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Saudações! (Calorosos aplausos) 
 
Podemos dizer que temos aqui verdadeiramente uma grande ocasião (Calorosos Aplausos). 
Parece haver mais estudantes aqui. Todos vocês sabem que não atravessamos um período 
de tempo muito longo desde 20 de julho de 1999 até o presente, porém todos sentem como 
se este tempo fosse sumamente longo, e durante este período de tempo, vocês têm sentido 
isto muitas vezes. Todo tipo de coisas que nunca ocorreram antes foram concentradas neste 
pequeno mundo humano, todos os arranjos no Cosmo feitos pelas velhas forças com o 
intuito de interferir na Retificação do Fa estão atuando aqui, e tudo que veio para o Fa, que 
se formou para o Fa e que foi criado para o Fa têm se manifestado durante este período. O 
mais notável é que os estudantes da China continental têm experimentado uma perseguição 
sem precedentes e, nesta perseguição, o mal utiliza todos os meios existentes na história de 
todos os tempos e de todos os lugares. As artimanhas do mal estão em sua etapa final.  
 
Observando a situação atual, embora os discípulos do Dafa e eu tenhamos passado por 
estas tribulações impostas a nós pelas velhas forças durante este período de tempo, isto 
também foi vantajoso aos discípulos do Dafa – muitos pensamentos retos extraordinários e 
ações retas são dignos de serem atesourados – é algo difícil de encontrar. Todas essas 
coisas têm sido impostas a nós pelas velhas forças, porém muitos discípulos do Dafa têm se 
conduzido realmente bem em meio à perseguição.  Quando validam o Fa, os discípulos do 
Dafa estabelecem a poderosa virtude de Seres Iluminados forjados na Grande Lei, isto 
criou a inigualável grandeza dos discípulos do Dafa validando o Fa durante a Retificação 
do Fa. (Calorosos Aplausos). 
 
Vocês experimentaram muitíssimas coisas nestes poucos anos, e todos vocês suportaram 
provas que vieram na forma de muitas dificuldades e tribulações durante esta perseguição. 
Isto ainda não está concluído, e vocês continuam validando o Fa e a trilhar o caminho que 
um discípulo do Dafa deve trilhar. Vocês não podem baixar a guarda até que os fatores 
malvados sejam completamente eliminados, em vez disso devem se esforçar ainda mais em 
eliminar completamente os fatores malvados que perseguem a Retificação do Fa e os 
discípulos do Dafa. Na realidade, as velhas forças são uma enorme tribulação criada no 
Cosmo para a Retificação do Fa. Naquela época, nenhum ser acreditava que eu poderia 
vencer isto. Com este entendimento, muitos seres de alto nível do Cosmo adotaram a 
postura de observar as coisas sem se envolverem, enquanto que os seres que participam, 
estão aproveitando a oportunidade da Retificação do Fa para fazerem o que eles querem, 
sem nenhum escrúpulo. Porém, muitos Reis e Senhores sabem que esta Retificação é 
essencial à sobrevivência do firmamento; se esta Retificação do Fa não tiver êxito, tudo 
desaparecerá. Entretanto, eles não querem que haja mudanças fundamentais. É justamente 
sob o efeito deste complicado estado mental que os seres de diferentes níveis têm exposto o 
profundo de seu ser, seu verdadeiro comportamento e reino. 
 
Devido ao complicado estado que os seres de alto nível estão vivenciando, o impacto tem 
sido simplesmente enorme sobre o pequeno Três Reinos, sobre os seres nos Três Reinos e 
em particular sobre o mundo humano. Um único pensamento lá em cima causa diferenças 
enormes no comportamento dos seres conscientes em diferentes níveis; um único 
pensamento lá em cima pode causar mudanças imensas aqui em baixo. Acima de um 
determinado ponto, as velhas forças deixam de existir, porém a retificação do Fa ainda 
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continua, pois este não é o limite do firmamento cósmico, no entanto, já não há nenhum 
fator relacionado às velhas forças; a chegada das velhas forças no firmamento foi arranjada 
completamente de um determinado ponto para baixo. Então, neste caso, se eu realmente 
tivesse seguido o caminho trilhado pelas velhas forças, quando eu alcançasse o ponto em 
que elas deixam de existir, não poderia continuar, pois os níveis delas só vão até ali, e eu 
não poderia finalizar completamente a Retificação do Fa, pois eu não conseguiria mudar o 
“status quo”, e tudo o que eu teria feito não seria diferente das características distorcidas do 
velho Cosmo, e, como resultado, a Retificação do Fa teria sido em vão. Esses Reis 
gigantescos no firmamento pensaram que nenhum ser seria capaz de superar uma enorme 
tribulação como esta, e que seria impossível a Retificação do Fa ter êxito. Muitos Deuses 
do Cosmo me disseram: “Desejo-lhe êxito”. Vocês sabem, essas palavras têm um profundo 
significado. Eles pensavam que era impossível superar as tribulações, porém eu o fiz 
(Aplausos longos). 
 
Os discípulos do Dafa no mundo humano têm superado as tribulações e também validado o 
Fa (Calorosos Aplausos). Vocês passaram por muitos sofrimentos durante este processo. 
Entretanto, durante o processo dos discípulos do Dafa validarem o Fa, muitas pessoas se 
desviaram de seus caminhos justamente por terem muitos pensamentos humanos, muitos 
apegos que não conseguiram deixar, e, assim, cometeram erros que um discípulo do Dafa 
não deve cometer, além do que, na cooperação entre os estudantes, muitas vezes há 
discórdia devido à insistência de alguns em manter seus próprios pontos de vista. Porém, 
não importa, o que estou dizendo é que o fato de terem seguido em frente em circunstâncias 
tão difíceis, foi a maior virtude e algo sem precedentes (Calorosos aplausos). Na realidade, 
não há outra coisa mais importante do que a validação do Fa feita pelos discípulos do Dafa, 
isto é maior que tudo, e vocês têm feito muito bem! (Calorosos aplausos). 
 
