instante. Ele não faz as 
coisas no tempo dos humanos; ele é capaz de transcender o tempo dentro da dimensão 
humana. Então, quando observa dentro do tempo do lado humano, ele realizou sua criação 
em um instante.  
 
Houve vários tipos de Deuses enviados para cá naquele tempo. Um deles foi Jeová, do qual 
os judeus falam. Jeová criou as pessoas que formam a raça judia. Essa raça inclui uma parte 
das pessoas que vivem no sul da Europa, e todas elas pertencem a essa raça. Uma outra 
parte dos caucasianos do norte da Europa foi criada por outros Deuses. Quatro tipos de 
Deuses caucasianos criaram quatro tipos de caucasianos. Na verdade, os árabes eram 
caucasianos no passado, e viviam nas regiões norte da Terra. Isto não se refere às placas 
continentais atuais, as placas continentais originais foram mudadas há nove milhões anos. 
Eles eram pessoas que no passado, viviam na região norte, e foi o deslocamento da Terra 
que os levou à localização presente. Na história recente, antes de Genghis Khan ocupar a 
região árabe, os árabes tinham a mesma cor de pele que os caucasianos, e se pareciam com 
os europeus de hoje em dia. A diferença é que tinham cabelos escuros e olhos pretos. 
Depois que o enorme exército de Genghis Khan chegou, houve uma miscigenação, e esses 
locais acabaram sendo habitados por pessoas de sangue misto. Por isso a cor de sua pele é 
parecida com a dos chineses e mostram vestígios dos chineses assim como dos europeus. 
No entanto, no início foram criados por um Deus distinto.  
 
A raça indiana foi criada por um Buda. Por isso, a dança, a forma em que se comportam e 
tratam a si mesmos, e os gestos de mãos dos habitantes da Índia são parecidos com os 
gestos de mãos dos Budas. Os indianos são realmente uma raça criada pelos Budas. No que 
se refere aos asiáticos, uma porção deles foram criados por Nu Wa, enquanto que outra 
porção foi criada por um Tao. Na realidade, para se falar em termos mais precisos, a raça 
do início da América do Norte e da América do Sul era a raça amarela. No entanto, agora 
dizem que são pessoas de raça vermelha; na realidade, são da raça amarela; só que foram 
queimados pelo sol. (Todos riem). As pessoas que realmente formavam a raça vermelha, 
eram os antigos egípcios. É possível que agora não possam ser encontrados. A maioria 
deles misturou seu sangue com os negros. 
 
Os negros também foram criados pelos Deuses nos Céus, e não somente um Deus. Por isso, 
a aparência dos negros, quando se comparam entre si, tem certas distinções. Entre os 
Deuses dos Céus, alguns vestem roupas, enquanto alguns se cobrem com tecidos. Quanto 
aos Budas, a maioria veste grandes peças de tecido amarelo, enquanto os Deuses 
caucasianos, a grande maioria veste grandes peças de tecido branco. Usando palavras 
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chinesas para descrever isso, esses tecidos são um zhang longo, e os envolve em torno do 
corpo. Nós podemos ver isto em pinturas e esculturas antigas. No passado, os europeus 
também vestiam peças de tecido branco em torno de seu corpo. Os Deuses da raça negra 
vestem  tecidos de cor vermelha ao redor de seus corpos. Então, os Deuses, sem importar 
que cor tenha sua pele, todos parecem majestosos. Para que o Fa fosse propagado aqui, 
teria que ser criada a imagem do ser humano. Dependendo do tipo de Deus, este seria o ser 
humano que seria criado. Então, as palavras que dizem que os Deuses criaram os seres 
humanos à sua imagem e semelhança, são muito verdadeiras. É assim que os seres humanos 
de hoje vieram a existir. 
 
