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Olá a todos! (Estudantes: olá Mestre!) Existem alguns Fahui que assisto enquanto que há 
outros que possivelmente não. Agora, todos sabem que os discípulos do Dafa se tornaram 
mais maduros. Quanto a validar o Fa neste caminho de Deuses, todos vocês sabem o que 
fazer. Neste momento, quanto menos eu falar, mais isso lhes beneficiará. Por quê? 
Precisamente porque este período de tempo foi outorgado a vocês como uma oportunidade 
para que temperem a si mesmos; este período de tempo lhes foi outorgado precisamente 
para que estabeleçam suas poderosas virtudes. Então, não posso permitir que sempre façam 
coisas que não são pensadas por vocês mesmos, não posso permitir que deixem de trilhar os 
seus próprios caminhos enquanto validam suas próprias perfeições. Se vocês sempre são 
guiados pelo Mestre, se sempre lhes digo o que fazer em uma situação ligada a coisas 
específicas na validação do Fa, isso não funcionará. Uma vez que os discípulos do Dafa 
alcançarem a perfeição, a perfeição e os níveis de vocês não serão baixos. Em outras 
palavras, a responsabilidade que vocês terão com os futuros seres conscientes será enorme. 
Então, se esse fosse o caso, e vocês não possuírem essa poderosa virtude, se não tiverem 
forjado seus próprios caminhos, se não souberem o que fazer quando necessitarem fazer 
coisas independentemente, isso não estará certo. Por isso, deliberadamente lhes tenho dado 
este período de tempo para que se temperem e se tornem mais maduros. 
 
Na verdade, tenho estado silenciosamente olhando e observando tudo. Como estão se 
cultivando, vocês ainda têm apegos humanos. Vocês têm apegos humanos, e por isso 
podem se cultivar; vocês têm apegos humanos e eles se manifestam. Enquanto estiverem 
fazendo qualquer coisa para validar o Fa, incluindo quando estiverem fazendo coisas como 
grupo ou por suas próprias contas, pensarão por vocês mesmos e tentarão encontrar formas 
de resolver problemas muito difíceis. Quando estiverem pensando sobre as coisas, seja 
usando noções humanas ou os pensamentos retos de um cultivador, isso determinará os 
diferentes resultados que obterão. A mesma verdade se aplica para quando estiverem 
cooperando entre si para fazer coisas. Quando discutem coisas, este também é o caso, e às 
vezes até entram em discussões sobre certos assuntos. Isto certamente ocorre devido aos 
apegos humanos que ainda têm. Porém, também há algo bom nisso tudo. Quando estão 
discutindo podem ver seus apegos e suas deficiências. Se vocês conseguirem colocar o Fa 

em primeiro lugar, sair de seu próprio ego, e tratar os problemas com pensamentos retos, 
vocês poderão chegar rapidamente a um consenso, e fazer bem as coisas ao validar o Fa. 
Na realidade, comparando com os últimos anos, as coisas estão bem melhor agora. Vocês 
realmente amadureceram. Hoje, não vou falar muito mais sobre isto. Quero falar 
principalmente sobre esclarecer a verdade.  
 
Assim que o tema esclarecer a verdade é citado, muitos praticantes pensam: “quando 
saímos para esclarecer, nosso objetivo é expor o mal, suprimi-lo e derrubá-lo em plena luz 
do dia, para que assim, as pessoas ao redor do mundo saibam a verdade e então o mal não 
tenha onde se esconder”. Isto é o que necessitam fazer, porém não é o objetivo principal. 
Nosso objetivo principal é salvar seres conscientes. 
 
Todos os discípulos do Dafa terão enormes responsabilidades no futuro. Há tantos seres 
conscientes que vocês necessitam salvar; há tantas vidas que vocês necessitam salvar. Neste 
período de tempo, vocês mesmos necessitam harmonizar e aperfeiçoar tudo o que é 
necessário para sua própria perfeição e a salvação de incontáveis seres conscientes. Vocês 
precisam estabelecer sua poderosa virtude e tudo o que um Deus necessita. Por isso, muitas 
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vezes digo que se são capazes de fazer bem as três coisas que um discípulo do Dafa 
necessita fazer ao validar o Fa, tudo estará inserido nisso. O objetivo mais importante em 
esclarecer a verdade é o de salvar mais seres conscientes nesse processo. Este é o 
verdadeiro propósito de esclarecer a verdade. 
 
Durante a perseguição, não importa como as velhas forças tenham arranjado as coisas, não 
importa o quão depravadamente as pessoas perversas tenham atuado no mundo, não 
importa o quão freneticamente os seres maus em todas as dimensões tenham perseguido os 
discípulos do Dafa e não importa quantas pessoas no mundo tenham sido envenenadas; elas 
podem danificar o Dafa? É impossível. Vocês viram que depois de experimentar a 
perseguição mais perversa na história, a qual já dura quatro anos, além dos discípulos do 
Dafa estarem temperando a si mesmos, tornando-se mais maduros, mais lúcidos e mais 
serenos em meio à perseguição; vocês se tornam cada vez mais racionais, seus pensamentos 
retos se tornam cada vez mais fortes, e o momento em que retornarão às suas posições se 
aproxima mais; além disso, o que há? Não se trata somente disso? Por acaso aqueles 
discípulos do Dafa que morreram durante a perseguição não alcançaram a perfeição? É 
verdade que uma parte abandonou o cultivo durante a perseguição. Aqueles que não forem 
suficientemente bons serão retirados, e o que fica será ouro. 
 
Certamente, uma vez que um ser estuda o meu Dafa, eu cuido dele e o trato como a um 
discípulo do Dafa, como a um praticante. Agora, se verdadeiramente não consegue entrar 
no cultivo por si mesmo, então isso é um assunto pessoal dele. Por isso, todos devem 
entender claramente este ponto. Seja a perseguição inteira ou os arranjos que as velhas 
forças fizeram, eu levei em consideração todas essas coisas quando planejei minha 
Retificação do Fa há tempos atrás. Elas não podem danificar o Fa. Não reconheço esta 
perseguição. Isto é certo. É permitido que elas controlem, inclusive que golpeiem até a 
morte um ser que escutou o Fa e tem se cultivado em meu Dafa? Definitivamente terão que 
pagar por isso no futuro. Certamente há outros fatores em jogo. Porém elas realmente não 
se atrevem a tocar naqueles que verdadeiramente têm feito as coisas bem. Não podem tocar 
naqueles que se opuseram aos arranjos que as velhas forças fizeram para eles e aqueles que 
têm pensamentos retos muito fortes. Em outras palavras, durante este período de tempo, 
sem importar o quão severa seja esta perseguição, se a mente dos discípulos do Dafa é reta, 
se eles têm fortes pensamentos retos, e entendem tudo com lucidez e de maneira calma, 
evitarão muitas perdas. 
 
Vocês precisam saber claramente que o cultivo dos discípulos do Dafa é para que saia do 
humano, é sair do velho firmamento colossal que é restringido por todo tipo de fatores que 
resultam de infinitos, incontáveis, inumeráveis seres conscientes neste velho Cosmo; é 
alcançar uma nova vida, saindo de um ambiente que está na última parte da etapa final de 
Formação-Estabilidade-Degeneração e Destruição do imenso firmamento. Quem pode sair 
fora disso tudo? Escapar de tudo e entrar verdadeiramente no futuro é muito difícil. Na 
realidade, as verdades que tem atravessado no cultivo e nesta perseguição, aqui são 
manifestações entre os humanos. Porém, na realidade, em outras dimensões, as quais as 
pessoas do mundo não podem ver, isso que vai além deste ambiente das pessoas comuns, as 
coisas são ainda mais intensas. É o estremecedor e comovedor processo de imensa 
desintegração e reintegração. Os seres conscientes do Cosmo inteiro estão observando este 
assunto. Inumeráveis e incontáveis Deuses estão vendo. Os discípulos do Dafa validando o 
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Fa são os fatores que envolvem todas estas mudanças. O que se manifesta no mundo 
humano são as três coisas que vocês estão fazendo neste tempo. O que provê aos discípulos 
do Dafa as condições necessárias para alcançar a perfeição é justamente o comportamento 
do mal, que antes de sua desintegração, está em um estado enlouquecido e irracional. 
 
Esclarecer a verdade durante as gigantescas mudanças, já se converteu na maior forma de 
salvar seres conscientes e as pessoas do mundo; então digo que a sabedoria e a enorme 
capacidade que o Dafa têm lhes dado, estão sendo refletidas ao fazerem isso. Os efeitos 
inevitáveis do esclarecimento feito por vocês sobre a verdade é uma classe de reação em 
cadeia. Uma vez que a pessoa descobre a verdade, ela percebe: “oh, as coisas são assim; 
Dafa é maravilhoso!” Algumas das pessoas que descobrem a verdade pensam em praticar o 
cultivo, algumas talvez apóiem a causa e algumas outras podem inclusive oferecer apoio 
em formas de ações concretas. Estas são as respostas obtidas ao se esclarecer a verdade, 
propagando de pessoa a pessoa, de coração a coração. Os elementos perversos estão 
perdendo terreno. Dafa e os elementos retos estão cobrindo e retificando tudo, e ao mesmo 
tempo, em termos da perseguição, isto trará mudanças na sociedade e em todos os lugares; 
as pessoas malvadas não serão mais ouvidas e os seres perversos não terão o que explorar. 
Isto é o efeito inevitável. As coisas parecem comuns e correntes quando esclarecem a 
verdade, porém o efeito é enorme. 
 
Todos sabem que durante o esclarecimento feito pelos discípulos do Dafa sobre a verdade, 
as pessoas do mundo estão se transformando. Agora é completamente diferente de quando 
começou a perseguição em 20 de julho de 1999. Isto não se refere somente às pessoas do 
mundo que estão tomando consciência das coisas, outros seres conscientes e fatores 
materiais estão passando pelas mesmas mudanças. Em outras palavras, a situação é 
totalmente diferente. Certamente não é que o mal tenha deixado de perseguir, porém, os 
arranjos das velhas forças tornam-se cada vez menor, e o mal já não tem muita força. 
Entretanto, inclusive com essa pouca força, enquanto ele existir, continuará sendo muito 
perverso, muito mau. O que ocorre é que o mal já não tem muita força, e neste ambiente, 
não tem mais os fatores que precisa, e isto faz com que ele já não possa mais controlar com 
a mesma intensidade as pessoas do mundo nem a outros seres conscientes. Quando as 
pessoas do mundo e outras vidas não são controladas pelo mal, é muito mais fácil para 
vocês esclarecer a verdade. Se vocês fizerem muito bem, as pessoas do mundo e os seres 
conscientes despertarão. Uma vez que os seres conscientes despertarem, o mal não será 
mais ouvido, e já não poderá fazer as coisas de forma tão selvagem. As pessoas se oporão e 
o isolarão, e ninguém mais o escutará e ele já não poderá fazer mais as coisas que quiser. 
Esse é o curso natural das coisas, essa é a mudança que está ocorrendo no caminho de 
salvar seres conscientes.  
 
Eu disse que no passado, um cultivador não se importava com as coisas que as pessoas do 
mundo dissessem a ele. Se alguém dizia que ele era bom ou que era mau, era algo dito 
somente por humanos e não por Deuses. Na verdade, houve pessoas na história que as 
pessoas do mundo diziam que eram más, e inclusive assim foi descrito nos livros e nos 
acontecimentos históricos; porém é possível que elas tenham se convertido em Deuses. E 
também há aquelas que foram consideradas modelos exemplares, porém foram ao inferno 
depois da morte. Isso porque quando uma pessoa fala sobre o bem e o mal, tudo está 
baseado em interesses humanos. A lógica humana está invertida: quando a pessoa acredita 
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que algo é bom, não é necessariamente bom, e quando uma pessoa acredita que algo é mau, 
não é necessariamente mau. Em outras palavras, os cultivadores não prestavam atenção 
naquilo que as pessoas diziam. Porém, hoje na Retificação do Fa é diferente, seja que eles 
dizem que o Dafa e os discípulos do Dafa são bons ou não, isto determina o futuro das 
pessoas. Esta campanha da perseguição aos discípulos do Dafa desempenhada pelo mal, 
está interferindo comigo e com a Retificação do Fa em si; por isso é diferente do cultivo do 
passado. É absolutamente um pecado perseguir um discípulo do Dafa, e todos os que estão 
envolvidos nisso pagarão; nenhuma das vidas que participaram nisso pode escapar.  
 