É extraordinário, é realmente extraordinário! Algumas vezes, observo o caminho que os 
discípulos do Dafa percorreram e penso no quão extraordinário é. Por que digo isto? Nunca 
na história humana houve cultivadores validando o Fa, e na história do Cosmo nunca houve 
nada como a Retificação do Fa, inclusive os Deuses nunca tinham ouvido falar da 
“Retificação do Fa”, e em se tratando de validar o Fa no mundo humano, nunca houve 
exemplo a seguir. Tudo depende dos próprios discípulos do Dafa trilhando o caminho na 
Retificação do Fa e trilhando o caminho de validação do Fa; os discípulos deixaram – para 
o futuro, para os seres do futuro, para a sociedade humana do futuro e para todos os seres 
em diversos reinos do futuro – a forma e estado de cultivo para a validação do Fa e para a 
existência de seres em diferentes níveis no futuro. Por esta razão, o caminho de vocês é de 
suma importância. Se você não caminhar bem o seu caminho durante a Retificação do Fa, 
isto resultará em perdas para o futuro. Quanto melhor percorrer seu caminho, mais sólido, 
harmonioso e sem erros será o caminho de vida deixado ao futuro. Isto não é algo comum e 
corrente. A Terra parece ser tão pequena, porém, todos os seres do Cosmo inteiro, todos os 
gigantescos corpos cósmicos, todos baixaram aqui, e este lugar se converteu no ponto 
principal de todos os seres, este lugar se converteu no ponto principal do Cosmo. Então, 
nada do que se faz aqui desde o começo da Retificação do Fa é trivial. 
 
Todos os seres que você salva quando esclarece os fatos, isto é, os seres conscientes salvos, 
não são seres comuns. Por detrás de cada pessoa existem extensos e profundos laços 
cósmicos. Assim que a salva, você não salvou somente aquela pessoa, é muito provável que 
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tenha salvado um grupo gigantesco de seres, ou até um grupo gigantesco de seres de níveis 
muito altos. Eu disse que nada do que foi outorgado aos discípulos do Dafa é algo simples; 
tudo é realmente extraordinário. Porém, sob circunstâncias normais, nenhuma das coisas 
que fazemos quando estamos validando o Fa parecem milagres ou coisas divinas. Na 
superfície, todas são formas humanas. Por isso, parece que estamos fazendo coisas 
humanas comuns. Especialmente quando se trata de todas essas pessoas que não sabem 
muito sobre o Dafa, elas acham que tudo o que fazemos não é nada mais do que coisas 
humanas comuns e correntes. Na verdade, não é assim, é fundamentalmente diferente. 
Nosso ponto de partida, nossas metas e o objetivo que queremos alcançar são totalmente 
diferentes daquilo de pessoa comum. Não estamos tentando obter certas coisas humanas 
entre as pessoas comuns. Não estamos interessados no dinheiro das pessoas ou em política 
de gente comum ou no poder político. Vocês são cultivadores, e os discípulos do Dafa 
desejam alcançar a Consumação por meio do cultivo. Durante esta Retificação do Fa foi 
demonstrado plenamente que aquilo que os discípulos do Dafa fazem não pode ser feito ou 
alcançado por pessoas comuns. Quando os discípulos do Dafa validam o Fa, por que uma 
só pessoa pode fazer aquilo que somente dez ou cem pessoas são capazes de fazer? 
Enquanto validam o Fa, vocês viram se manifestar nos discípulos do Dafa da China 
continental o tipo de poderosa virtude de um cultivador que enfrenta a morte, algo que as 
pessoas comuns não podem fazer; pois isto é algo que uma pessoa comum não consegue 
fazer. E mais, esta perseguição não dura apenas um ou dois dias, ela já dura vários anos. 
Ser capaz de seguir em frente sob este tipo de longo e doloroso tormento, não pode ser 
comparado com dores temporárias ou com algo motivado por um impulso. Por isso, digo 
que os discípulos do Dafa são incríveis. Hoje eu digo: os discípulos do Dafa são 
extraordinários, e vocês estabeleceram a grandeza do Dafa ao terem validado o Fa no 
mundo humano. (Calorosos aplausos).  
 
Observando a situação presente, já não se pode comparar com a situação vivida na época de 
20 de julho de 1999. Naquela época, éramos perseguidos de forma muito severa pelos mais 
variados tipos de maldade, e estávamos, por assim dizer, na defensiva; o mal estava nos 
perseguindo e não sabíamos exatamente o que fazer no sentido de esclarecer os fatos às 
pessoas do mundo. Estávamos em um estado passivo. Agora a situação é bem diferente. 
Hoje, podemos dizer que as coisas malvadas nos baixos níveis já foram quase que 
totalmente destruídas, sobraram muito poucas, e, com exceção das poucas pessoas más que 
elas ainda controlam, suas habilidades de controlarem as pessoas do mundo já foram 
basicamente eliminadas. Em razão disto, hoje, as pessoas do mundo estão despertando e 
refletindo sobre as coisas, pois já foram libertadas do controle externo. Estes são os frutos 
da vossa validação do Fa. Além disso, toda esta perseguição é produto de mentiras, 
calúnias e meios desprezíveis que não têm nem nome. Aquelas coisas não se atrevem a 
permitir que as pessoas saibam disto, pois as pessoas do mundo ficarão atônitas ao saberem 
da verdadeira situação. Por isso, o esclarecimento da Verdade feito pelos discípulos do 
Dafa é o ato mais poderoso no sentido de expor o mal, expor esta perseguição; esta é a 
forma mais poderosa de eliminá-lo ou mantê-lo sob controle.  
 