Ao longo da história, antes que a difusão do Dafa começasse, tanto os corpos e os espíritos 
originais dos seres que os Deuses criaram no início, foram todos formados nos Três Reinos. 
Já lhes falei sobre o processo do desenvolvimento da humanidade e do processo de 
desenvolvimento e enriquecimento gradual dos humanos. Quando o período recente de 
tempo chegou, os humanos já eram muito racionais e sua forma de pensar era muito 
coerente. No momento em que se chegou a esse ponto, a propagação do Dafa estava pronta 
para começar. Então, muitos Deuses dos Céus vieram para cá e se encarnaram como 
humanos. Então, o que deveria ser feito com os espíritos originais desses humanos? A pele 
humana superficial criada pelos Deuses, começou a ser habitada por seres de altos níveis 
que se encarnavam, enquanto os espíritos originais dos humanos originais foram colocados 
no mundo subterrâneo. Como os humanos também passam pela reencarnação, os humanos 
não levam essa pele superficial com eles, e ela é deixada aqui quando chega o momento 
certo deles partirem. A pele que vemos enterrada na tumba, essa pele que se decompõe, é a 
porção que cresce depois do nascimento enquanto a pessoa se alimenta. A pele pré-natal é a 
pele real, e é essa pele real que é levada depois que a pessoa morre. Então quando uma 
pessoa estiver para reencarnar, ela colocará essa pele superficial, (todos riem), é como se 
fosse uma roupa. As coisas são assim quando uma pessoa passa pelo processo da 
transmigração. Depois que os Deuses vieram e quando chegou o momento de propagação 
do Fa, pôde-se dizer que as pessoas sobre a Terra, criadas pelos Deuses no início, deram a 
sua colaboração na retificação do Fa. Não foi fácil para os humanos alcançarem esta etapa 
na história. Esses humanos ficaram em outras dimensões, as quais os chineses chamam de 
mundo subterrâneo, e não reencarnaram aqui. No momento presente, o lado onde os 
humanos se encontram, foi completamente assimilado durante a retificação do Fa. A força 
massiva da retificação do Fa, agora chegou à superfície mais externa desta dimensão 
humana e, chegou à superfície mais externa da pele humana.  
 
Todo o caminho até hoje, as diferentes raças foram e são como partículas debaixo dos pés 
dos Deuses que as criaram. As pessoas são capazes de se misturarem e coexistirem nesta 
dimensão, porém elas não pertencem ao mesmo sistema. Quando este período atual chegou, 
a pele de diferentes raças humanas tinham Deuses de diferentes Céus dentro delas. Eu falei 
acima do que ocorre com os humanos na superfície. Certamente o Dafa está sendo 
propagado. Hoje, não é mais o caso de trazer salvação aos caucasianos tornando-os pessoas 
da raça amarela ou trazendo salvação às pessoas da raça amarela tornando-as caucasianas. 
(Todos riem). Todos vocês sabem disso claramente. Estou fazendo o possível para que 
todos retornem ao lugar de onde vieram. Se você se cultivar bem, eu lhe darei um estado de 
Fruto ainda mais alto. Se você era um Deus, então se cultivará e terá novamente o estado 
original do Deus que você era; se você era um Buda, continuará sendo um Buda; se você 
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era um Tao, ainda continuará sendo um Tao. O que foi eliminado foram todos os elementos 
seus no universo pós-natal que se tornaram maus. E ao mesmo tempo, assimilarei você ao 
Dafa, retificarei tudo por você, dando coisas ainda melhores, e darei a você o estado que os 
Deuses do futuro devem ter. (Aplausos). 
 
Há diferentes seres viventes, diferentes seres conscientes e diferentes Deuses dentro do 
Cosmo, e todos eles não podem se converter na mesma coisa. Isso não funcionaria, e o 
Cosmo não prosperaria. As coisas são assim. Para todos esses seres, não importa que tipo 
de aparência tenham, todos eles passaram por um processo na história, e todos são dignos 
de serem apreciados, pois esse é o processo que o Cosmo atravessou.  
 