O Cosmo está passando pela Retificação do Fa, então, durante a retificação o Cosmo 
inteiro, desde o nível microcósmico até a superfície, está constantemente passando por 
mudanças. Não importa o quão grande é o enorme corpo cósmico, não importa quantos 
níveis têm, não importa se é vida ou não, não importa se tem intenção ou não, não importa 
se tem existência ou não; nenhum deles pode escapar, pois no futuro tudo será 
completamente renovado. Ainda mais para a raça humana aqui neste mundo e para todas as 
vidas nesta superfície; não há forma de escapar. A Retificação do Fa abrange tudo até os 
seres mais altos, e agora mesmo, ninguém se atreve a dizer que a retificação do Fa não tem 
nada a ver com ele. Claro, neste momento, ninguém se atreve a dizer isso, ninguém pode 
escapar. Então, durante a retificação do Fa, deve haver um completo reconhecimento por 
aquilo que cada vida tem feito. Não é que se uma vida fez algo mau, será destruída e então 
termina tudo. Isto não é assim. Ela ainda terá de pagar por todas as coisas más que fez 
através de um processo de completa destruição. Trato os seres conscientes com a maior 
misericórdia. Não importa que grande pecado ou quão grande tenha sido o erro que 
cometeu através da história, posso passar por cima de suas faltas e pecados e eliminar seus 
erros. O requisito é que, no que se refere a retificação do Fa, se você não interferir, eu o 
salvarei até mesmo se você não fizer absolutamente nada. Porém, quando algo interfere 
com a Retificação do Fa, o que se enfrenta é a eliminação. Para esses que têm cometido os 
pecados mais atrozes, devem pagar por tudo através do processo de serem eliminados. O 
quanto tiverem feito, será o quanto terão que pagar, quão grande forem as coisas que 
tenham feito, corresponde ao quanto terão que pagar por elas. Nesse tempo, no que se 
refere aos seres perversos que interferem com a Retificação do Fa, não importa quão 
malvados são, o que enfrentarão é um final terrível que nunca antes se viu na história do 
Cosmo. E isto inclui as velhas forças. Quando pensavam que estavam arranjando tudo para 
o bem do Dafa, na realidade, estavam observando as coisas baseadas em seus próprios 
conceitos. Nunca olharam para si mesmas, ou nunca usaram a mesma Retificação do Fa 

para validarem-se, ou nunca usaram este Fa para olharem para si mesmas. Porém, como o 
futuro é o Fa, e os seres conscientes são criados pelo Fa, o que mais além deste Fa pode ser 
usado para validar as coisas? 
 
Quando se trata do assunto de esclarecer a verdade, já que é tão importante, deveriam fazê-
lo mais calmamente e com uma lucidez ainda maior, e deveriam ter um melhor 
entendimento das diferentes classes de oportunidades, da forma de lidar com as coisas, e 
das formalidades que temos encontrado enquanto estamos fazendo o esclarecimento da 
verdade. É algo com que todos devem prestar atenção. Vocês sabem que quando difundo 
este Fa, não considero a classe social a que pertence a pessoa ou sua posição social, e não 
faço diferença entre o rico ou o pobre, as várias profissões ou o cargo em seu trabalho. Não 
olho nada disso, exceto o coração da pessoa. Vocês deveriam fazer o mesmo quando 
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esclarecem a verdade. Não pensem em certas pessoas como uma figura de certa classe 
social especial, pois assim criam outro obstáculo mental para vocês mesmos, como se 
estivessem lá para que vocês pedissem a ajuda delas. A realidade, é que vocês as estão 
salvando, dando uma oportunidade para que elas escolham seus futuros. Isto é certo. Por 
isso, deveriam considerar o esclarecimento da verdade para salvar as pessoas do mundo 
como prioridade. 
 
Tudo o que os discípulos do Dafa estão fazendo hoje, tudo com o que encontram na 
sociedade, estão salvando seres conscientes. Por isso, não importa que classe de pessoas 
venha a conhecer, a que camada social pertença ou que classe de profissão ela tenha, não 
acreditem que estão explicando a verdade a ela meramente porque o mal está perseguindo 
os discípulos do Dafa. 
 
Salvar seres conscientes é a coisa mais primordial e importante, e esclarecer a verdade é a 
forma de salvar as pessoas. Quando as pessoas entendem os fatos e descobrem o quão 
perversa é a perseguição, as pessoas saberão naturalmente o que fazer. Então, se ela pede 
para ajudar de alguma forma ou que quer fazer algo a respeito, isso é ela escolhendo seu 
futuro. Por isso, para todas as pessoas que estão sendo enganadas na perseguição, como não 
dar uma oportunidade a elas? Se não lhes explicar os fatos, elas perderão seu futuro para 
sempre. 
 
Também essas pessoas que vocês encontram por casualidade, essas pessoas que você 
conversa diariamente, as pessoas de seu trabalho, enfim, você deveria esclarecer a verdade 
a todos. Inclusive em sua vida diária, quando você encontra alguém por um pequeno 
instante que não tem nem tempo de conversar, ainda deveriam passar vossa compaixão e 
amabilidade a elas. Não percam aquelas que devem ser salvas, especialmente aquelas com 
relação predestinada. Na realidade, muitos discípulos do Dafa, quando vão esclarecer a 
verdade, dizem: “agora vou esclarecer a verdade”, como se nesse momento específico 
fossem esclarecer a verdade, mas não esclarecessem a verdade em outros momentos. Vocês 
precisam salvar seres conscientes em cada coisa que façam em vossa vida diária. Se todos 
vocês pudessem ver e compreender o quão importante é isto, creio que provavelmente 
salvariam mais seres conscientes. No momento, as pessoas do mundo estão gradualmente 
se tornando mais lúcidas, e o impacto do esclarecimento da verdade está sendo ainda maior. 
A audiência desses seres perversos está cada vez menor, por isso vocês devem entender 
muito bem este assunto. 
 
Há alguns estudantes que estão se convertendo secretamente em colegas e amigos: 
“estamos fazendo coisas juntos, somos como um pequeno grupo” – e frequentemente falam 
sobre muitas coisas inúteis perdendo assim muito tempo. Agora mesmo, cada minuto e 
cada segundo é crucial. Se vocês perderem este período de tempo, vocês perderão tudo. A 
história não voltará novamente. A história do Cosmo e dos Três Reinos data de muitos e 
muitos anos; o que os seres conscientes têm esperado todo esse tempo? Por que eles estão 
aqui? Exatamente para esses poucos anos! Mesmo assim há estudantes que desperdiçam 
suas vidas nesses poucos anos, sem saber aproveitar o tempo. Vocês estão carregando uma 
responsabilidade tão imensa para com os seres conscientes e para com a história! 
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Há estudantes que não estão suficientemente lúcidos e acreditam que o fato de terem obtido 
o Fa é meramente uma coincidência: “tenho na verdade uma responsabilidade tão imensa? 
Estou à altura disso?” Na realidade não há necessidade de perguntar isso, já tenho dito isto 
no Fa. Não são todos que podem se cultivar neste Dafa que estou compartilhando agora. 
Por que muitas pessoas não podem entrar? Certamente há muitos estudantes novos que 
estão gradualmente entrando agora, e isso é devido ao vosso esclarecimento da verdade. É 
como uma chave mestra que destrava esses fatores das velhas forças que isolam as pessoas 
do mundo e as impede de aprender o Fa. Somente o vosso esclarecimento da verdade pode 
quebrar esses fatores. Falando de outra forma, nem todos podem obter o Fa. No reino 
humano, as manifestações estão cheias de coisas falsas e verdadeiras, não é permitido que o 
verdadeiro estado do Cosmo se manifeste, o estado especial dos discípulos do Dafa e das 
pessoas do mundo não pode ser completamente revelado. Afinal, o cultivo é feito em um 
labirinto; na realidade, se trata de se cultivar nesta classe de ambiente e sublimar-se a partir 
deste lugar. Não se subestimem, todo discípulo do Dafa, enquanto estiver se cultivando de 
acordo com este Fa, deve fazer as coisas que um discípulo do Dafa deve fazer.  
 
Na realidade, para uma pessoa comum que tem feito algo bom pelo Dafa neste período de 
tempo, neste momento crítico, mesmo sendo uma pessoa comum, pode alcançar a perfeição 
como um Deus, sem mencionar você, que está se cultivando em Dafa, fazendo tudo o que 
um discípulo do Dafa deve fazer, e fazendo tudo sob duras circunstâncias. Não parece 
haver grandes mudanças na superfície, porém essas mudanças se manifestam em outras 
dimensões; há essa diferença entre humanos e Deuses. As mudanças são gigantescas. Este 
mundo humano está imerso na ilusão, então, o verdadeiro estado das coisas é totalmente 
diferente do que ocorre aqui neste mundo humano. Somente os discípulos do Dafa que 
deixaram o estudo para trás exibirão uma falta de diligência e se sentirão decaídos, 
inclusive até o grau de eles não saberem o quão importante é este tempo e não aproveitarem 
esse tempo para fazerem o que um discípulo do Dafa deve fazer.  
 
No momento, realmente há alguns estudantes que estão atuando de forma muito pobre no 
estudo do Fa. O ser capaz de estudar bem o Fa é a garantia fundamental de que vocês estão 
caminhando em direção à perfeição, é a garantia fundamental de vocês poderem sair daqui. 
Todos os seres foram forjados por este Fa, assim como seus respectivos futuros. Quanto 
aos seres conscientes do futuro Cosmo, como muitas e muitas vidas foram eliminadas 
durante a retificação do Fa, há muitos lugares no Cosmo que estão vazios. Entretanto, não 
permanecerão assim para sempre. Dafa criará todas essas vidas, junto com vários fatores e 
matérias necessárias a esses níveis de corpos cósmicos. Dafa está forjando tudo o que as 
novas vidas necessitam. As vidas velhas poderão renovar a si mesmas por meio de sua 
assimilação a este Fa, e dessa forma, entrar no futuro. Todas as vidas estão dentro disto. 
 
Na realidade, agora mesmo a totalidade da retificação do Fa está chegando cada vez mais à 
superfície. Os últimos fatores restantes já não podem ser chamados de vidas, não podem ser 
chamados de nenhuma forma, não há linguagem para expressar o que são e não há nenhum 
conceito para descrevê-los, porém tudo está no processo final da retificação do Fa. Na 
realidade, se usamos os conceitos de “O Cosmo” e “Além do Cosmo” para descrever a 
situação, a retificação do Fa se encaixa no conceito “Além do Cosmo”. Eu quero dizer que 
a retificação do Fa está criando esses fatores que permitem ao firmamento existir, e 
inclusive está criando os fatores dos fatores. 
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Tendo dito isso, vocês no momento não podem sentir essas coisas, no entanto, da 
perspectiva atual da validação do Fa dos discípulos do Dafa, a mudança da situação já pode 
ser vista. O mal já não pode mais ser sustentado, e isso se deve ao fato das vidas más e 
fatores perversos terem sido destruídos a ponto de sobrarem uns poucos seres e não se pode 
comparar com a situação das coisas próximas ao dia 20 de julho de 1999. Eu já falei como 
foi aquele tempo: os seres perversos de outras dimensões estavam aderidos a cada planta e 
a cada árvore. Quando se caminhava pela calçada, os ramos das árvores podiam golpear o 
seu rosto, as plantas podiam fazer você tropeçar, e o ar estava cheio de maldade. Não é que 
tudo isto havia se tornado mau, na verdade era o efeito dos fatores e vidas perversas que 
estavam sendo empurrados para baixo dentro dos Três Reinos durante a retificação do Fa. 
A maldade estava em todos os lados. Ela se aderiu a tudo e fazia as coisas mais terríveis 
dentro dos Três Reinos e entre os humanos. Se a Retificação do Fa não tivesse sido 
realizada em duas partes, e eu a fizesse em uma única etapa, então a onda da perseguição 
teria sido global, justamente como foi dito pelo profeta europeu: em 1999, o rei do terror 
descerá dos céus e as pessoas ao redor do mundo sentirão a loucura da perseguição. Desta 
vez, quando o mal desceu, nem outros países nem outras nações ao redor do mundo 
sentiram a maldade da perseguição contra Falun Gong que começou em 1999, isso porque a 
retificação se fez em duas partes; ter outras nações ou mais pessoas do mundo se cultivando 
em Dafa é algo guardado para a próxima etapa. Vocês viram que hoje é o período de 
cultivo dos discípulos do Dafa da retificação do Fa, e as coisas não são dirigidas a mais 
pessoas ao redor do mundo. Isto porque a classe de perseguição na China contra os 
discípulos do Dafa não ocorreu em outros países, e como resultado disso, as outras nações 
não experimentaram o mal a esta magnitude. Entretanto, como os fatores perversos naquela 
época eram simplesmente incontáveis, muitíssimos, não importava em que país estivessem 
os estudantes do Dafa, eles sentiram a pressão mental. 
 