Vocês fizeram muito bem, e o que está acontecendo é o fruto disto. Então, no que diz 
respeito a toda esta perseguição, hoje em dia, a situação é completamente diferente do 
passado. Fora da China continental, passamos do processo de estarmos na defensiva para 
estarmos na ofensiva; esses seres malvados agora estão na defensiva, pois, na verdade, 
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restam muito poucos fatores perversos. Aquelas pessoas da quadrilha malvada, as quais 
também foram manipuladas, também estão mudando. Pode-se dizer que a tentativa do mal 
de perseguir Falun Gong fora da China continental resultou em fracasso total. (Calorosos 
aplausos). 
 
A perseguição do mal está diminuindo, inclusive na própria China continental. Como agora 
os fatores perversos são muito poucos, os seres perversos utilizam somente os meios de 
comunicação que ainda controlam para criar mentiras, no entanto, as pessoas já não 
acreditam mais. Através do ato de esclarecer a verdade dentro e fora da China, os 
discípulos do Dafa foram capazes de fazer com que um grupo enorme de pessoas soubesse 
sobre a perseguição, e até aquelas pessoas que ficaram distantes durante algum tempo 
devido à falta de estudo do Fa ou que não foram firmes em seus cultivos ou apenas estavam 
começando nos estudos do Fa, bom, até essas pessoas recomeçaram a praticar o cultivo. Na 
verdade, havia 100 milhões de pessoas aprendendo o Dafa na China, e essas pessoas 
também têm família e bons amigos.  Todos estão esclarecendo os fatos, e isto fez com que 
um grupo enorme de pessoas esteja consciente sobre a maldade da perseguição. Isto 
significa que há cada vez menos oportunidades para que o mal controle as pessoas, há cada 
vez menos pessoas que ainda podem ser controladas por ele, e as pessoas estão acreditando 
cada vez menos na propaganda difamatória do mal; na verdade, as pessoas estão cada vez 
mais indignadas com isto, e os seres malvados estão acabando. Isto é algo aterrorizante para 
os seres perversos!  
 
O Partido perverso nunca admitiu às pessoas nenhum de seus erros. Não importa o quão 
terrível são as coisas que ele faz, não importa o quão horrível são, ele sempre responde 
dizendo: “Nosso partido sempre teve razão” (A audiência ri). Não importa o quão grande é 
a crise em que as pessoas se encontram, o regime sempre diz: “A situação não poderia estar 
melhor” (A audiência ri). Aqui não estou tentando criticar o regime do Partido perverso. 
Estou mencionando isto porque o cabeça dos seres perversos que nos tem perseguido 
afirmou que: “O Partido deve derrotar a Falun Gong”. Porém, eu não desejo derrotá-lo, 
Partido perverso, pois você não é digno disso. É você, Partido perverso, que está causando 
a sua própria derrota ao perseguir as pessoas e as massas, e durante esta perseguição tem 
fomentado enganos, perversidades, brigas e corrupção, e com isto, perdeu o coração das 
pessoas. Muitas pessoas observaram os fatos, e agora, estão refletindo: “O governo faz 
coisas que são muito malvadas e inventa qualquer mentira. Este governo não é terrível?”. 
Este tipo de pensamento aumentou ainda mais desde que as pessoas do mundo se inteiraram 
dos fatos sobre a auto-imolação na Praça Tiananmen; as pessoas estão refletindo sobre as 
coisas ocorridas, estão pensando novamente sobre os fatos, como por exemplo: “Será que o 
Partido fez estas coisas todo este tempo durante suas campanhas políticas?” 
 
A metade do povo chinês foi perseguida pelo Partido perverso. Antes de se estabelecer o 
poder político do Partido perverso, como vocês sabem, as casas de muitas pessoas de posse 
foram saqueadas, suas propriedades confiscadas e divididas, inclusive, muita gente foi 
executada ou enviada para a prisão. A “Campanha de Suprimir os Contra-revolucionários”, 
as “Três Oposições e as Cinco Oposições”, a “Campanha para Eliminar os Contra-
revolucionários” e a “Revolução Cultural”, enfim, todas elas perseguiram um grande 
número de chineses em incontáveis movimentos diferentes. Então, quando se soma tudo 
isto, mais da metade do povo chinês é vítima de várias formas de perseguição. A 
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propaganda deliberada, desviada e desalmada do Partido perverso, realmente tem causado 
uma classe de desvio nas mentes dos chineses, onde o Partido e a Nação Chinesa foram 
combinados em um só conceito, por isso, em muitos casos, não importa o quão mal tenha 
sido o Partido perverso, as pessoas na China sempre acham que o Partido tem razão. Porém, 
desta vez é diferente. Agora as pessoas estão refletindo. 
 