Bom, eu falei sobre algo que vocês gostam de ouvir. (Risos). Penso que seria melhor vocês 
não entregarem mais papéis com perguntas. Depois de terminar o resto das perguntas, creio 
que daremos por encerrado, pois não quero tomar muito de vosso tempo. Essa é uma 
conferência de trocas de experiências, então, ainda necessitam continuar e animarem uns 
aos outros. Por acaso, em um dos papéis não acabaram de perguntar como podemos 
melhorar como um todo? Essa é uma oportunidade para melhorar como um todo. 
 
Pergunta: Que classe de relação existe entre um ser negativo e o mal? 
 
Mestre: Na realidade, só mencionei os seres negativos quando falei sobre os princípios de 
Geração Mútua e Inibição Recíproca e suas correspondências entre diferentes seres no 
Cosmo. No nível baixo há humanos e há fantasmas. Falando de fantasmas, o termo chinês 
“fantasma” que o homem moderno usa é um termo geral, e há muitos outros termos, uma 
grande variedade, incluindo fantasmas, espíritos diabólicos, espíritos das montanhas, 
espíritos da floresta, monstros, bestas, espíritos, demônios e muito mais. O homem 
moderno se refere a eles como “fantasmas”. No nível humano, há humanos e há fantasmas. 
Mais acima há Budas e há demônios. E mais acima ainda, há seres positivos e seres 
negativos. E por que é assim? Porque quanto mais alto é, melhor é; quanto mais alto é o 
nível, melhor são as coisas. Em níveis muito altos há seres positivos e negativos. Os seres 
negativos não podem ser chamados de demônios. São totalmente diferentes dos demônios. 
Porém, são os opostos dos seres positivos. Por isso um é positivo enquanto o outro é 
negativo. A razão é, quanto mais baixo se chega, pior é, e quando se chega a certo grau, há 
reis do Fa e reis de demônios. Os Budas são reis do Fa. Quanto a esse rei de demônios, 
posso dizer que isso tampouco tem emoção humana ou desejos, e tampouco  tem apegos 
humanos. É um ser nesse reino, e por isso ele pode permanecer ali. O que acontece é que 
ele não acredita na bondade e exibe a maldade. Isso, colocando em termos humanos. Os 
demônios são simplesmente perversos, e os Budas simplesmente são bons. Assim, eles 
existem em oposição um do outro, e tratam as coisas de formas opostas. 
 
No passado, as pessoas diziam que em um só pensamento de uma pessoa existia o bem e o 
mal ; o bem e o mal vem de um só pensamento da pessoa. Neste Cosmo é difícil conseguir 
algo. Quando um Buda deseja fazer algo bom, assim que lhe vem o pensamento, o perverso 
seguirá imediatamente. Por maior que seja a bondade que ele faz, assim más serão as coisas 
que o seguem. Isto também é assim para os humanos. Quão grande for a bondade que fizer, 
é certo que a mesma quantidade de coisas más lhe serão dadas. Às vezes isso se manifesta 
nesta dimensão. Às vezes não se manifesta nesta dimensão e se manifesta em outras. Por 
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exemplo, digamos que tem feito algo muito bom para alguém e essa pessoa o agradece 
muito. Devido ao fato de ter feito essa bondade, é possível que um outro ser seja 
prejudicado e perca algo. Em outras palavras, quão grande seja a bondade que tenha feito, 
assim grande será a coisa má que ocorrerá. Portanto, no passado, a lei de geração mútua e 
inibição recíproca foi absoluta, e quando um ser vivente desejava fazer certa coisa, não era 
permitido que conseguisse em absoluto. Quanto aos Deuses, todos vocês se perguntam por 
que os Deuses precisam esperar o momento chegar ou a oportunidade correta para salvar 
alguém. O que é “não chegou o momento correto ou a oportunidade correta” ou “a 
oportunidade apropriada ainda não chegou”? Eles não podiam fazer isso porque o princípio 
Geração Mútua e Inibição Recíproca tem sido absoluto e estava controlando tudo isso. Um 
Deus absolutamente não faria algo mau com o propósito de fazer algo bom e, como 
resultado, fazer que ele caia. Ele jamais faria tal coisa. No passado, houve monges que 
falavam sobre salvar pessoas. Às vezes eu pensava: “eles realmente não percebem por qual 
forma as coisas acontecem”. Não é como os humanos imaginam. Portanto, o princípio 
Geração Mútua e Inibição Recíproca faz que todos os Deuses não façam aquilo que 
desejam fazer. 
 