Atualmente a situação já não é assim. A retificação do Fa e os discípulos do Dafa ao 
esclarecerem a verdade enquanto validam o Fa, junto com o envio de pensamentos retos 
para purificar constantemente a si mesmos e eliminar a maldade em outras dimensões, 
assim como todas as outras coisas que têm feito ao validarem o Fa, estão destruindo os 
fatores perversos em quantidades massivas. Tudo isso está destruindo os seres perversos e 
as coisas que as velhas forças arranjaram, e isso tem tido um efeito muito poderoso. 
Quando os pensamentos retos de um discípulo do Dafa são fortes, sua existência neste 
mundo tem um efeito positivo. Então, deem uma olhada: não é verdade que a quantidade de 
fatores perversos que sobra é pequena? Essa situação não tem nada a ver com a situação de 
20 de julho de 1999. 
 
Certamente, mesmo esses elementos perversos não sendo muitos, sobram alguns que são 
realmente muito malvados. Eu disse: quanto mais próximo da superfície estiver, menos 
poder terá, porém, quanto mais próximo da superfície, mais malvado será. Então, a 
debilidade de seu poder é compensada pela maldade, sendo ainda mais malvado na 
superfície, e o mal parece muito perverso. Porém, vocês viram que o ambiente já mudou. O 
mal só consegue ser sustentado nesses lugares onde ele é controlado diretamente pelo 
cabeça do mal; são nesses lugares que as pessoas malvadas, sem esperanças, ainda fazem 
maldades. Agora mesmo, eles não podem nem sequer ser sustentados na parte principal da 
sociedade da China continental, a perseguição pelo mal está sendo feita de forma secreta, 
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ele tem medo de que as pessoas do mundo vejam a realidade. Na verdade, todas as forças 
retas estão destruindo todos os fatores perversos e o mal está assustado. Eles não se atrevem 
a fazer maldades abertamente e a perseguição continua de forma velada. Eles têm medo de 
que as pessoas do mundo saibam das maldades que eles têm cometido, e eles sabem que 
esse tipo de coisa não pode ser exposta. Eles inclusive não deixam que os altos calões do 
governo central saibam disso. Eles estão mentindo e cobrindo a perseguição internamente. 
No entanto, são somente essas poucas pessoas malvadas que estão fazendo que as pessoas 
malvadas debaixo delas continuem com esta malvada perseguição. Estão fazendo o possível 
para encobrir os meios horripilantes que usaram nesta perseguição, inclusive estão dando 
informações falsas ao núcleo principal do governo central, estão usando mentiras para 
sustentar esta perseguição malvada. O mal já foi destruído em quantidades massivas, e 
parece que os seres perversos já não podem fazer as coisas de forma tão selvagem. Antes, 
quando o mal estava desenfreado, havia incontáveis fantasmas podres sustentando as coisas 
para que as coisas acontecessem de forma tão selvagem, e mesmo quando os outros sabiam 
da verdade, não se atreviam a dizer nada. Na época de 20 de julho de 1999, quando esse 
cabeça estava armando isto e criando confusão para alcançar sua meta, ninguém se atrevia a 
enfrentá-lo. Naquele tempo, os fatores perversos que sustentavam a situação, eram 
simplesmente inumeráveis, e queriam acabar com o Falun Gong. A situação atual é bem 
diferente do que era naquela época; todos esses fatores que as velhas forças arranjaram 
estão sendo eliminados e o número deles é cada vez menor, e o ambiente no reino humano 
já é diferente agora. Não importa quão frenéticas as pessoas malvadas se tornem, tudo está 
acabado para elas.  
 
Entretanto, neste período de tempo, todos têm visto algo, isto é, muitas vidas têm pecado 
contra o Dafa (isso não inclui aqueles que cometeram os pecados mais graves e malvados). 
Uma vez que elas entendem os fatos, as coisas simplesmente se resolvem? Não é tão 
simples. Quando ajuda alguém a entender as coisas por meio do esclarecimento da verdade, 
você está lhe dando uma oportunidade. Se ela realmente tem um pensamento reto, isso lhe 
dá uma oportunidade de redimir seus pecados. Qualquer coisa que uma pessoa tenha feito, é 
o que ela terá que pagar de volta; essa é uma lei do Cosmo, e todos os seres estão sujeitos a 
ela. Quando começou a perseguição, quantas pessoas tiveram que participar nela para que 
essa situação malvada ocorresse? Se as pessoas não tivessem desempenhado este papel, se 
ninguém tivesse dito ou feito nada, um ambiente tão perverso poderia ter sido criado? 
Estando na China ou no estrangeiro, se uma pessoa desempenhou um papel no processo de 
impulsionar o crescimento da perseguição, ou com atos ou palavras, essa pessoa deverá 
pagar por isso. Nenhuma vida pode escapar, a menos que ela tenha compensado as perdas 
que causou ao Dafa e aos discípulos do Dafa. 
 
Os Deuses do Cosmo inteiro estão olhando com os olhos bem abertos. Inumeráveis e 
infinitos Deuses estão olhando esta pequena Terra, olhando atentamente cada vida, cada 
pensamento. Temem inclusive pestanejar, não querem perder nem um instante ou deixar 
escapar um simples pensamento de uma pessoa. Neste momento, falo dessas coisas para 
que se acalmem, que sejam mais lúcidos, e tenham um melhor entendimento daquilo que 
estão fazendo no presente momento. Não importa o que estejam fazendo, os discípulos do 
Dafa devem fazer da validação do Fa, a prioridade número um. 
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Vocês devem fazer o esclarecimento da verdade de maneira racional, de acordo com a 
lógica e a forma de pensar das pessoas. Se vocês falam as coisas de maneira estranha, como 
se fossem de outro mundo, sem se basearem na lógica e forma de pensar das pessoas, ou 
sem considerar se elas podem aceitar ou não, então, o modo de agir de vocês está tendo um 
efeito nocivo e os resultados serão opostos ao que se pretendia. Certifiquem-se de fazer o 
esclarecimento da verdade de forma racional e sóbria. Quando vocês esclarecem a verdade, 
devem considerar o nível de aceitação das pessoas. Vocês poderão ver e perceber isto, por 
isso devem fazer bem o esclarecimento da verdade. Não faça as coisas apenas pela 
formalidade de fazê-lo. Quando falarem com alguém, vocês precisam fazer que ele entenda. 
Certamente, também há aqueles que são impossíveis de salvar, já que eles foram 
completamente para o lado oposto. Este tipo de pessoa não tem nada de retidão, e quando 
vocês falam com ela, ela não pode aceitar, pois se aceitar um pouco, um pouquinho que 
seja, ela será destruída. Uma pequena aceitação significa que uma pequena parte dela é 
destruída. Se ela o aceita completamente, será completamente destruída, pois ela é malvada. 
Por isso, há aquelas que não podem ser salvas, porém, no final, essa é uma minoria 
sumamente pequena. 
 
Também há pessoas que, se querem salvá-las, como disse antes, se elas ainda têm uma 
oportunidade e ela entende os fatos, todavia terá que pagar por suas dívidas. As coisas são 
assim. Estamos falando dos princípios do Fa. Porém, não deveriam se preocupar com essas 
coisas, já que, como discípulos do Dafa, vocês cultivam Shan, devem ser misericordiosos 
para com os seres conscientes. Quanto a como essas vidas devem pagar por todas suas 
dívidas, naturalmente o Fa determinará isto. Se ela deve permanecer ou não, será 
determinado pelos padrões do Fa. Portanto, como discípulos do Dafa, façam o melhor para 
salvá-las, isso é tudo. 
 
Por que devem salvá-las? Eu já disse que os seres conscientes de agora são diferentes das 
vidas através da história, e são diferentes das pessoas do passado. Quando qualquer vida 
chega a este mundo e entra dentro desta ilusão, é verdadeiramente aterrorizante. Você sabe 
que ele é um Deus, e quando você o viu, ele era um magnífico Deus, porém uma vez que 
ele entra neste mundo, entra em um corpo humano e seu cérebro é lavado completamente, 
isso é realmente aterrorizante, e agora é difícil identificá-lo, então, baseado em suas ações, 
não se pode dizer qual é a origem de sua vida, e não se pode ver a diferença entre ele e a 
natureza de sua vida no passado. 
 
Na realidade, isso era o que queria lhes falar; eu queria falar sobre o assunto de esclarecer a 
verdade. Vocês querem falar comigo de algumas coisas, assim usarei o tempo que resta 
para responder algumas perguntas. Se vocês têm algumas perguntas, podem escrevê-las em 
um pedaço de papel. (Aplausos). Não podemos tomar muito tempo, já que na conferência 
para compartilhar experiências, há algumas pessoas que necessitam dar seus discursos. 
 
Pergunta: Estudantes de Pequim enviam saudações ao Mestre. (Mestre: vou pular esta 
parte). Quando a retificação do Fa terminar, em outras palavras, pouco antes de 
alcançarmos a perfeição, poderei vê-lo? Se isto não ocorrer, ficarei muito triste. Não sei se 
devo pensar desta forma. Meu desejo se ralizará? 
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Mestre: Não estão me vendo aqui, agora? (Todos riem). Vocês querem ver minha imagem 
verdadeira. (Mestre ri). Cultivem-se bem a si mesmos. Todos os discípulos do Dafa, se 
puderem alcançar a perfeição, poderão me ver. (Aplausos). Os discípulos do Dafa não têm 
somente esta classe de relação predestinada que vocês têm hoje, relação esta que 
incontáveis seres conscientes não têm; na verdade, tenho preparado para vocês a eterna e 
infinita glória de um ser no futuro. (Aplausos). 
 
Pergunta: Os discípulos da cidade de Wuhan, província de Hubei, sentem saudades do 
Mestre, e lhe enviam saudações.  
 
Mestre: Obrigado! (Aplausos) 
 
Pergunta: Algumas pessoas dizem que Falun Gong é bom, porém não estão dispostas a 
ajudar os praticantes, por exemplo: quando tentamos entregar nossos jornais ou quando há 
algumas atividades, elas não anunciam o nome do Dafa. Se essas pessoas não estão 
dispostas a mudar, o que acontecerá com elas? 
 
Mestre: Na realidade, neste momento, há algumas pessoas que ainda carregam dúvidas 
com relação ao Dafa, especialmente aquelas que foram profundamente enganadas durante 
esta perversa perseguição. Quando esclarecem a verdade, se os discípulos do Dafa não são 
capazes de desatarem esses nós das mentes dessas pessoas, ainda assim estão possibilitando 
a elas a oportunidade de começarem a entender o Dafa, então, no momento, não podem ser 
julgadas definitivamente. Neste período não se pode dizer que sejam boas ou más. Também 
é possível que não tenhamos feito o suficiente ao esclarecermos a verdade. 
 
Pergunta: Como deveríamos entender: “a grande revelação da verdade deixará o mundo 
assombrado”? 
 