Observando as coisas da perspectiva atual, muita gente na China continental está refletindo 
sobre estas perguntas de forma tranquila e objetiva. Para o mal, isto em si, é mais que 
suficiente para representar uma grande ameaça. Os elementos perversos em várias 
dimensões querem se certificar de que o rufião principal em Pequim continue fazendo 
maldades, portanto, dentre todos os lugares do mundo, eles “selaram” Pequim com sua 
maior força. O fato da gripe aviária [SARS] ter chegado a Pequim, e inclusive chegou a 
Zhongnanhai, derrubando vários membros do Comitê Principal do Politburo, não foi um 
simples assunto de uma enfermidade infecciosa qualquer como as pessoas pensam. Na 
verdade, é ali que o mal protege suas coisas de forma mais rígida. O mal tem sido 
aniquilado até este grau, até o ponto de não conseguir proteger nem seu próprio ninho; os 
Deuses foram capazes de penetrar o centro do mal. (Aplausos). O cabeça dos rufiões 
observou e viu que tudo estava acabado, por isso, correu para Shangai. Esse rufião pediu 
que as pessoas defendessem Shangai com sua própria vida, porém, do que ele estava 
falando? Até as pessoas comuns pensavam que ele era irracional; como vamos “defender 
Shangai com a vida”? A enfermidade veio precisamente para tirar-lhe a vida. Não adianta 
usar um revolver para se defender, (o público ri), até bombas atômicas são inúteis. (O 
público ri). Na realidade, essas palavras foram ditas com entendimento. Essa coisa não é 
humana, e dentro de sua pele há espíritos podres malvados, e esses espíritos foram o que 
falou; o ninho principal foi perdido, por isso ele deseja defender Shangai até a morte. 
Poderia defendê-la com êxito? Até o ninho principal, o qual foi firmemente selado, foi 
penetrado, então, Shangai poderia ser defendida? Imediatamente a gripe aviária surgiu em 
toda Shangai. “Escondam isto”, porém, o que está sendo escondido agora não são dígitos, 
pois agora já não se coleta mais estatísticas. Então, ele diz aos funcionários subordinados: 
“Onde surgir a gripe aviária, o funcionário responsável será despedido imediatamente”. E, 
assim, nenhum funcionário se atreve a reportar a ele o que acontece. E simplesmente, deste 
modo, a gripe aviária “desapareceu”. O rufião não se importa de forma alguma com o 
número de pessoas mortas, a única coisa importante para ele, é ele mesmo. Então, o mal 
não se atreve mais a ficar em Shangai, e agora está correndo de um lugar para o outro. (O 
público ri). Observando as coisas desta perspectiva, aqueles fatores perversos não 
conseguem mais se manter de pé, e já não têm mais esperança. 
 
Sem importar o quão desenfreada corre a maldade, os seres perversos estão tremendo de 
medo e pânico, eles estão com muito medo. Certamente, antes de serem eliminados 
completamente, os seres perversos continuarão controlando as pessoas más para que façam 
maldades. As pessoas más perdem toda racionalidade quando estão sendo controladas pelo 
mal, porém, uma vez que se acalmam, sentem medo. Cada chamada telefônica de nossos 
estudantes as estremece tanto que não conseguem mais dormir à noite; o medo que elas têm 
é enorme. Esse rufião principal já percebeu qual é o seu destino, “não se pode fazer nada 
pelas flores que murcham”; não há nada a fazer. O constante aumento da perseguição ao 
Falun Gong tem lhe deixado sem saída. Ele tem aumentado as coisas com relação à 
perseguição, e sua vontade é suprimir a abater a prática do Falun Gong em um só golpe, no 
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entanto, ele não deixou saída para si mesmo. A propaganda enganosa ainda continua sem 
cessar, e a quadrilha de rufiões não tem como explicar isto ao povo chinês, não tem como 
explicar isto às pessoas ao redor do mundo, e o governo chinês sempre tem difundido 
mentiras para enganar o público, criando rumores, criando notícias falsas e causando a 
morte de muita gente através da perseguição. Que maldade: este poder político pode 
continuar existindo? Uma sociedade futura está surgindo, e haverá um sistema completo de 
leis, esta gente má não pode continuar assim! (Aplausos). Eles poderiam deixar de ter 
medo? Eles têm medo. 
 
Claro, seja falando da perseguição ou do mal se aproximando de seu fim, nada disso foi 
concluído. Então, os discípulos do Dafa não podem baixar a guarda na validação do Fa, e 
devemos fazê-lo de forma ainda mais diligente. Para aqueles discípulos que não têm feito 
bem, para vocês especialmente, devem aproveitar esta oportunidade final de fazê-lo bem, 
pois quando realmente não sobrar mais nada da maldade, este assunto será concluído. 
 
Se toda esta coisa não tivesse ocorrido, principalmente no que diz respeito aos discípulos 
do Dafa, eu resolveria completamente o assunto da Retificação através de meios positivos, 
todos os prós e contas pendentes do passado que os discípulos do Dafa encontraram 
durante os seus cultivos; também resolveria os diversos problemas e as profundas relações 
passadas e contas pendentes existentes entre os seres conscientes de todos os tipos, com os 
quais tenho me encontrado durante a Retificação do Fa. Entretanto, a perseguição ocorreu, 
e é verdade que algumas pessoas agiram e atuaram de forma medíocre e inaceitável. Já que 
você não fez bem, deve aproveitar cada dia e redimir as perdas causadas por você não ter 
feito bem. Vocês são discípulos do Dafa, portanto, se desejam fazê-lo bem, necessitam dar 
mais ênfase ao cultivo. 
 
Cada uma das três coisas que os discípulos do Dafa devem fazer é muito importante. Tudo 
da Consumação de vocês no cultivo pessoal está interligado à sua validação do Fa, 
portanto, vocês devem fazê-lo bem e precisam achar e superar suas deficiências na 
Retificação do Fa. Por que alguns estudantes em certos lugares cooperam bem entre si e em 
outros lugares não? Não se pode dizer que é porque há agentes especiais ali causando 
interferências ou culpar isto ou aquilo. Na realidade, falei disto há muito tempo: quando sua 
mente é muito reta, um agente especial não se atreverá a ficar onde você está. Ele só tem 
duas opções. Uma, é ser assimilado ao campo reto, pois o campo puro e reto que os 
discípulos do Dafa emanam limpa todo o mal na mente dessa pessoa. O campo puro e reto 
pode desintegrar tudo o que não é reto na consciência da pessoa, essa é outra manifestação 
de salvação e um reflexo da compaixão. Quando todo o mal na consciência da pessoa for 
desintegrado, e restar somente uma mente pura e simples, então essa pessoa reconhecerá e 
apreciará o que é reto e bom. Por acaso, ele não foi assimilado? A outra opção, é que ele 
saia correndo o mais rápido que puder, e isso se deve ao fato de que o carma de pensamento 
e conceitos maus terem medo de serem desintegrados.  
 