Pergunta: A humanidade que vier depois da retificação do Fa do mundo humano terá 
alguma memória do homem de hoje? 
 
Mestre: A humanidade do futuro fará elogios à retificação do Fa de hoje por gerações após 
gerações. (Aplausos). Quanto à verdade da perseguição, isso não foi revelado 
completamente para que o homem veja. A humanidade ficará assombrada. A perfeição dos 
discípulos do Dafa, a ocorrência de tudo o que o homem não acredita, e o processo da 
retificação de todas as coisas degeneradas da humanidade; estas coisas comoverão a alma, e 
as pessoas não só ficarão assombradas, mas aterrorizadas. Tudo isso acontecerá. Portanto, 
esta parte da história será deixada para humanidade durante toda a eternidade.  
 
Pergunta: Sinto muito peso de consciência por não ter feito bem algumas coisas. Apesar 
de saber muito bem que não devo alimentar tanto remorso até a ponto de perder a confiança 
em meu cultivo, ainda é difícil me livrar disso. 
 
Mestre: Você não tem determinação ou sua determinação não é suficiente. Você é um 
discípulo do Dafa, portanto dê uma olhada à perseguição que os discípulos do DaFa sofrem 
na China continental. Você também é um discípulo do Dafa, porém não é capaz de mostrar 
um pouco de determinação nisso. Por acaso, você está apegado a que? Não é isso o que 
ocorre? Você não tem suficientes pensamentos retos. Se você tivesse suficientes 
pensamentos retos, seria capaz de abandonar isso.  
 
Pergunta: Mestre, sinto que muitos estudantes colocam muita ênfase nos “pensamentos 
retos”, porém descuidam das “ações retas” até certo ponto. Quando trocamos experiências 
quase nunca falam sobre como ter ações retas. Por favor, diga-nos como unirmos 
pensamentos retos e ações retas. 
 
Mestre: Não é como você descreve. Quando vê que alguém não tem ações retas, na 
realidade, deve-se ao fato de que não tem suficientes pensamentos retos, já que é a mente 
da pessoa que a guia em suas ações. Quando seus pensamentos retos são suficientemente 
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fortes, suas ações definitivamente serão retas; quando os pensamentos retos não são 
suficientemente fortes, as ações não serão retas. Não importa como tenhamos discussões e 
como falemos sobre a questão de pensamentos retos, há pessoas que não conseguem 
desenvolver pensamentos retos. Quando pode fazer as coisas de tal forma que seus 
pensamentos retos sempre estão presentes, seus atos seguramente serão retos. Não importa 
como o colocamos, isto continua sendo um assunto de como os discípulos do Dafa,devem 
fazer um melhor trabalho, um trabalho de qualidade. 
 
Pergunta: Sou um discípulo do DaFa que obteve o Fa depois de 20 de julho de 1999. 
Obtive o Fa em 2000. Não sei se poderei ter o mesmo tipo de poderosa virtude como os 
discípulos que obtiveram o Fa antes de 20 de julho de 1999. 
 
Mestre: No passado, antes de 20 de julho de 1999, os estudantes estiveram fazendo o 
cultivo pessoal. Agora mesmo é o momento para estabelecer realmente poderosas virtudes. 
E, você não obteve o Fa neste tempo? Se podem obter poderosas virtudes, também é uma 
pergunta para vocês (para aqueles que obtiveram o Fa antes de 20 de julho de 1999), pois 
também estão estabelecendo poderosas virtudes neste tempo. O que ocorre é que você 
realiza o seu cultivo pessoal unido ao assunto do esclarecimento da verdade e da salvação 
dos seres conscientes. Isto não afeta em nada as coisas. 
 