Mestre: Tenho usado uma palavra dos Deuses: “assombrado”. Pensem sobre as imensas 
mudanças no Cosmo inteiro. Justamente aqui entre os humanos, na próxima etapa um 
grande número de pessoas más serão eliminadas; o número de pessoas que serão eliminadas 
é grande e aterrorizante. No início as pessoas se sentirão muito emocionadas, mas ao final 
do processo elas se sentirão indiferentes. Que tipo de estado se encontra uma pessoa que vê 
gente morta espalhada por todos os lados na rua? Todas as coisas que as pessoas não 
acreditavam e que eram consideradas superstições, todas se revelarão. As pessoas entendem 
este mundo material através dos conceitos científicos modernos. Quando elas descobrirem 
que as coisas não são assim, o que elas pensarão? Uma vez que todas as coisas que as 
pessoas não acreditam começarem a aparecer, e elas presenciarem as enormes mudanças 
nesta chamada dimensão material, que classe de estado essas pessoas vão manifestar? As 
pessoas finalmente perceberão que os Deuses realmente existem: oh! Todos os discípulos 
do Dafa são Deuses! Isto quer dizer que tudo o que os discípulos do Dafa disseram é 
verdade! A princípio, elas terão essa classe de pensamentos, e depois, enquanto suportam 
sofrimentos para pagarem seus pecados, as pessoas gradualmente se encontrarão em um 
estado como se não tivessem nenhum pensamento. Então, será realmente como: “deixando 
o mundo assombrado”. 
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Pergunta: Quero escrever uma história do Falun Dafa e gravar toda classe de 
acontecimentos que ocorreram desde que o Mestre começou a difundir o Fa. 
 
Mestre: Penso que seria extraordinário se os discípulos do Dafa pudessem concretizar algo 
assim. Podem fazê-lo. Porém o esforço levará muito tempo e energia. As três coisas que os 
discípulos do Dafa devem fazer são as coisas de maior importância. Equilibre bem o seu 
tempo. 
 
Pergunta: Por favor, nos aconselhe se podemos escrever em um nível um pouco mais alto 
sobre os pensamentos retos ou ações retas? Isto poderá transcender o Dafa? 
 
Mestre: Não importa o quão alto seja o nível do que alguém possa escrever, não poderá 
transcender o Dafa, (todos riem), pois é simplesmente imenso. As coisas que podem saber 
são somente as coisas que podem ser mostradas nesta sociedade humana comum e as coisas 
que nossos discípulos do Dafa têm feito enquanto usavam ações humanas para validar o 

Fa. Não deveria haver nenhum problema em usar essas coisas. Depois de completarem o 
trabalho em questão, podem pedir opiniões de outras pessoas, e dessa forma, algumas 
coisas poderão ser feitas de forma ainda melhor. 
 
Pergunta: Eu escrevia contos de artes marciais que se relacionavam com o cultivo. Há 
algum problema em usar a forma de contos de artes marciais para expor os princípios mais 
elevados? Como posso fazer um trabalho mais complexo e detalhado em termos artísticos, 
para que as pessoas do mundo possam aceitar os conceitos retos sobre o cultivo sem 
perceberem isso diretamente? 
 
Mestre: Penso que se você quer escrever uma história, é melhor adotar uma forma mais 
séria. Com relação a escrever uma ficção, não há problema. Entretanto, se você converte 
tudo o que é do Dafa em ficção, parece que o aspecto fictício não é muito apropriado. 
Penso que com uma história não haveria problema em dar mais detalhes específicos e 
colocar mais ênfase na vida dos personagens. Com um trabalho de ficção, você pode focar 
certo praticante em uma região em particular ou em um evento, como está escolhendo um 
único tema, creio que não há problema. 
 
Pergunta: Gostaria de enviar saudações ao Mestre em nome dos praticantes do Dafa na 
China continental. 
 
Mestre: Obrigado! (Aplausos). 
 
Pergunta: Os agentes secretos usam as brechas que nós, discípulos do Dafa, temos na 
segurança da internet para impor a perseguição sobre nós. Porém, uma quantidade de 
discípulos do Dafa no estrangeiro, e aqueles com posições de responsabilidade não prestam 
muita atenção neste assunto e isto tem causado interferência e dano aos discípulos do Dafa 
e às tarefas de validar o Fa. Por favor Mestre, nos dê alguma orientação a esse respeito. 
 
Mestre: Penso que todos deveriam prestar atenção neste ponto em questão. Mesmo que não 
tenhamos nada a esconder, não devemos deixar que os agentes secretos interfiram. 
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Falando dos agentes secretos, esta ocupação, que aos olhos dos Deuses é a profissão 
humana mais suja, faz que a pessoa se torne mentalmente distorcida, como se ela tivesse 
vivido vidas nas quais não pudesse suportar ver a luz do dia, então isso fez com que ela 
fizesse as coisas de maneira obscura, em segredo por longos períodos de tempo.  Na 
realidade, é uma vida muito difícil. E não pensem que todos são tão capazes. Há pouco 
tempo, um praticante taiwanês foi até Xangai e foi preso. Os agentes secretos de Segurança 
do Estado viram que ele tinha um apego ao medo e tentaram fazer que ele se convertesse 
em um agente secreto. Todos sabemos que essas táticas são sujas e perversas, e só nos 
lugares perversos essas coisas são permitidas. Na realidade, eu sei de seus truques há muito 
tempo. Antes de fazer este tipo de coisa, primeiro eles lhe investigam bem. Inclusive 
chegam a conhecer o que você gosta ou não quando se trata de comida, vestimenta e 
transporte. Isto inclui os amigos e familiares da pessoa. Depois de terem uma ficha, eles 
prendem você. A primeira vez que encontram você, eles o ameaçam e o assustam, fazendo 
você sentir como se estivessem a ponto de matá-lo. Então, eles se aproveitam da sua 
mentalidade de medo e começam a ameaçá-lo. Se você não quiser falar, então eles 
compartilham contigo as coisas que averiguaram há um tempo sobre você. Durante a 
conversa, você sente que eles já sabem de tudo sobre você, mesmo as coisas que só 
algumas pessoas sabem. Sob a influência do apego ao medo, você tem uma forte sensação 
de que ninguém ao seu redor é confiável, e desenvolve a errônea noção de que todo mundo 
é um agente secreto, de que ninguém é de confiança, e que você pode ser assassinado a 
qualquer momento se não obedecer completamente a vontade do mal. Na realidade, eles se 
aproveitaram de seu apego ao medo. É uma conspiração, e uma série de métodos utilizados 
exclusivamente por espiões. Claro, ninguém em um país democrático se atreve a fazer as 
coisas dessa maneira. Somente um regime perverso se atreve a usar esse tipo de método 
para violar os direitos humanos. Em um país democrático, uma pessoa assim já teria sido 
levada à justiça. 
 
Quando eles estiverem fazendo coisas, não tenham medo. Não se preocupe muito com cada 
coisa pequena. Porém todos deveriam se manter em alerta. Necessitam pensar se o mal 
pode causar dano às coisas que vocês estão querendo fazer. Precisam pensar sobre isso. 
Não temos nada para estarmos envergonhados a ponto de não compartilharmos com os 
outros. Não temos nada a temer que o mundo não possa saber. Não temos feito nada ilegal. 
Quanto ao mal, as coisas que os discípulos do Dafa estão fazendo não podem ser reveladas 
ao mal. Por isso, digo muitas vezes que vocês precisam prestar atenção a este assunto. Não 
podemos permitir que as pessoas malvadas façam coisas más antes que vocês tenham a 
oportunidade de fazerem algo. Isto causa problemas e torna mais difícil a tarefa de 
esclarecer a verdade e salvar seres conscientes. Por isso, devem levar estas coisas a sério.  
 
Pergunta: Quinhentos mil residentes em Hong Kong foram para as ruas para protestar pelo 
Artigo 23. Porém, alguns deles não sabem a verdadeira situação do Falun Gong. É verdade 
que não serão salvos só por se oporem ao Artigo 23 e que ainda necessitam que 
esclareçamos a verdade a eles com mais profundidade? 
 
Mestre: Essa perversa legislação, o Artigo 23, a qual foi rejeitada por todas as pessoas de 
Hong Kong, foi em essência dirigida aos discípulos do Dafa em Hong Kong com o 
propósito de persegui-los. Por isso muita gente se levantou para se opor a ele. Não importa 
por qual perspectiva aquelas pessoas que protestaram estavam se guiando, ou que tipo de 
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motivação elas tinham naquele momento, de qualquer forma, elas desempenharam um 
papel positivo neste assunto. Penso que os residentes em Hong Kong escolheram um 
excelente futuro para eles mesmos, e em termos da atitude deles para com o Dafa, eles já 
começaram muito bem. Muitas pessoas conheciam bem Falun Gong e elas estiveram contra 
a legislação precisamente por causa disso. Elas fundaram uma base muito boa para serem 
salvas no futuro. Para aquelas pessoas que ainda não sabem muito bem sobre Falun Gong e 
sobre a realidade da perseguição, vocês devem esclarecer a elas a verdade de forma mais 
profunda, isso é tudo.  
 
Pergunta: Quando convidamos a algumas grandes companhia para participarem no Gala, 
se não esclarecemos a verdade, e só as convidamos para que festejem o Ano Novo com as 
pessoas chinesas, é verdade que isso não é o suficiente? 
 
Mestre: Certamente que não é suficiente. Tudo o que os discípulos do Dafa estão fazendo 
agora é para salvar pessoas. De outra forma por que estão fazendo tudo isso? Esclarecer a 
verdade de maneira aberta e reta é o que os discípulos do Dafa devem fazer. Também lhes 
digo que todos os seres no mundo de hoje vieram para este Fa. Se vocês querem que um ser 
compreenda claramente este ponto, então devem esclarecer a verdade a ele. É como uma 
chave mestra, uma chave que pode destravar a única coisa que tem bloqueado todos os 
seres conscientes por um longo tempo e por aquilo que eles têm esperado por mais de uma 
eternidade. (Aplausos). 
 
Na verdade, estou pensando que com tudo o que vocês, discípulos do Dafa, estão fazendo 
hoje, não estão fazendo pelo Dafa e tampouco estão fazendo por mim, seu Mestre. Estão 
fazendo por vocês mesmos, estão harmonizando seus próprios mundos, estão estabelecendo 
suas próprias poderosas virtudes. Estão juntando e salvando seres que vocês mesmos 
precisam. Todos vocês estão fazendo coisas para vocês, para vocês mesmos. De minha 
perspectiva, como seu Mestre, certamente tenho que dizer para que façam essas coisas, pois 
quero harmonizar tudo o que é seu e guiá-lo para o êxito. Somente quando necessita de 
coisas em certos aspectos, é quando lhe digo que vá e faça. 
 
Da perspectiva do cultivo da bondade e compaixão, todos vocês deveriam fazer estas 
coisas. Só estou dando um exemplo aqui. Isto não se restringe somente ao Gala e se aplica a 
toda classe de coisas com que se encontram e que necessitam fazer. Se aplica a todas essas 
coisas. Salvar seres conscientes é o mais importante. Não devem pensar que estão fazendo 
coisas para agregar mais programas ao Gala, e estas estão sendo feitas para trazer alguma 
felicidade momentânea às pessoas, não é isso. Estou lhes pedindo que salvem seres 
conscientes. (Aplausos). Se conseguirem presentear as pessoas com um Gala de alta 
qualidade e este esteja cheio da energia positiva do Dafa, isto em si mesmo, pode ter um 
papel na salvação de seres conscientes. Então por que não fazê-lo? Não é esta uma 
oportunidade? (Aplausos). 
 
Pergunta: Alguns praticantes respeitam o Dafa do profundo de seus corações. Também 
são muito sinceros quando esclarecem a verdade. Porém, quando se trata de seu próprio 
cultivo individual, não podem alcançar o padrão e todo o tempo cometem erros. E são 
afetados por eles. 
 



 15

Mestre: Isto pode acontecer. A razão é que todos vocês entendem os amplos princípios do 
Fa, porém quando se trata de assuntos individuais, aqueles elementos das pessoas comuns 
que permanecem em casos individuais podem causar apegos e podem se manifestar. Pode 
parecer que o praticante é incoerente, porém na realidade ele não é incoerente. Também, 
quando os apegos se tornam muito grandes, estados incorretos de cultivo podem surgir. 
Quando grandes problemas surgirem, necessitam prestar atenção. Isto é o mais perigoso.  
 