Por que algumas pessoas sempre procuram estar no lugar onde ficamos? Certamente, na 
realidade, não há muitas delas. Por que durante essas ocasiões, algumas pessoas ainda 
continuam passando informação ao mal? Isto ocorre porque o nosso campo ali não é puro e 
reto, e não é capaz de ter o efeito de salvar seres conscientes. Não consegue estremecer o 
mal. Neste caso, isto não é um problema nosso? Alguns falam sem parar, falam sobre 
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agentes especiais, sobre esta ou aquela pessoa. No entanto, isto não é um problema nosso? 
Sim é. Então, de agora em diante devem fazer um maior esforço no estudo do Fa, e desta 
forma, seus pensamentos retos serão mais fortes e terão maior habilidade para salvar seres 
conscientes.  
 
Além disso, muitas vezes temos alguns estudantes que falam irresponsavelmente. Quando 
há diferenças de opiniões, no lugar de olharem as coisas de maneira positiva e tranquila, 
lançam palavras frias e simplesmente desprezam aquilo que a outra pessoa quer sugerir. 
Fazer com que boas idéias brotem das pessoas e cooperar com compaixão é o correto. 
Especialmente quando se trata de fazer certas coisas como um todo, devem cooperar ainda 
melhor. Como por exemplo: levar à justiça esse cabeça do mal; isto requer a cooperação de 
todos e agora vocês contam com vocês mesmos que estão fazendo eco a este assunto em 
todas as partes do mundo. Então, observando as coisas desse ângulo, a força de vossa 
cooperação tem sido muito poderosa. Penso que as coisas têm sido muito boas, porém, 
ainda há coisas que ainda precisam melhorar. 
 
Quando digo: “coisas que ainda precisam melhorar”, estou me referindo a quê? Ontem um 
estudante me perguntou: “Mestre, por que a Comissão de Direitos Humanos das Nações 
Unidas se converteu no que é atualmente? Os Estados Unidos apresentou por várias vezes 
os problemas ocorridos com relação aos direitos humanos na China, porém, cada vez que 
fez isto, a votação para averiguação dos fatos sempre foi contra, e no final ninguém mais 
falava nisso. Inclusive, mais tarde, a presidência da Comissão foi assumida por um governo 
que viola seriamente os direitos humanos”. Devemos pensar calmamente; em algumas 
situações devemos ser mais racionais e ver as coisas claramente. Isto não se deve ao fato de 
que os elementos retos não estejam tendo efeito. A verdade, é que, às vezes, é fácil para as 
velhas forças se aproveitarem de nossas brechas. Por exemplo, quando fazemos coisas, 
muitos de nós usamos pensamentos humanos ao ter uma idéia sobre algo; vocês tentam por 
todos os meios acabar com essa perseguição, no entanto, querem que as pessoas comuns 
acabem com ela. Alguns pensam: “Por que os Estados Unidos não emprega a força para 
eliminar esse regime político de delinquentes perversos? Por que não desencadeia uma 
guerra?”; outros pensam: “Existem tantos países democráticos neste mundo. Por que não 
lançam sua voz? O que as nações unidas estão fazendo?” As coisas parecem exatamente 
assim na superfície. Porém, na realidade, digo o que isso reflete: estamos muito 
dependentes dos seres humanos. Se os seres humanos terminassem com essa perseguição, 
que desgraça seria para os discípulos do Dafa! Não teríamos validado o Fa, não teríamos 
estabelecido a poderosa virtude na perseguição, e os discípulos do Dafa não teriam trilhado 
seu próprio caminho. Eu já disse que esse caminho será deixado para o futuro. Então, por 
acaso não é um assunto de vital importância? Dessa forma, as velhas forças puderam 
aproveitar as brechas. Vocês colocaram suas esperanças nas pessoas comuns, portanto, as 
velhas forças fizeram com que a resolução apresentada tivesse uma votação contra. 
Enquanto vocês continuavam colocando suas esperanças nas pessoas comuns, as velhas 
forças fizeram de uma maneira que a resolução não pôde nem ser apresentada, e que os 
Estados Unidos fosse retirado da Comissão de Direitos Humanos. Isto ocorreu porque 
vocês ainda colocam suas esperanças nas pessoas comuns, então as velhas forças fizeram 
com que um país que viola os direitos humanos estivesse no comando principal da 
Comissão. Devemos aprender essas lições e nos tornarmos mais racionais. Já passamos por 
tantas coisas, e por meio dessas lições, devemos gradualmente nos tornar mais lúcidos. 
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Então, quanto à ação de vocês na justiça contra o rufião, elas os estão observando. Quando 
descobri certos problemas, eu os mencionei individualmente a alguns discípulos do Dafa. 
“Não podemos ficar muito apegados às pessoas comuns”. Se realmente o levarmos ao 
tribunal, se realmente conseguirmos promover esta ação na justiça, se realmente formos 
capazes de seguirmos em frente com isto, então, tudo terá sido feito pelos discípulos do 
Dafa. 
 
Onde quer que haja um problema, é exatamente o lugar onde precisamos esclarecer os 
fatos; juizes, advogados, e as diversas pessoas envolvidas na ação judicial são todas pessoas 
que devem ser esclarecidas sobre os fatos. Uma vez que a mente humana é retificada, a 
corte se colocará do lado da justiça. Então, não são justamente os nossos discípulos do Dafa 
que fazem isso? Isso não será o resultado dos nossos discípulos do Dafa validando o Fa? 
Não será fruto dos discípulos do Dafa? Não se pode falar de pessoas comuns validando o 
Fa quando, na verdade, são os discípulos do Dafa trilhando o próprio caminho. Isso é o que 
faz a diferença (O Mestre ri). Eu estive observando isso. Não deixem que as velhas forças 
se aproveitem de nenhuma brecha. 
 