Pergunta: A matéria mais microcósmica do Cosmo tem limite? Se é assim, esta seria a 
manifestação mais alta do Fa? Seria o ponto mais alto de Zhen-Shan-Ren? 
 
Mestre: “A matéria mais microcósmica... tem limite”; parece que esta frase alcançou uma 
conclusão final, verdade? Não alcançou uma conclusão final? Porém, digo a todos que em 
um nível inclusive mais microcósmico não há matéria, e não se chama matéria. É 
completamente diferente de nossa matéria. Porém, ainda assim, está conectado ao sistema 
de matéria, então não pode ser expresso com a linguagem humana de forma alguma. É 
difícil alcançar seu ponto final com palavras, porém tenho maneiras de alcançá-lo com 
palavras. 
 
Pergunta: Alguns estudantes pensam que sua própria assimilação ao DaFa é o mais 
importante. Por isso, muitas vezes não querem estar muito ocupados, e preferem ter mais 
tempo para analisarem as coisas. Penso que o progresso da retificação do Fa é muito 
rápido, que quando coisas necessitam ser feitas, precisamos fazê-las imediatamente, e que, 
contanto que estudemos o Fa com um coração tranquilo, e busquemos dentro quando nos 
encontrarmos com certas coisas, isso é considerado como fazer progressos diligentes. 
 
Mestre: Sim, é verdade. Em muitas coisas vocês não deveriam ser limitados por noções 
humanas. Você disse que formou certos hábitos. Porém, hoje é dado aos discípulos do 
DaFa o estado de Deuses. Necessita progredir para o estado de Deuses. Você pode fazer 
bem muitas coisas se as faz com pensamentos retos. Certamente, refletir sobre as coisas é 
algo correto e não há nada de ruim nisso. Porém, se você, muitas vezes, leva muito tempo 
para refletir sobre as coisas e perde a oportunidade de estabelecer suas poderosas virtudes 
na retificação do Fa, então suas perdas serão maiores que seus ganhos. 
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Pergunta: Como podemos aplicar os princípios do Fa que o Mestre nos ensinou sem 
sermos limitados pelos nossos apegos e sermos capazes de harmonizar as coisas e nos 
tornarmos mais diligentes, uma vez que estamos nos cultivando durante a etapa final da 
retificação do Fa? Sobre a questão de fazer coisas para o DaFa e compreender os 
princípios do Fa, como podemos fazer com que não nos dedicamos somente a uma dessas 
coisas e sim, sejamos capazes de harmonizar tudo em todos os pontos? 
 
Mestre: Às vezes, quando vocês consideram um assunto, já se formou um hábito: “Desejo 
fazer tal coisa...vou fazer essa coisa assim...vou fazer essa outra coisa assim...”. Você 
reflete sobre isso a tal ponto que sente que está tudo garantido de forma satisfatória. Porém, 
quando tenta realmente fazê-lo, a verdade, e as situações reais sempre estão mudando e 
verá que o resultado não é o esperado. (Risos). Como não acontece do jeito esperado, volta 
novamente a pensar sobre aquilo. Porém, as coisas não devem ser feitas dessa forma. 
Mantenha os pensamentos retos. Se você pensa que deve fazer as coisas de tal forma, então 
faça. Quando enfrentar problemas, naturalmente saberá resolvê-los. Se seus pensamentos 
retos são fortes, você sairá dessa situação sem incidentes e é certo que fará bem as coisas. 
 