Tendo dito isso, ocorreu-me outra coisa, vocês não devem ver as coisas em termos 
absolutos. Isto é verdade especialmente quando se trata desses princípios distorcidos que o 
mal tem propagado na China. Por exemplo, eles propagaram: “se querem que os outros 
façam bem, então primeiro vocês mesmos devem fazer bem”. Pensem sobre isso, esse 
ditado é correto? Muita gente se apega a esse ditado e o usa para esconder seus próprios 
erros que não quer corrigir. Este é o caso especialmente para aqueles que têm problemas, 
pois tomaram isto como a verdade e não querem mudar. Digo, certamente isto é 
definitivamente ruim. Então, uma pessoa que não é perfeita não pode dizer a você que faça 
bem? Por acaso uma pessoa que cometeu erros não pode dizer aos outros que façam bem? 
Que tipo de lógica é esta? Quantas pessoas pensaram cuidadosamente sobre isto? 
 
Como vocês sabem, Jesus disse que todos os humanos têm pecados. Então, só porque vocês 
têm pecados, não devem dizer aos seus próprios filhos que se comportem bem? Só porque 
vocês têm pecados, vocês não devem dizer aos outros para não cometerem crimes? Essa é 
uma teoria ridícula, não é verdade? Na realidade, quem não cometeu erros entre os 
humanos? Assim que uma pessoa nasce, ela gera carma.  Todas as pessoas cometem erros. 
Só porque vocês cometeram erros não significa que não possam dizer aos outros para 
fazerem bem. Da mesma forma, não é porque os outros cometeram erros que eles não 
possam dizer a você para que aja corretamente. Deve avaliar se o que a pessoa diz é correto 
ou incorreto. Os Deuses veem as coisas assim. De fato, é assim que os humanos devem ver 
as coisas. Este é um princípio correto. 
 
A propaganda do regime malvado modificou este princípio no seguinte: “se você quer que 
os outros se comportem bem, primeiramente vocês mesmos devem se comportar bem”. Isto 
é um ditado muito perverso. Parece como: “oh, é verdade! Este ditado tem muito sentido!”. 
Porém, não tem nenhum sentido e só pode desempenhar um papel negativo. Quem pode se 
comportar tão bem? Onde podem encontrar um ser humano perfeito? Mesmo para um 
cultivador que tenha alcançado a última etapa de seu cultivo, mas não transformou 
totalmente o seu próprio corpo humano, ele ainda tem pecados e carma, e todavia tem 
apegos. Entretanto, quando chegou a esta etapa do cultivo, ele ultrapassou em muito os 
seres humanos comuns. Agora, se nos guiarmos por este ditado, ninguém poderia dizer a 
ninguém que faça coisas boas. Este não seria o fim da sociedade? 
 
Os discípulos do Dafa têm apegos, apegos humanos comuns que devem ser eliminados por 
meio do cultivo, e todavia há áreas que ainda não vão bem. Porém isso não significa que 
este discípulo do Dafa não tenha cultivado a si mesmo bem. Em muitos, muitos aspectos 
ele pode ter se cultivado muito bem. Ele comete erros porque ainda tem apegos que 
necessitam ser expostos para que ele possa perceber suas próprias carências e por isso eles 
se manifestam. Só é possível cultivá-los quando se manifestam, se as coisas permanecem 
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ocultas e não são exibidas é muito difícil eliminá-los com o cultivo, e se inclusive ele 
mesmo não percebe essas coisas, o cultivo se torna ainda mais difícil. 
 
Pergunta: Mestre, por favor fale sobre como os meios de comunicação operados pelos 
discípulos do Dafa devem esclarecer a verdade, especialmente as futuras perspectivas de 
cooperação para o esclarecimento da verdade dentro da China continental. 
 
Mestre: Nossa situação atual é assim: levando em consideração a segurança, as condições 
para os discípulos do Dafa na China continental ainda não estão maduras para se 
estabelecer sucursais de alguns meios de comunicação, entretanto, os praticantes distribuem 
panfletos, VCDs, e há muitas coisas que eles têm feito muito bem. Com relação as coisas 
fora da China continental, as sucursais dos meios de comunicação operados pelos 
discípulos do Dafa precisam fazer o máximo possível para ajudar os chineses a verem a 
realidade da perseguição. As sucursais precisam ajudar os chineses a verem a verdade; elas 
devem ajudar os chineses a verem a verdade. (Aplausos). Necessitam salvá-los. Vocês 
necessitam ajudar os chineses a verem o tipo de coisas que os chineses têm feito durante a 
perseguição e as consequências terríveis que aguarda os chineses se isto continuar.  
 
Pergunta: Parece que nunca consigo eliminar completamente meus apegos. Estou 
preocupado com isto, mesmo assim não consigo agir bem. 
 
Mestre: Estude mais o Fa! Estude mais o Fa! (os estudantes riem). Não há nenhuma pílula 
mágica. Tomamos uma pílula e fazemos que nossos apegos desapareçam. (Todos riem). Na 
realidade, o grandioso poder do Dafa é ainda mais eficaz do que qualquer pílula. 
Certamente, todos vocês estão muito ocupados agora, precisam fazer todo tipo de coisas e 
há muitas coisas para se fazer, também há tarefas domésticas, trabalhos e muitas atividades 
sociais. Entretanto vocês devem sempre se cultivarem, por isso precisam estudar o Fa. 
 
Pergunta: Nestas festas, por favor, aceite o respeito e a gratidão de todos os discípulos do 
Dafa. Definitivamente faremos o melhor e faremos o Mestre mais feliz e menos 
preocupado. 
 
Mestre: Obrigado! (Aplausos). Todos os discípulos do Dafa ainda estão sendo 
perseguidos. Vocês querem que eu esteja feliz, porém não posso. Quantos discípulos do 
Dafa estão sendo perseguidos nesses malvados campos de trabalhos forçados na China 
neste exato momento! Porém, aprecio vossa boa vontade. 
 
Pergunta: Estive pensando no seguinte: seria bom se aqueles discípulos do Dafa bem 
conhecidos na sociedade - por exemplo: os contatos de certas regiões ou os discípulos do 
Dafa que escreveram vários artigos para esclarecer a verdade sobre o Dafa – falassem sobre 
seus próprios pensamentos, entendimentos, e que analisassem certos assuntos no mundo 
humano – por exemplo, o tema do território chinês – como membros da sociedade enquanto 
participam de atividades locais, atividades da comunidade chinesa e atividades da 
“Coalizão para trazer Jiang à justiça”. Qual é a melhor forma de fazê-lo de maneira que se 
evitem as más interpretações das pessoas comuns? 
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Mestre: Para os discípulos do Dafa, hoje o cultivo e a validação do Fa é o principal e o 
mais importante. Os discípulos do Dafa devem validar o Fa. Para vocês, esclarecer a 
verdade e salvar seres conscientes são o principal e o mais importante.  
 
Na sociedade, alguns ativistas democráticos, e isto inclui aqueles envolvidos (no massacre) 
de 4 de julho, têm atacado constantemente o regime malvado e brutal. Eles também 
promovem os direitos humanos e coisas como liberdade de crença, e suas críticas nesses 
aspectos definitivamente tem um efeito positivo em termos de expor a perseguição ao Falun 
Gong. Então, partindo desta perspectiva, eles compartilham algo em comum conosco. 
Entretanto, alguns de nossos praticantes também querem falar dessas coisas. Na realidade, 
vocês precisam manter a calma e analisar tranquilamente se as coisas que estão fazendo tem 
a ver com o Dafa e com a validação do Fa. Se a resposta é sim, então siga em frente. Se a 
resposta é não, então não devem fazê-las. Nunca devem se desviar de vosso caminho. 
 
Vocês sabem sobre seu Mestre? O Cosmo é tão grande. Há incontáveis e inumeráveis seres 
conscientes e incontáveis e inumeráveis corpos cósmicos. Por isso, há muitos seres que são 
capazes de afetar dramaticamente o mundo humano com um só pensamento! Há tantos 
seres, tantos fatores das velhas forças e velhos seres, e eles querem controlar a retificação 
do Fa e interferir com esta retificação do Fa. Nenhum deles pode me mudar. O caminho 
que percorri é reto. (Aplausos). Eles não são capazes de interferir comigo de nenhuma 
forma. Todos os seus métodos se esgotaram e nada funcionou. Aqui entre os humanos há 
toda classe de coisas que interferem, porém elas não têm nenhum efeito. 
 
Por acaso não há um ditado entre as pessoas comuns que diz: “vocês têm milhares de idéias 
brilhantes, porém eu tenho meu próprio caminho”? Em outras palavras, os discípulos do 
Dafa precisam perceber o que estão fazendo. Devem ficar alertas sobre se algo está ou não 
relacionado com a validação do Fa. Nós expomos o mal para salvar seres conscientes. Se 
há algo que está relacionado com as coisas que os discípulos do Dafa devem fazer hoje, 
então vá em frente. Se não for nada relacionado com o Dafa, não devem fazê-lo. Se uma 
pessoa segue um caminho incorreto ao fazer as coisas, e como resultado desenvolve 
apegos, essas coisas causarão danos ao praticante. Se um trabalho tem a ver com o Dafa e 
com a validação do Fa e salvação de seres conscientes, então deveriam fazê-lo. Neste caso, 
quanto mais o fizer, mais espaçoso o caminho se tornará. Certamente é assim. Não devem 
de forma alguma se envolverem em lutas políticas de gente comum. 
 
Pergunta: Os discípulos do Dafa da Malásia e Singapura enviam saudações ao Mestre.  
 
Mestre: Obrigado! (Aplausos). 
 
Pergunta: Quando tenho muito carma de pensamento, posso enviar pensamentos retos a 
qualquer hora e qualquer lugar? 
 
Mestre: Faça-o de acordo com a sua própria situação. Alguns pensamentos que você tem 
desenvolvido são, na realidade, interferências e podem ser eliminados por você ao enviar 
pensamentos retos. Alguns são produtos de seus próprios apegos, e alguns são conceitos 
que você formou aqui no mundo humano, essas coisas não podem ser eliminadas enviando 
pensamentos retos uma única vez. Por isso, elas saem à superfície de vez em quando, e 
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parece que mesmo depois de enviar pensamentos retos, elas continuam aparecendo. Este 
tipo de coisa acontece. Entretanto, isto não significa que não tenham feito nada, e não 
significa que o que vocês fizeram não foi efetivo. O que ocorre é que simplesmente uma 
parte dessa coisa pode ser eliminada. Essas coisas arranjadas pelas velhas forças foram 
divididas em incontáveis partes pelos fatores de vidas que vieram dos níveis mais altos. Por 
isso, cada vez que enviam pensamentos retos, só podem eliminar uma ou duas partes, e 
acaba sobrando mais.  
 
Isto não se limita apenas a este assunto. Dentro dos Três Reinos, elas têm feito muitas 
coisas más e têm feito arranjos para muitas coisas que elas queriam. E mais, muitas dessas 
coisas se degeneraram. Com o passar de um período tão longo de tempo, inclusive os tais 
chamados Deuses das velhas forças que originalmente fizeram essas coisas, perderam a 
habilidade para resolvê-las, eles tentaram, mas não conseguiram. Se a retificação do Fa não 
ocorresse, essas coisas não poderiam ser resolvidas. Há muitas coisas como essas no 
Cosmo e é difícil resolvê-las sem a chegada de toda imensa força da retificação do Fa. 
Porém, quanto ao carma de pensamento, pode ser eliminado completamente através do 
envio de pensamentos retos.  
 
Pergunta: O que deveríamos fazer com os panfletos para o esclarecimento da verdade que 
contêm fotos e histórias daqueles ex-praticantes que caíram em um caminho perverso? 
 
Mestre: Eles caíram em um caminho perverso devido ao emprego da força durante a 
perseguição. Quando forem libertados, voltarão ao juízo depois de um tempo. Porém é um 
assunto totalmente diferente para aqueles que causaram danos irreparáveis ao Dafa e aos 
discípulos do Dafa. 
 
Pergunta: Recentemente alguns novos estudantes têm vindo para fazer os exercícios. 
Como deveríamos orientá-los para que estudem o Fa e alertá-los para que assistam ao 
nosso grupo de estudo do Fa? 
 