Na realidade, falando de outro ângulo, ter a capacidade de levar o mal à justiça e ter a 
capacidade de apresentar uma ação judicial, digo, isso se relaciona à diminuição do mal até 
um grau bem pequeno. O mal já não tem mais a habilidade de lidar com isso. Ele está muito 
ocupado para lidar com algo que não seja a segurança de sua própria vida. Vocês viram 
como um caso atrás do outro que foram apresentados na justiça foram aceitos. Entretanto, 
alguns de vocês ainda pensam: “O que está acontecendo?” Não é que algo esteja 
acontecendo. Ocorre é que o mal está caindo costa abaixo. Em 20 de julho de 1999, o mal 
começou sua arrancada, e alcançou o seu auge por volta de 2000 e 2001, mas agora está 
caindo, e está caindo até o fundo. 
 
Erradicar Falun Gong em todo o mundo, já é algo que o mal nem se atreve a sonhar. O mal 
já sabe que é impossível erradicar Falun Gong na China continental e, mais ainda, agora 
que as pessoas estão despertando. Porém, como o mal está em uma rua sem saída, não tem 
alternativa a não ser seguir adiante. As coisas continuam se intensificando, e as acusações 
contra esse rufião estão aumentando. Eles exageraram tanto e suas táticas são tão ridículas 
que não sabem mais o que fazer. Não podem voltar atrás, porém tampouco conseguem 
seguir em frente, então vão cair. Antes dessa perseguição, o Dafa era passado de uma 
pessoa a outra, de boca em boca, e não tinha muito impacto na comunidade internacional. 
Porém, quando esta perseguição começou, constantemente a reputação e o nome do Dafa 
estão aumentando, e constantemente o Dafa está ocupando o cenário internacional no 
mundo humano. Este também foi um dos objetivos das velhas forças em planejar a 
perseguição. Não é exatamente isso o que está acontecendo? A humanidade está prestando 
cada vez mais atenção. As pessoas ainda têm um lado que está sendo controlado, porém, se 
os elementos que estão controlando essas pessoas tivessem sido eliminados, a atitude das 
pessoas do mundo com relação ao Falun Gong não seria esta de hoje em dia. Seria similar 
ao estado mental que você teve quando obteve o Fa pela primeira vez; no mesmo instante 
que as pessoas ouvissem falar do Fa, já saberiam o que é. Atualmente, o significado interno 
do Fa não se manifesta a mais pessoas no mundo, portanto as pessoas não conseguem ver. 
Isso ocorre porque é algo reservado para a próxima etapa. Se as pessoas do futuro 
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obtivessem o Fa no momento presente e se mesclassem aos nossos discípulos do Dafa, 
muitas coisas seriam difíceis de lidar. Então, eu não coloquei muito empenho nisso. 
Entretanto, muita gente está estudando o Fa, cultivando, e estão entrando no Dafa. Isto está 
estabelecendo uma fundação para o futuro. Elas são os futuros cultivadores e, por esta 
razão, isso também é um aspecto dos discípulos do Dafa oferecendo salvação aos seres 
conscientes. 
 
Observando a situação geral, no presente momento as coisas são assim. Não deixem passar 
despercebidamente nenhuma das coisas que os discípulos do Dafa fazem. Cada palavra sua, 
cada panfleto, cada tecla no computador, cada chamada telefônica, cada carta, todas essas 
coisas têm um enorme impacto. Os seres que compreenderam os fatos se convertem em 
meios de comunicação móvel, e eles também esclarecem os fatos aos outros. Isso já teve 
um grande impacto na sociedade. Vocês também viram os frutos obtidos e o lado de vocês 
que é poderoso. Todavia, os discípulos do Dafa devem fazer três coisas: cultivar-se bem, 
esclarecer os fatos, e enviar pensamentos retos para eliminar o mal. 
 
Há outra coisa. Os elementos malvados já foram destruídos até o ponto de sobrarem muito 
poucos. Os elementos malvados de que estou falando, são esses sujos e estranhos seres em 
outras dimensões. São todos de um nível muito baixo, porém, eles vieram de diferentes 
sistemas de firmamentos colossais e se amontoaram aqui. Estão ali quando você abre uma 
dimensão, e estão ali quando você abre outra, portanto, a purgação deles se faz nível após o 
outro. Algumas vezes vocês se perguntam: “Por que há sempre mais depois que elimino a 
todos, e por que há ainda mais depois que elimino a esses outros?” É assim mesmo. Estão 
sendo aniquilados como um todo, portanto, o número total deles já diminuiu; eles estão 
diminuindo em diferentes planos e níveis dimensionais. 
 
Há outra coisa que nunca disse antes, pois não podia falar disto no início; o Mestre faz 
essas coisas ordenadamente. Quando lhes digo que eliminem e se oponham às velhas 
forças, quero dizer que vocês devem se opor completamente à perseguição e destruir 
aqueles elementos. Isto nós temos feito e temos destruído todos esses elementos perversos. 
Também temos aniquilado em grandes quantidades os seres malvados que foram usados 
pelas velhas forças, e o processo global da Retificação do Fa se aproxima cada vez mais, 
aniquilando o mal de cima para baixo em grande escala, e vocês também estão eliminando 
o mal em diferentes níveis e planos através do envio de pensamentos retos. Então, existe 
um tipo de elemento final. Que tipo de elemento? Como sabem, estou lhes dando 
mecanismos automáticos para aumentar o gong e outros elementos tais como o Falun. E há 
mais, meus Fashen se encarregam pessoalmente de cuidar dos discípulos do Dafa e meus 
Fashen nomearam alguns Deuses que realmente podem ajudar na Retificação do Fa. 
Porém, as velhas forças arranjaram sistematicamente seus elementos e, dessa maneira 
arranjaram especificamente tudo o que elas desejavam fazer. Então, isto colocou cada 
estudante sob a influência dos arranjos específicos das velhas forças e sob a influência 
desses seres das velhas forças. Esses seres que as velhas forças arranjaram para fazer coisas 
específicas, não são espíritos sujos de baixo nível nem tipo de seres como fantasmas 
corrompidos dos quais tenho falado. Entre eles existem Budas, Taos e Deuses e, ainda que 
todos estejam em níveis baixos, aqui no nível mais baixo que é o mundo humano, estão 
fazendo as coisas dadas a eles pelas velhas forças. Esses Deuses usados pelas velhas forças 
se manifestam em pequenos tamanhos, e, algumas vezes, você os vê como uma pequena 
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chispa de luz brilhante que passa diante de seus olhos rapidamente. As velhas forças 
arranjaram para que haja mais desses Deuses ao meu redor. Eu já os estou eliminando em 
grandes quantidades. 
 