Por que digo a todos que façam as coisas dessa maneira? Parece passivo, verdade? Porém, 
isso não é verdade, pois o lado de vocês que tem sido cultivado com êxito sabe tudo. Não 
importa como faça as coisas, tudo dará certo. Não importa como faça as coisas, será capaz 
de fazê-las bem. Portanto, é suficiente para você ter a idéia. Uma vez que sabe o que fazer, 
deve seguir em frente e fazê-lo e, enquanto a faz, sua sabedoria aflorará continuamente. 
Isso porque nesse tempo, o lado de vocês que tem sido cultivado com êxito se unirá à você 
neste lado, e sabe, tudo o que diz respeito a isso é algo onipotente e como um Deus. Esta 
pequena coisa que está fazendo, seguramente será resolvida rapidamente, sua sabedoria 
aflorará, e será completamente diferente. E se você fica bloqueado em algum ponto, o 
Mestre lhe dará sabedoria. (Risos) (Aplausos). 
 
Pergunta: Os discípulos do Dafa de Taiwan enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado! (Aplausos) 
 
Pergunta: Há estudantes em Taiwan que gravaram “Zhuan Falun” e “Essenciais para 
maior avanço”, entre outros, em taiwanês e usaram  “Pudu” e “Jishi” como fundo musical. 
Cada jogo é vendido por quinze dólares. 
 
Mestre: Nenhuma música deve ser acrescentada às lições do Fa; nem sequer música do 
Dafa. Tudo o que é relacionado à publicação de meus trabalhos, deve ser tratado pelos 
estudantes que são responsáveis por isso. Também, colocando dessa forma, há um contrato 
para tudo. Por isso, nossos estudantes não podem publicar livros por si mesmos, atuarem 
por si mesmos, ou usá-los para ganhar dinheiro. Inclusive se não ganha dinheiro com 
aquilo, ainda não podem simplesmente fazer as coisas assim. Durante o período da 
retificação do Fa não pode haver nenhum erro nem descuido, portanto, durante esse tempo 
deve prestar atenção a certas coisas. No que se refere à humanidade futura, a moral de todos 
melhorará, todos seguirão regras, e ninguém fará algo assim. Todos se farão responsáveis 
por isso. No entanto, no presente não funciona assim. E o mal está buscando brechas para 
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se aproveitar; o coração das pessoas não é virtuoso. Não podemos fazer as coisas dessa 
forma. E usar os livros para ganhar dinheiro é ainda menos aceitável.  
 
Quanto à tradução em taiwanês, não estou contra isso. Porém, não importa que tipo de coisa 
estejam fazendo, não podem fazê-lo por sua própria conta. Estou assinalando esse ponto de 
forma muito clara: ninguém tem permissão de fazer as coisas por si mesmo, quando se trata 
das coisas do Dafa. Certamente, com relação à China continental, devido às circunstâncias, 
não há problema com relação aos estudantes fazerem coisas no sentido de resolverem os 
problemas na obtenção de livros. Porém, devem se assegurar que nem uma só palavra do 
livro original seja mudada. Fora da China continental, isso não é permitido.  
 
Pergunta: A compreensão mais profunda que os estudantes veteranos têm sobre o Fa é a 
de ser firme em Dafa e ter fé no Mestre. Desejo perguntar: De onde vem a firmeza e a fé? 
Por longo tempo, meu marido não pôde entender isso. Como podemos nos cultivar no Fa e 
estabelecermos esse tipo de firmeza incomparável? 
 