Mestre: É correto alertá-los a se unirem ao grupo de estudo do Fa e ao grupo de exercícios. 
Porém, não fiquem muito ansiosos e digam imediatamente a eles que eles devem fazer as 
coisas dos discípulos do Dafa, pois muitos estudantes novos pertencem ao próximo grupo. 
Entretanto, há alguns que estão gradualmente entrando e que pertencem a este grupo. 
Devido ao efeito que vocês têm tido ao esclarecer as coisas, essa fechadura foi aberta e os 
cultivadores do futuro começaram a surgir. Ambas as situações existem.  
 
Pergunta: Em nosso trabalho nos meios de comunicação, temos publicado várias 
informações que expõem os atos do partido maligno de fingir paz e prosperidade e também 
expõem sua natureza malvada. Porém, venerável Mestre, por favor, queremos saber sobre a 
relação direta entre essas informações e a salvação de seres conscientes e validação do Fa. 
 
Mestre: A verdade é, sua meta de fingir paz e prosperidade é a de encobrir a essência de 
sua perseguição ao Falun Gong, dando a falsa impressão de que não há perseguição 
alguma. Por detrás do cenário estão realizando a maior, a mais suja, pior e mais malvada 
perseguição na história. Vocês podem expor isto diretamente. Quanto às outras facetas, 
precisam saber se estão relacionadas com a validação do Fa. Se está, então faça-o. Quando 
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os discípulos do Dafa fora da China continental usam os meios de comunicação para expor 
a natureza do mal, estão fazendo isso para ajudar as pessoas a verem mais claramente sua 
natureza malvada ao longo da história. Alguns praticantes estão expondo os artifícios que o 
mal usa para fingir paz e prosperidade, expondo as coisas sujas e malvadas que fazem por 
detrás do cenário. 
 
Pergunta: Ao esclarecer a verdade aos chineses em grande escala, com o propósito de nos 
comunicarmos mais facilmente com as pessoas comuns, fazemos uso de coisas que se 
ajustam aos interesses humanos, as quais inevitavelmente contêm elementos desviados, 
pois tudo da humanidade está desviado. Porém, tudo o que os discípulos do Dafa fazem 
será deixado para o futuro. Como equilibramos estas duas coisas? 
 
Mestre: Quando o assunto é salvar seres conscientes, os quais vocês com sabedoria estão 
esclarecendo a verdade, não existe tal problema; o que é deixado às pessoas do futuro é o 
espírito dos discípulos do Dafa retificando o Fa e o caminho que trilharam para retornar ao 
que é correto. Não importa que via vocês seguem ao esclarecer a verdade, a meta é fazer 
com que as pessoas do mundo entendam verdadeiramente esta perseguição. A violação aos 
direitos humanos e à liberdade de crença são coisas que as pessoas podem entender. Quanto 
a fazer uso de alguns exemplos, isso também se faz para salvar pessoas. Quando utilizam 
coisas desviadas da cultura moderna humana para esclarecer a verdade, vocês devem ser 
cuidadosos quando fazem isto. Pois vocês não sabem a que está apegada a pessoa, e o que 
utilizam é justamente aquilo a que tal pessoa está apegada, então não podem despender 
muito esforço falando em profundidade sobre coisas, as quais a pessoa está apegada, pois 
isso pode ter um efeito negativo. Façam o possível para não se envolverem em outros 
assuntos de gente comum. 
 
Falando de outro ângulo, tudo dos seres humanos é assim, tudo está desviado. Não só as 
coisas têm se desviado, mas também há uma grande quantidade de natureza demoníaca. 
Tudo da sociedade tem se degenerado. Se não fosse pela retificação do Fa, a história 
humana não teria chegado até este ponto. Então, devido a esta retificação, muitas 
catástrofes no Cosmo têm sido evitadas. Por que as pessoas inventaram a bomba atômica? 
Tudo e qualquer coisa na Terra é o resultado dos Deuses fazendo com que os seres 
humanos façam coisas, e tudo tem um propósito. Mesmo que essas coisas tenham passado, 
nada na humanidade existe por casualidade. Quanto a essas coisas que não estão 
relacionadas com a retificação do Fa, tratem de não discuti-las quando esclarecem a 
verdade. Tampouco falem sobre a verdade em um nível muito alto, pois o efeito não é bom. 
Na realidade, no momento, nada na humanidade é bom.  
 
Pergunta: Os novos discípulos que começaram o cultivo agora, têm o poder de intimidar o 
mal quando esclarecem a verdade? 
 
Mestre: Sim. Isto ocorre porque quando elimino os elementos perversos como um todo, 
todas as dimensões da humanidade, do imenso firmamento e todas as dimensões dentro dos 
Três Reinos, estão saturadas com os fatores do Dafa. Não estou falando do novo Cosmo. 
Enquanto um ser estiver desempenhando um papel positivo, os fatores do Dafa lhe darão 
poder, e esse ser terá boa fortuna dali em diante. Por acaso não conhecemos muitos casos 
desses? Em outras palavras, quando um estudante novo esclarece a verdade, os fatores do 
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Dafa, os Fashen do Mestre, e esses Deuses retos, todos cooperam totalmente e todos lhes 
darão uma mão e desempenharão um papel positivo. Isto é certo. A única condição que se 
tem para isto é que o estudante novo deve querer esclarecer a verdade por si mesmo. 
 
Pergunta: Durante este curto tempo da retificação do Fa, como posso equilibrar as coisas 
da retificação do Fa e a ajuda que dou às crianças para que se cultivem? 
 
Mestre: Depende de você mesmo saber balancear bem essas coisas específicas. 
 
Pergunta: Como podemos entender o “se ajustar ao estado das pessoas comuns”? 
 
Mestre: Em sua vida diária, faça o melhor possível para se ajustar à forma de vida das 
pessoas comuns e continuar se cultivando. O cultivo em Dafa não tem preceitos. Falando 
da vida diária, basicamente mantenha a mesma forma de vida das pessoas comuns o 
máximo possível. A forma a que me refiro é se ajustar ao estado da sociedade humana 
comum. É assim que deve ser. Eu falei sobre isso muitas vezes; eu falei sobre como fazer 
isso em muitas conferências.  
 
Pergunta: Muitas pessoas não ouviram sobre o Dafa ou sobre os fatos da perseguição, 
tampouco participaram na perseguição. Por favor Mestre, nos ilumine sobre o significado 
de esclarecer a verdade a elas. 
 
Mestre: Algumas pessoas não ouviram sobre o Dafa, tampouco sabem sobre a perseguição. 
Esclarecer a verdade a elas ainda tem um grande significado. As pessoas do mundo foram 
bloqueadas por um período de tempo muito longo, e neste momento atual, isto fez que 
essas pessoas não compreendessem este evento, o qual elas têm esperado através de muitos 
ciclos de reencarnação. Quando estão esclarecendo a verdade a elas, não só estão falando 
sobre certo evento que está ocorrendo no mundo, estão também dizendo a elas sobre o Dafa 
e sobre o que é o Dafa, e ao fazê-lo, estão destravando a relação predestinada pela qual elas 
esperaram por tanto tempo, mas que estava bloqueada, e assim vocês as ajudarão a 
perceberem que era exatamente isso que estavam esperando por este longo tempo.  
 
Pergunta: Não tenho feito bem por um longo tempo. Se agora eu fizer bem, haverá tempo 
suficiente? 
 
Mestre: Enquanto a retificação do Fa não entrar no mundo humano haverá oportunidades. 
Aonde podem chegar, depende de vocês mesmos. Algumas pessoas aproveitam bem o 
tempo, algumas não. Algumas pessoas cometeram pecados graves e mesmo assim não 
querem pagar por eles, e continuam sendo como antes, caminhando sem rumo, então nesse 
caso é difícil de dizer. Por isso, enquanto esta etapa não tiver chegado ao fim, ainda haverá 
oportunidades. 
 
Pergunta: Recentemente muitos estudantes têm arcado com muito trabalho, e eles têm 
sentido muito cansaço. O estado de ânimo e vigor deles já não são como antes. Como 
podem superar isto?  
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Mestre: Isto precisa ser explicado de dois ângulos diferentes. Primeiro: os estudantes têm 
trabalhado arduamente, e eles têm realmente arcado com muitas coisas. Então, nesse caso, 
eles poderão encontrar mais pessoas para ajudá-los, ou pensarem em uma maneira de 
resolver o problema. Este é um ponto. O outro é: muitos estudantes do Dafa estão 
verdadeiramente muito cansados. Por outro lado, eles não prestam muita atenção ao estudo 
do Fa e ao cultivo. Eles têm feito muitas coisas, porém não têm se cultivado, então, eles se 
sentem muito cansados, exaustos, e sentem o caminho difícil. Na realidade, sempre disse 
que praticar o cultivo não afetará o trabalho do Dafa. Isto é certo. Isto porque praticar os 
exercícios é a forma mais efetiva de se livrar da fadiga, é a melhor forma de fazer com que 
seu corpo se recupere rapidamente.  
 
Pergunta: O Dafa pode fazer ressuscitar todos esses seres conscientes que foram 
eliminados pelas velhas forças e trazê-los de volta vivos no novo Cosmo? 
 
Mestre: Seres conscientes que foram eliminados pelas velhas forças... Esta resposta se 
tornará muito extensa se eu falar dela. Se as velhas forças não tivessem interferido, eu 
poderia ter eliminado o carma de todos os seres conscientes através da história, sem 
importar quantos pecados tivessem. Falando dessa enorme quantidade de seres conscientes, 
a complicada história de gratidão e ressentimento entre uns e outros, sem importar de qual 
nível fossem esses seres; os profundos ressentimentos e relações intrincadas e cruzadas, 
desde os níveis mais altos até os mais baixos; tudo isto poderia ser balanceado por mim. 
Posso fazer qualquer coisa. Em outras palavras, poderia salvar todos os seres conscientes 
no Cosmo. Porém, as velhas forças estão decididas a eliminar um grupo. 
 
Certamente, eu disponho de recursos que as velhas forças não conhecem. Quando seres 
forem totalmente destruídos e desaparecerem sem nenhum rastro, inclusive quando forem 
transformados em outras criaturas ou plantas e mesmo depois de terem passado por várias 
mudanças ao longo do curso da história, eu ainda posso localizá-los e trazê-los de volta, 
pois Eu transcendo o microcósmico mais extremo de todos os seres; por isso posso 
encontrá-los. (Aplausos). Posso inclusive trazer de volta a matéria e os fatores originais dos 
seres que nunca existirão novamente, trazer de volta os fatores que originalmente criaram 
os seres, e trazer de volta todos os fatores tal como eram, e os fatores que os formaram. 
Posso eliminar a parte dos seres que pecou contra o Dafa, assim como o processo e esse 
período particular da história, e posso fazer que um ser volte a nascer como se nunca 
tivesse passado por essa parte da história. Posso fazer qualquer coisa. Porém, não faço as 
coisas assim. Necessito ver a causa. O Mestre deve levar o futuro Cosmo em consideração, 
o maravilhoso futuro e os seres viventes do futuro. (Aplausos). 
 
Pergunta: As velhas forças fizeram arranjos com o Mestre que restringem especificamente 
a retificação do Fa? Se elas fizeram isso, todos os acordos deveriam ser abolidos, e tudo 
deveria seguir os arranjos do Senhor dos Budas. 
 
Mestre: Digo: o fato é que, muitas coisas na história que as velhas forças conseguiram 
fazer, foram feitas aproveitando-se de meus corpos divididos reencarnados entre as pessoas 
comuns. Quando estive reencarnando vida após vida na Terra, elas se aproveitaram de 
oportunidades para controlar as coisas e se aproveitaram das brechas. Como esse período de 
tempo passado não foi para difundir o Fa, eu estava aperfeiçoando os humanos sob o estado 
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de um ser humano, então elas agregaram à força algumas coisas sobre mim. Isto não era o 
que eu queria fazer, porém, apesar disso, os eventos ocorreram na Terra. Houve muitas 
dessas coisas em cada período. Quando meus corpos divididos se reencarnavam no mundo, 
as velhas forças vinham e controlavam várias coisas. Então, elas me colocam toda culpa 
sobre muitas coisas que ocorreram na história. Elas dizem: “você fez tudo isso”. 
Definitivamente eu não posso aceitar isso. A história tem sido tão longa e ao longo de todo 
esse período de tempo, elas tem feito constantemente todas essas coisas dessa maneira. 
Essas coisas se tornaram muito complicadas e não puderam ser resolvidas, assim é preciso 
esperar para que sejam resolvidas na retificação do Fa. Então, uma vez que comecei a 
retificação do Fa, elas perceberam que não era em nada o que queriam, então as velhas 
forças começaram a resistir. A manifestação disso está se tornando cada vez mais evidente.  
 