Então, como eles agem? Eles não têm seus próprios pontos de vista. É como se o único 
propósito deles fosse o de completar certas missões. Qualquer coisa arranjada pelas velhas 
forças para eles fazerem, eles as farão até o fim. Esses Deuses podem ouvir todo o Fa que 
ensino, porém se recusam a mudar. Não descansarão até terminarem aquilo que devem 
fazer. Eles agem assim, porque eles pensam da mesma forma que as velhas forças; eles 
pensam que são eles que na verdade estão fazendo a Retificação do Fa, que são Deuses e, 
que necessitam completar os desígnios das velhas forças, e querem continuar fazendo isso. 
No presente momento, apesar de as velhas forças terem sido eliminadas, e os espíritos 
podres que vivem nos níveis mais baixos já não poderem fazer muita coisa, muitas formas 
de interferência, muitos elementos da perseguição que se manifestam em diferentes regiões 
da China continental, e a falsa propaganda, todos são o resultado do controle que eles ainda 
têm sobre as mentes das pessoas malvadas. Como seu Mestre, absolutamente não os 
reconheço. Eles não podem ver nada do que eu realmente quero fazer, então, estão criando 
problemas e mais problemas antes da chegada de minha Retificação do Fa. Uma vez que a 
Retificação do Fa chegar, os eliminarei completamente, assim como tudo o que fizeram, 
recriando novamente as coisas que são realmente para o futuro. Os velhos seres não podem 
ver o processo que virá com a Retificação do Fa, e a razão é que eles pertencem ao 
passado, por isso é que não podem ver o futuro. Não podem ver as coisas do Cosmo do 
futuro; eles estão apegados ao que querem, e eles têm feito isso desde o início. Não 
reconhecemos nada do que as velhas forças estão fazendo, não reconhecemos a perseguição 
e a interferência na Retificação do Fa; então, para que a perseguição termine o mais rápido 
possível e caminhemos o nosso próprio caminho, precisamos eliminar essa forma de 
interferência, pois eles querem terminar o trabalho dado a eles pelas velhas forças. 
 
Da perspectiva da totalidade da Retificação do Fa, eles têm cometido os pecados mais 
graves, e cometido as maiores perversidades. Apesar de as velhas forças terem sido 
fundamentalmente eliminadas, aqueles que fazem coisas específicas ainda devem ser 
eliminados. Eles são os verdadeiros ajudantes das velhas forças por detrás do cenário, e 
estão apegados a tudo o que estão fazendo. Já disse várias vezes que os seres malvados e as 
velhas forças se aproveitaram do período de tempo antes da chegada da Retificação do Fa, 
como também das brechas criadas pelos corpos cósmicos de alto nível quando baixaram 
aqui, e colocaram sobre mim carma e matéria podre do Cosmo e do mundo humano, 
fazendo com que eu aguentasse tudo e eliminasse essas coisas. Eu lhes disse: “Vocês serão 
responsabilizados por tudo o que estão fazendo”. Não deram importância às minhas 
palavras, e disseram: “Você saltou para dentro de um poço de esterco, como seu corpo 
poderia estar livre do esterco?” O que queriam dizer era: este lugar é sujo, então, como 
você poderia vir para cá sem que nenhuma dessas coisas acontecesse consigo? Este é o 
maior grau de entendimento e sabedoria das velhas forças, o que reflete o estado do Cosmo 
desta era; assim é como elas veem todas essas coisas. Porém, o que elas não puderam 
antecipar foi que, tudo o que enfrento na Retificação do Fa, e isto inclui tudo o que está na 
Retificação do Fa que não é do jeito que eu quero que esteja, é sim algo imposto, enfim, 
tudo isso é um real obstáculo à Retificação do Fa e a manifestação final da Lei “Formação-
Estabilidade-Degeneração” do Cosmo. Elas viram que esta dimensão material é muito suja, 
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porém, a sujeira desta dimensão é causada pelas diferenças entre a estrutura de níveis do 
Cosmo. Então, não pode ser considerado como realmente sujo. Então, quando um Deus 
vem para cá e não pode regressar, isso não ocorre porque a sujeira que está nele não possa 
ser limpa, e sim porque o reino de seu ser baixou de nível. Eles não podem regressar devido 
à influência de vários conceitos diferentes e de diferentes seres no Cosmo. O que realmente 
está me contaminando, criando-me problemas e trazendo problemas para a Retificação do 
Fa e perseguindo aos discípulos do Dafa, não são os elementos mais sujos daqui, e sim os 
conceitos distorcidos dos seres do Cosmo manipulando esses elementos. Esses elementos 
de baixo nível são, na verdade, a resistência produzida pelos efeitos específicos das velhas 
forças, e produzem esses casos de perseguição e essas diferentes formas de problemas. Essa 
é a verdadeira contaminação. Então, quando dizem: “Você saltou para dentro de um poço 
de esterco; como seu corpo poderia estar livre do esterco?” O esterco não é a dificuldade 
nem o obstáculo, na realidade, o esterco real são precisamente aquelas velhas forças e todos 
os seres que tentam impor algo na Retificação do Fa. Então, o impedimento real para com a 
Retificação do Fa vem precisamente deles. São precisamente estes supostos seres de altos 
reinos que têm manipulado os seres de baixo nível para fazer suas coisas, e consideram os 
seres dentro dos Três Reinos como seres completamente insignificantes, e são os 
responsáveis pelos muitos elementos que causam dificuldades aos seres que baixaram aqui 
no passado e que não puderam regressar. 
 