Mestre: Acreditar em algo ou não, é um pensamento racional. Não parte de mim dando 
alguma coisa a ti, e não é um estado que possa obter depois de aplicar algum método 
específico. Todos os discípulos do DaFa possuem fé firme no Dafa. Para os discípulos do 
Dafa ocorre assim, e isto é descrito em suas palavras. A fé firme no Dafa por parte dos 
discípulos origina-se  do entendimento das coisas a um nível racional e a partir disso, 
desenvolveu-se a “fé” firme. Não é o resultado de nenhum elemento que trabalha sobre o 
ser humano. Em seu nível mais superficial, o ser humano tem três almas e sete espíritos. 
Um dos sete espíritos se chama “fé”. Uma pessoa é capaz de ter fé quando outra pessoa diz 
algo, ela é capaz de desenvolver isso. Porém, esse tipo de fé não pode ser comparada com a 
fé reta no cultivo. A razão é que, isso é o mais externo, a superfície mais externa do ser 
humano, e só é capaz de ter um tipo de inteligência. Porém, a fé reta dos discípulos do 
DaFa é um estado divino. Resulta de uma compreensão racional da verdade, e esse é um 
estado divino do lado que tem sido cultivado com êxito. De forma alguma é o resultado de 
algum elemento externo em função. Não se trata em ter firmeza de fé simplesmente por ter 
um fé firme. É impossível ter uma fé firme simplesmente pelo fato de se ter uma fé firme. 
De minha perspectiva, como vosso Mestre, não solicito nada dos discípulos do Dafa. Tudo 
o que eles estão fazendo hoje – seja validando o Fa, salvando seres conscientes, ou 
estudando o Fa e cultivando a si mesmos – digo que nenhuma dessas coisas, as faço por 
mim. No futuro, os discípulos do DaFa verão que todas as coisas que os discípulos fizeram, 
foram para seu próprio benefício. Aqueles que salvaram, foram seus próprios seres 
conscientes, e o que eles estão aperfeiçoando são seus próprios mundos e seres conscientes. 
Estão estabelecendo poderosas virtudes para si mesmos. Tudo é feito para benefício próprio 
dos discípulos do Dafa. Nem uma só coisa que fizeram, foram feitas para o Mestre, e nem 
uma só coisa que fizeram é para algum outro. (Aplausos). 
 
Portanto, não é necessário forçar ninguém para que faça algo; todos os estudantes chegaram 
a esse nível através do entendimento dos princípios do Fa. Somente depois disso, eles 
podem ser mais diligentes, só assim, podem ser firmes em Dafa. Isso não se deve a nenhum 
elemento externo, nem é algo que possa ser alcançado através do surgimento de certa idéia. 
O Mestre não pede nada, nem tampouco tomarei nada de nenhum deles. Só lhes dou coisas 
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e sofro por eles. Esse é definitivamente o caso! (Aplausos) Digo-lhes que estudem mais o 
Fa, e isso definitivamente não é estudar para o Mestre.  
 
Pergunta: O dano do Partido malévolo à cultura tradicional da China e sua propaganda 
ateísta desde 1949 tem resultado em grandes obstáculos para o entendimento das pessoas 
no que se refere ao Dafa e esta perseguição. Desejo partir dessa perspectiva para esclarecer 
os fatos, por exemplo, inspirar as pessoas para que pensem sobre o porquê houve arranjos 
tão detalhados na cultura tradicional chinesa. Porém, isso parece não ter nada a ver com os 
direitos humanos. Posso falar dessa perspectiva? 
 
Mestre: Pode fazê-lo. Pode explorar este tema com aqueles que têm boa educação e que 
realmente tem sua própria forma de pensar. Porém, normalmente, quando se encontra com 
as pessoas, se você lhes fala dessa forma, ah! Se você falasse somente a uma pessoa por 
dia, estaria exausto. (Risos). Teria que falar muito. Está bom esclarecer os fatos de 
diferentes perspectivas. Pode fazê-lo. Porém, no final precisará falar da perseguição.  
 
Pergunta: Os discípulos do Dafa de Fuzhou, Fushun, Guangzhou, Kunming, Chegdu, 
Leshan, Nanyan da província de Henan, Chengde e Xi’an eviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado. (Aplausos). 
 
Pergunta: Os discípulos do Dafa na Ilha de Saipan, da França, de Macao, de Hong Kong, 
da Inglaterra, do Japão, do México, da Espanha, da Escócia e da Romenia, enviam 
saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado. (Aplausos). Já que todos os papéis são saudações que me enviaram, 
então simplesmente vou ler a todos. 
 