Durante mais de 10 anos de difusão do Fa, o que se tem visto é somente a interferência na 
superfície, enquanto em outras dimensões isso agita a alma e é malvado ao extremo. 
Certamente, para vocês, praticantes, isto não tem nada a ver com o cultivo pessoal. 
Cultivar, melhorar e se libertar de seus apegos é questão pessoal de cada um. Elas têm 
interferido comigo pelo bem do processo histórico e do futuro. Então, com o fim de salvá-
las, expliquei-lhes constantemente as verdades do Fa. Algumas escutaram, e algumas 
sabiam que as coisas que fizeram eram incorretas. Porém não eram capazes de resolvê-las, 
pois já tinham ocorrido na história, e as coisas específicas que planejaram também se 
desviaram, então elas não podiam resolvê-las. 
 
Enquanto falava deste tema (O Mestre sorri), muitas pessoas refletiam. O que disse foi 
sobre os eventos mais importantes da história, e isto não envolve os discípulos do Dafa. 
 
Pergunta: Precisamos estudar o Fa quando fazemos trabalhos para o Dafa, porém há 
trabalhos que necessitam ser feitos apenas algumas vezes. Durante o estudo do Fa há 
muitas interferências e me sinto frustrado. Se eu cuido somente de mim mesmo e estudo o 
Fa, estou sendo egoísta? 
 
Mestre: Penso que o estudo do Fa é o estudo do Fa. Ninguém deveria interferir. Isto 
porque se você não se cultiva, qualquer coisa que fizer carecerá de poderosa virtude. Se 
você encontra uma pessoa comum, lhe oferece algo ou lhe dá algum dinheiro e lhe pede 
que faça o trabalho do Dafa, ela o fará? Ela o fará. Então, seria uma pessoa comum fazendo 
o trabalho do Dafa, não é verdade?  Qual é a importância de fazer trabalhos do Dafa? Qual 
é a meta final? Por isso os discípulos do Dafa precisam cultivar bem a si mesmos, e validar 
o Dafa enquanto estabelecem suas poderosas virtudes. Os discípulos do Dafa fazem isto, e 
você sabe como fazê-lo, e sabe como pode fazê-lo bem. 
 
Porém, há uma condição, você deve estudar o Fa quando não houver coisas muito 
importantes naquele momento a se fazer, e assim você não causará grandes problemas aos 
outros; então não haverá problema em deixar todas as outras coisas de lado para estudar o 

Fa. Por exemplo, para evitar as interferências contigo, você pode colocar seu telefone na 
função secretária. (O público ri). 
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Pergunta: Há muitas coisas que devemos fazer ao esclarecer a verdade, e sempre sobra 
algo mais por fazer, mas fazemos o que podemos. Eu não consigo terminar as coisas que 
supostamente devo fazer. O que deveria fazer? 
 
Mestre: Penso que você percebeu que o tempo agora está encurtando. Há muitas coisas que 
precisam ser feitas. Simplesmente faça o melhor que puder em dar prioridade às coisas 
mais importantes. Outras pessoas também estão fazendo as coisas. Trabalhem juntos e 
talvez as coisas se farão mais rápidas.  
 
Pergunta: Todos os discípulos do Dafa da Radio Mundial de Falun Dafa enviam 
saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado. (Aplausos). 
 
Pergunta: Muitas vezes os discípulos do Dafa nos pedem que gravemos os novos artigos 
do Mestre. Eles querem usá-los para estudar o Fa. Como não contém a voz do Mestre, por 
favor, diga-nos: isto terá o mesmo efeito do escutar o Fa? 
 
Mestre: No passado quando minhas fitas das lições do Fa foram traduzidas, falei sobre este 
tema, e não há problema se a voz do Mestre está ali. Certamente, os artigos que tenho 
escrito não contêm a minha voz. Penso que durante este período especial onde os discípulos 
do Dafa estão validando o Fa, poderá ser feito dessa maneira, porém, com os humanos do 
futuro isto não funcionará. 
 
Tenho tornado fáceis várias coisas para os discípulos do Dafa enquanto validam o Fa. Na 
realidade, há muitas coisas que uma pessoa não pode fazer no cultivo, porém lhes deixo 
fazer sob circunstâncias especiais. Isto inclui muitas formas que empregam no 
esclarecimento da verdade. Isto foi feito para salvar seres viventes, assim pôde ser feito 
dessa maneira. Não há problema. Certamente, no que se refere ao cultivo pessoal, muitas 
coisas não são permitidas e não podem ser feitas.  
 
Pergunta: Obtive o Fa depois de 20 de julho de 1999. Recentemente me encontrei com 
uma terrível tribulação. Não pude dizer se foi uma prova dada pelo estimado Mestre ou se 
foi causada por meus próprios apegos. Sinto-me pouco digno da compaixão do Mestre e da 
árdua salvação. 
 
Mestre: Certamente alguns problemas no cultivo não podem ser compreendidos em um 
curto espaço de tempo. Alguns apegos ou causas não podem ser detectados em um tempo 
curto. Por isso, às vezes você pode sentir que é difícil. No entanto, observando de um 
ângulo diferente, se um cultivador compreende tudo rapidamente e supera qualquer prova 
instantaneamente, não seria muito fácil? (O Mestre ri). Seria muito fácil, estou me referindo 
ao cultivo pessoal. 
 
Certamente, em alguns casos o que ocorre é a interferência das velhas forças. Elas forçaram 
coisas sobre os discípulos do Dafa que não deveriam, para que assim, os discípulos do Dafa 
as superassem, ou até problemas que são difíceis de resolver, e o que é mais, elas têm feito 
isso no momento em que há a necessidade de validar o Fa e salvar seres conscientes. São 
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todas interferências. Elas realmente têm feito coisas assim. Então o que um praticante do 
Dafa como você deve fazer? Sugiro que dê o melhor de si, estude mais o Fa, e faça mais o 
que um discípulo do Dafa deve fazer. Muitas coisas se resolverão sem esforço se você 
andar pelo caminho correto e fizer o que é correto. Você não pode resolver um problema 
pelo simples fato de resolvê-lo, isso pode facilmente gerar novos apegos. 
 
Pergunta: Como podemos esclarecer a verdade a partir da cultura tradicional, ciência e 
história da China? 
 
Mestre: Há muitas coisas na história sobre as quais podem falar, além de citar fatos 
ocorridos em vários campos de estudo. Isto não será um problema, porém devem fazê-lo de 
maneira apropriada. Se os exemplos usados não forem apropriados, eles não serão 
convincentes. 
 
Pergunta: Meu irmão e eu somos escritores de língua inglesa. Queremos saber se podemos 
selecionar certas pessoas na história como exemplos de um trabalho tradicional. 
Shakespeare teve grande influência e este era similar aos antigos escritores gregos. 
Podemos escrever com um estilo similar ao dele ou estaríamos estabelecendo nossos 
padrões em um nível muito alto ao fazê-lo assim? 
 
Mestre: Estão estabelecendo vossos padrões em um nível muito baixo. (Risos). Vocês são 
discípulos do Dafa, nunca existiu ninguém como vocês. Vocês são o que os outros seres 
humanos querem ser, porém não podem. Vocês precisam criar novos estilos para os futuros 
seres, e isso é um alto padrão, não é assim? Vocês podem usar certos aspectos positivos de 
algumas figuras históricas, porém penso que os discípulos do Dafa precisam transitar seus 
próprios caminhos, não é verdade? Só então vocês estarão na vanguarda de algo. 
(Aplausos). 
 
Pergunta: O Mestre pode falar novamente sobre a postura dos discípulos do Dafa em não 
se envolverem em política, como por exemplo no ato de levar à justiça esse canalha 
principal? 
 
Mestre: Esse ser malvado é o principal responsável pela perseguição contra os discípulos 
do Dafa. Se nós o levarmos à justiça, não significa que estaremos nos envolvendo em 
política. Ele tem perseguido a tantos discípulos do Dafa até a morte, então não deveria 
pagar por isso? Não deveríamos expor isso? A perseguição não deveria ser detida? 
 
Todos os seres viventes nos Três Reinos vieram pelo Fa e foram criados para o Fa, em 
outras palavras, todas as formas nos Três Reinos, e isto inclui as formas adotadas pela 
sociedade humana, entre elas estão definitivamente incluídas as leis de hoje, como também 
outras formas estabelecidas na humanidade. Já que tudo isso foi criado pelo Fa, por que 
não podem ser usadas pelo Dafa para validar o Fa? O que ocorre é que nós sempre 
escolhemos as formas mais retas, as mais retas e que realmente podem ter um efeito 
positivo. Estamos usando as formas estabelecidas na sociedade humana de maneira 
seletiva. Isto é, observando as coisas de uma perspectiva mais ampla.  
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Observando minuciosamente as coisas, na realidade não nos envolvemos em política. O 
lado bom e mal dos seres humanos, e o tipo de sistema escolhido pelo povo chinês, são 
todos assuntos humanos. Eu e meus discípulos do Dafa nunca dissemos que tipo de sistema 
ou que estilo de vida deveriam ser adotados, e isto inclui a sociedade democrática pela qual 
os ativistas democráticos lutam. Nunca disse para que os discípulos do Dafa participassem 
nisso. Os discípulos do Dafa se enfocam somente em expor a perseguição, só nos 
preocupamos em detê-la. Não deveríamos fazer isso? Seus familiares têm sido assassinados 
pela perseguição; você não quer explicar as coisas para aqueles culpados? Porém quando 
tenta explicar as coisas a eles, dizem que você está se envolvendo em política. Isto é 
razoável? Não, não é. 
 
Desde o dia em que comecei a ensinar este Dafa, nem eu nem meus estudantes estivemos 
envolvidos em política. A política não nos importa em nada. Isto significa que o nosso Dafa 
é benéfico para a sociedade e para todas as nações e povos que vivem sob diferentes 
sistemas sociais, sem importar qual tipo de sistema. Somente o regime mais irracional, 
malvado e depravado em todo o mundo e em toda a história pôde fazer algo tão estúpido: 
perseguir as pessoas que beneficiam ainda mais a sociedade. Isto ocorre porque eles não 
veem nada mais do que o poder. Eles não se importam se é algo que beneficia ou não as 
pessoas. Sempre que alguém faz algo na sociedade, imediatamente eles pensam se isso é 
uma ameaça ao seu poder. Que maneira cansativa de viver, que forma tão pesada de manter 
o poder! Eles têm feito perversidades por esta razão, e como eu vejo, seu poder deve 
acabar. (Aplausos). 
 
Enquanto estão esclarecendo a verdade, algumas pessoas que foram enganadas pelas 
mentiras propagandistas dizem que vocês estão envolvidos em política. Entretanto, só 
dizem isso depois de terem sido envenenadas pela maldade. Podemos explicar as coisas 
para que entendam e tomem consciência dos fatos. De outro modo, essas pessoas arruinarão 
seu futuro. Certamente a escolha depende dessas pessoas.  
 
Pergunta: Houve recentemente casos isolados em que a vida de alguns discípulos do Dafa 
foram levadas pelas velhas forças na forma do demônio da enfermidade. Por favor, diga-
nos, eles alcançarão a perfeição? 
 