Então, como já disse, eu sabia que estava destinado a encontrar dificuldades na Retificação 
do Fa, e sabia até que grau elas ocorreriam. Na realidade, estava lhes dizendo que tudo está 
sob controle. Estava dizendo que sabia que as velhas forças se manifestariam e fariam essas 
coisas. O Cosmo já não é suficientemente bom, portanto, elas pensaram em fazer essas 
coisas. Tudo a que elas estão apegadas, tudo o que arranjaram, tudo o que desejam; todas 
essas coisas foram inevitáveis. Certamente, Deuses retos não se comportam como seres 
maus de baixo nível que fazem maldades de forma selvagem, pois todos eles atuam de 
forma boa. Porém, esta bondade é distorcida e existem apegos por detrás da bondade. Além 
do que, precisamente devido ao bom comportamentos deles, os obstáculos criados por eles 
são os mais efetivos em enganar tanto a eles mesmos como aos outros. Se não fosse pela 
Retificação do Fa, seria realmente difícil romper essas coisas.  
 
Então, para eliminar cabalmente todos os elementos malvados, de agora em diante, quando 
os discípulos do Dafa enviarem pensamentos retos, devem eliminar completamente esses 
ajudantes por detrás do cenário das velhas forças, falando de outra forma: elimine-os. Eles 
estão fazendo tudo aquilo que as velhas forças querem que eles façam. Somente depois de 
serem eliminados é que mais seres conscientes poderão ser salvos; meus Fashen e Deuses 
retos que realmente apóiam a Grande Lei cuidarão detalhadamente das coisas. Comecem a 
eliminá-los completamente. A maior parte deles está em níveis baixos e controla 
diretamente esses espíritos podres. É muito difícil eliminá-los, já que seus níveis são muito 
baixos, e todos se escondem na dimensão mais superficial.  
 
O que acabo de dizer é muito importante. De agora em diante, quando enviarmos 
pensamentos retos, estaremos focando principalmente neles e nos espíritos podres restantes 
que ainda interferem com o Fa.  Continuem enviando pensamentos retos da mesma forma 
como faziam antes. Agora que já falei sobre isto, já sabem do que se trata, e contanto que 
tenham um objetivo claro ao enviarem pensamentos retos, já será o suficiente. Não há 
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necessidade de pensar em coisas muito específicas. Tenham o seguinte objetivo em mente: 
eliminem completamente a participação das velhas forças. (Aplausos). 
 
A razão pela qual não lhes contei sobre isso no começo foi que o sistema das velhas forças 
e os seres de baixo nível criaram elementos muito complicados, e se não fossem eliminados 
junto com outros seres sujos, as coisas se tornariam muito complicadas. Agora sim o 
momento é apropriado. Também fiz com que os Deuses retos e meus Fashen tomassem o 
controle total e observassem tudo, cuidando para que não houvesse interferência nas coisas 
e assegurando que nenhum problema surgisse. 
 
Outra coisa, muitas pessoas aqui presente são de outros países, e muitas pessoas são 
responsáveis por algo dentro da prática. Quando os discípulos do Dafa validam o Fa, sem 
importar em que país ou região estão ou a que grupo étnico pertencem, não há distinções 
entre os discípulos do Dafa. Todos vocês são um só corpo. Para aqueles de vocês que são 
da raça amarela, talvez sua alma não seja desse tipo de ser. Se você é um caucásico, talvez 
não seja um caucásico na realidade. Em outras palavras, durante o cultivo, não deve estar 
apegado a essas coisas e essas coisas não importam. Então, devem cooperar bem uns com 
outros. Agora mesmo, os discípulos do Dafa estão se tornando mais e mais lúcidos, pois 
passaram por muitas coisas e estão se tornando mais e mais racionais, então, enquanto 
vocês estiverem cooperando bem entre si, estarão vivendo uma harmonia muito maior que 
antes. Quanto melhor é a cooperação entre vocês, mais poderosos são, e quanto mais 
poderosos são, maior é o impacto. Durante a perseguição e enquanto estão validando o Fa, 
o que veem no mundo humano é muito calmo. Porém, em outras dimensões, a influência é 
enorme e o impacto é enorme. Cada vez que fazem uma atividade, existe uma batalha entre 
o bem e o mal nos Céus. Certamente, o mal tem se tornado cada vez menor, e é como se 
nós estivéssemos varrendo-o daqui. Porém, obviamente enquanto o mal ainda existir, vai 
causar dano. Não podemos baixar a guarda; devemos cooperar ainda mais e nos comunicar 
com mais frequência. 
 
Caminhem bem o último passo na viagem dos discípulos do Dafa! Mais palavras serão 
ditas no futuro. Não quero dizer muitas coisas com o simples propósito de elogiá-los e não 
quero elogiar muito. Todos vocês são discípulos do Dafa assim que o Mestre diz tudo a 
vocês diretamente. Não vou falar mais coisas nesta conferência, pois vocês terão que 
almoçar daqui a pouco. (Longos aplausos). 
 
Futuros Grandes Seres Iluminados (o Mestre sorri), nesta fase final de validar o Fa, 
estabeleçam sua maior e poderosa virtude! (longos aplausos).  
 