Pergunta: Todos os discípulos do DaFa em Huinzhou da província de Guangdong. Ningbo 
da província de Zhejiang, a região de Chaoshan na província Guandong, Wuhan da 
província Hubei, Nanchang da província Jiangxi, Shiyan da província Hubei, Tianjin, 
Nanjin, província Hunan, Mongólia Interior, província Yunnan, Shangai, Pequim, província 
de Zhejiang e Hohhot enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado (Aplausos). Parece que eles combinaram os papéis que vocês 
apresentaram, pois todos enviam saudações ao Mestre. Há ainda mais. 
 
Pergunta: Todos os discípulos do Dafa de Vancouver enviam saudações ao Mestre. Todos 
os discípulos de Singapura, Indonésia, Grécia e América do Sul enviam saudações ao 
Mestre. 
 
Mestre: Obrigado. (Aplausos). 
 
Pergunta: Estimado Mestre, por favor, diga-nos de qual dinastia provém as pessoas de 
Singapura? (Todos riem) 
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Mestre: No futuro, não me façam perguntas como essas, pois em alguns casos o governo 
não compreenderá isso, e em outros casos não desejo dizer. Singapura pertence às pessoas 
ligadas à Li Zicheng (Todos riem). 
 
Pergunta: Todos os discípulos da Universidade Médica Militar nº 01 da China enviam 
suas saudações ao Mestre. Os discípulos da Tailândia e Austrália enviam saudações ao 
Mestre. Os discípulos de Changchun enviam suas saudações ao Mestre. Nós agradecemos 
ao Mestre por sua compaixão e salvação a todos os seres. Definitivamente faremos as 
coisas bem. 
 
Mestre: Obrigado. (Mestre se levanta) (A audiência se coloca de pé, aplaude por longo 
tempo) 
 
Por favor, sentem-se. Então, no que se refere a validar o Fa, vocês o têm feito por quase 
quatro anos. Não importa quanto tempo isso leve, não pensem nisso. A razão é, assim que 
pensarem nisso, estarão formando um apego! Não importa quanto tempo isso leve, todos os 
discípulos do Dafa são responsáveis por eliminar esses seres perversos, expondo a malvada 
perseguição e salvando os seres conscientes ! (Aplausos). 
 
Sem importar o quanto tenha sofrido nesta perseguição, e até aqueles que perderam suas 
vidas durante essa perseguição,  precisam lembrar que o Mestre não o deixou nem um 
pouquinho! (Aplausos). 
 
O que aguarda os discípulos do Dafa são as honras eternas e incomparavelmente altas e a 
poderosa virtude! (Aplausos). 
 
Não importa se vocês são estudantes da China continental ou fora do continente, espero que 
todos aproveitem os momentos finais para fazê-lo bem e fazê-lo inclusive melhor. 
Especialmente para aqueles de vocês que não fizeram bem, deveriam aproveitar cada 
momento e fazê-lo bem daqui em diante. Não percam a oportunidade. Assim que a 
perseguição acabar, assim que a força do mal não for suficiente, isto acabará. Quando essa 
época chegar, será muito tarde para arrependimentos. Se isto não tivesse ocorrido, não 
haveria o caso de estudantes não fazerem bem. Porém, isso ocorreu, e alguns estudantes 
entre vocês não fizeram bem, então, deveriam fazer bem. Isto porque, depois de tudo, essas 
coisas ocorreram; se não tivesse acontecido, isto não existiria. O Mestre pode fazer 
qualquer coisa e retificar qualquer coisa. Porém, já que isso aconteceu, houve perdas e 
vocês devem recuperar essas perdas por si mesmos. Espero que cada um dos discípulos do 
DaFa não dê muita importância à forma superficial das coisas. Vosso próprio cultivo, 
vosso próprio melhoramento, vossa validação do Fa no meio do mal, salvando seres 
conscientes e caminhando com passos firmes o caminho que vocês devem seguir, o fazer 
tudo isso bem é o que tem de maior valor. (Aplausos). 
 
Obrigado (Longos aplausos). 
 
   
 
 