Mestre: Eu já falei sobre este tema muitas vezes, e alguns estudantes, de fato, puderam 
compreender tudo isso. Falando em termos de cultivo, os humanos devem abandonar todos 
seus apegos para poderem sair do humano comum e justamente devido a isso, as velhas 
forças se aproveitam das brechas e fazem seus próprios arranjos. Por exemplo: fizeram 
arranjos para que certos estudantes adoecessem em determinados momentos e para que 
alguns partissem em uma certa hora determinada. As velhas forças também fizeram 
arranjos para que as pessoas escolhidas por elas entrassem no Dafa. Essas pessoas parecem 
estar cultivando em Dafa, e algumas parecem até serem muito diligentes, porém na 
realidade, elas entraram sob o arranjo das velhas forças só para cumprir os seus planos 
quando o momento chegasse. Desde o princípio, a intenção das velhas forças era destruir 
essas vidas. Então fizeram com que essas pessoas cometessem pecados fazendo coisas que 
interferiram com o Dafa. Esse é o papel que as velhas forças queriam que essas pessoas 
desempenhassem. Certamente, só fazem isso com os seres que elas escolheram para serem 
eliminados. Entre meus discípulos do Dafa, há alguns que foram usados e enganados por 
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elas no passado, tal como: “você deve fazer isto em certo momento, e só desta maneira 
poderá alcançar a perfeição”. Há casos como esses. Por esta razão existem tantos discípulos 
verdadeiros como falsos. É difícil perceber quais vieram para gerar problemas e quais são 
discípulos do Dafa, porém, eu não vejo nada disso. Não importa se você veio através de um 
arranjo ou foi um discípulo do Dafa enganado pelas velhas forças. Uma vez que tenha lido 
o meu Fa e tenha se tornado meu discípulo, você é um discípulo do Dafa, e enquanto não 
reconhecer nenhum arranjo das velhas forças, serei responsável por você. Certamente, a 
ocorrência dessas coisas, tem interferido um pouco com os discípulos do Dafa. Todos 
aqueles estudantes sabiam que não deviam reconhecer os arranjos das velhas forças, porém 
não tinham como escapar deles. Salvarei essas vidas. (Aplausos). Certamente, quanto aos 
discípulos do Dafa enganados, não há dúvidas sobre isto. A perfeição está garantida. 
Porém, para aqueles que verdadeiramente têm desempenhado um papel malvado e têm sido 
irracionais, a história é diferente.  
 
Atualmente, durante este período de tempo, a maioria das pessoas, incluindo aquelas que 
vieram através de arranjos das velhas forças e discípulos do Dafa enganados, enfim, muitos 
deles têm feito muito bem, e não causaram perdas adicionais ao Dafa. Seus familiares 
também têm feito muito bem em diferentes aspectos.  
 
De fato, aqueles assassinados pela perseguição na China continental, muitos eram 
discípulos do Dafa enganados pelas velhas forças, enquanto outros vieram através de 
arranjos; todos eles deram sua aprovação em algum momento na história, é justamente por 
isso que é difícil protegê-los. Mesmo assim, quando eram perseguidos, nesses momentos 
não foram lúcidos ou racionais, e não recordaram que são discípulos do Dafa nem 
recordaram do Mestre, e trataram o assunto como se simplesmente fossem seres humanos 
perseguindo a outros seres humanos. Tudo foi arranjado dessa maneira pelas velhas forças, 
e esses discípulos foram incapazes de rejeitar esses arranjos. Diga-me: o que deveria ser 
feito? Portanto, muitas coisas não são tão fáceis como imagina. O cultivo é coisa séria. A 
retificação do Fa não é algo trivial. 
 
Pergunta: O consulado chinês faz ameaças e suborna grupos chineses no estrangeiro 
prometendo a eles lucros e dinheiro. Eles se aproveitam do sentimento patriótico dos 
chineses no estrangeiro e incitam o ódio contra Falun Gong. O que deveríamos fazer? 
 
Mestre: Esclarecer a verdade é a chave mestra. Eles ganham as pessoas com dinheiro e 
incentivos, porém, todas essas coisas são de gente comum e só duram um momento ou o 
espaço de uma vida. Certamente, o que você dá às pessoas são coisas de vida eterna, e todas 
as vidas sobre a Terra existem para este evento. Não subestimem a tarefa que vocês estão 
realizando. Quando realmente tiverem esclarecido a verdade às pessoas do mundo, tudo 
será diferente. Se o que fazem ainda não surte efeito em algumas pessoas, então isso são as 
pessoas escolhendo o futuro delas. 
 
Desde o momento que lhes pedi para esclarecerem a verdade até hoje, apesar desse tempo 
na história não ter sido longo, as mudanças já são muito significativas. Naquele tempo, 
quando lhes pedi que esclarecessem a verdade, havia muitos fatores que obstruíam as 
coisas. Os fatores ainda existem, porém são bem poucos. Em outras palavras, os fatores que 
ainda interferem em nosso esclarecimento da verdade, tem diminuído cada vez mais, 
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enquanto os elementos que permitem às pessoas do mundo entenderem a verdade têm 
aumentado significativamente. Antes, algumas vezes, o esclarecimento da verdade não 
tinha um bom resultado. Isto ocorria devido à interferência de fatores demoníacos externos. 
Agora é diferente. Isto é compaixão; devem pensar em maneiras de salvar as pessoas do 
mundo e permitir com que mais pessoas saibam a verdade. 
 
Todas as coisas que os discípulos do Dafa estão fazendo são magníficas e importantes. 
Enquanto você esclarece a verdade, as palavras que diz e a energia que emite têm o efeito 
de intimidar e eliminar a maldade. Vocês são decisivos em determinar se as vidas que 
ficarão nesse mundo serão eliminadas ou não. Se suas palavras são retas e puras, realmente 
irão até a parte mais profunda dos pensamentos das pessoas e farão que as pessoas no 
mundo entendam as coisas instantaneamente.  
 
Pergunta: Quando fazemos desenhos animados para esclarecer a verdade, descobrimos 
fatores maléficos por detrás dos programas de computador para os desenhos em três 
dimensões. Alguns estudantes não se sentiram bem depois de usá-los por um tempo. 
Deveríamos deixar de usar esses programas? 
 
Mestre: É verdade que algumas coisas são más; porém na realidade, quando as usa está 
selecionando seres e salvando-os. Algumas das coisas que estão contidas nelas serão 
transformadas benevolentemente, e algumas serão eliminadas, mudadas e substituídas. De 
uma perspectiva diferente, usando essas coisas, você está tendo compaixão para com esse 
objeto. Algumas coisas desviadas necessitam ser retificadas ou eliminadas, e isso equivale a 
salvar uma vida. Porém, algumas coisas são sumamente más, então necessita usá-las de 
forma seletiva. 
 
Pergunta: Somente depois de ter me cultivado por um longo tempo é que eu percebi o meu 
apego fundamental, o qual é o apego a mim mesmo. 
 
Mestre: Sim. Dizendo simplesmente, esse é o apego fundamental dos seres no passado. No 
passado, quando o assunto era este, todos tinham esse apego, e muitas pessoas não o 
reconheciam. As coisas melhoraram como um todo, então esse apego já não é tão 
proeminente. 
 
Pergunta: No passado, quando validávamos o Dafa, mesmo as coisas sendo feitas para 
validarem o Dafa, observadas da perspectiva de hoje em dia, elas eram feitas em uma base 
egoísta e para si mesmo. Nossa pergunta é: por que percebemos isso tão tarde? 
 
Mestre: Validar o Fa também é cultivo. O processo de cultivo é o processo pelo qual você 
reconhece continuamente seus próprios defeitos e assim se desfaz deles. O que ocorre é que 
quanto mais cedo se reconhece os apegos fundamentais, melhor é. Reconhecê-los é em si 
mesmo uma melhora. O ser capaz de eliminá-lo; ou de superá-lo, debilitá-lo e no final 
eliminá-lo completamente, é justamente o processo do cultivador se melhorar 
constantemente, e é a transformação fundamental de um ser.  
 
Pergunta: Sou um assistente em uma região na Austrália. Não tenho sido suficientemente 
diligente no estudo do Fa, e tenho apegos à reputação e ao dinheiro. Devido a isso, tenho 
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tido interferências. Sinto muito remorso por dentro, e temo que isso possa ter tido um 
impacto negativo no Dafa. Como um discípulo da retificação do Fa, devo melhorar. 
Venerável Mestre, nossa região deveria selecionar um discípulo que estude melhor o Fa 

para ser o assistente? 
 
Mestre: O ser capaz de reconhecer os erros é em si mesmo uma grande melhora. Isso é 
cultivo; quando reconhece suas deficiências constantemente, você está melhorando. Porém, 
se vai trilhar bem o caminho que tem adiante, o crucial é fortalecer a sua força de vontade.  
 
Agora falarei de algo. Na China continental, antes da perseguição acontecer, havia muitos 
estudantes que faziam os exercícios com diferentes mentalidades: “eu praticarei se eu ver 
que os outros também estão praticando”, “isto pode curar as pessoas, então também vou 
praticar”. Basicamente não estudavam o Fa diligentemente, então era pouco provável que 
pudessem alcançar sua natureza solene, e também não podiam saber quais são os 
pensamentos retos para um ser humano. Isto ocorreu por um longo período de tempo, 
continuou assim por muitos anos. Muitos estudantes gostavam de olhar os outros: “oh! Ele 
se curou através da prática. Então vou praticar”, “Ele não se curou, então não vou praticar”.  
O mais espantoso é que muita gente observava o assistente, e fazia qualquer coisa que o 
assistente fizesse. Quando o assistente fazia bem, elas também faziam. Quando o assistente 
não fazia bem, elas o copiavam e faziam o mesmo. Eu peço a todos os discípulos do Dafa 
que façam um bom trabalho ao caminhar o seu próprio caminho no cultivo, que estabeleça 
sua própria poderosa virtude, e que ele mesmo realmente alcance a perfeição e se converta 
em um rei que preside sobre seu próprio domínio. Como não poderia caminhar seu próprio 
caminho, não estudar bem o Fa, ou estabelecer seus próprios pensamentos retos? 
 
Quando seleciono pessoas para serem assistentes, não faço de acordo com a altura do nível 
da pessoa. Perante meus olhos, os seres viventes são iguais. Quando se trata de seres 
viventes, não carrego nenhuma idéia de se você é melhor que ele ou que ele é melhor que 
ela. Vejo somente se a pessoa tem a experiência e o entusiasmo de trabalhar para um grupo. 
Esse é o único pensamento que tenho. Não tenho pensamentos como: “esta pessoa é capaz 
de se cultivar bem e é melhor que os outros, então pedirei que seja um assistente”. Desde o 
começo do cultivo de uma pessoa comum até a perfeição, como se cultiva, e se pode 
alcançar a consumação, isso depende de se este cultivador pode cumprir com o padrão.  
 
Muitos discípulos do Dafa têm se cultivado em silêncio muito bem. Alguns construiram 
uma base extraordinária, alguns plantaram excelentes fundações, e alguns são 
extraordinários em todos os aspectos. Porém, se lhes pedem que façam trabalhos 
administrativos talvez não possam fazê-lo. Então, escolho aqueles estudantes que são 
capazes de organizar as coisas, fazer coisas, e que estão dispostos a se sacrificarem pelos 
outros, e faço com que eles sejam assistentes. Tenho falado dessas coisas muitas vezes. 
Porém, alguns assistentes do Dafa têm trabalhado realmente bem, enquanto outros não têm 
feito muito bem. No começo desta perseguição houve assistentes que fizeram concessões 
ao mal por não terem estudado o Fa por muito tempo. Isto teve um efeito terrível. Então, 
alguns daqueles estudantes que só ficavam observando e seguindo os outros em tudo que 
faziam, quando viam o assistente se comportar daquele jeito, pensavam: “oh, por que ele 
não conseguiu? Se ele deixou de praticar, eu também deixarei”. É justamente esse apego 
dos nossos estudantes que eu quero eliminar. Farei com que nossos estudantes cultivem 
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seus próprios pensamentos retos. Não quero que a meta de seu cultivo se converta em 
ajudar o “chefe” de um local de prática, ou o “chefe” de uma associação. Todos devem 
cultivar a si mesmos. 
 
Durante esta perseguição muitos desses estudantes amadureceram, se tornaram lúcidos e 
racionais. Eles conseguiram entender as coisas depois de terem passado por lições tão 
dolorosas! Na verdade, falei muitas vezes sobre isso no passado, só que não conseguiam 
prestar atenção em cultivarem a si mesmos. Não há modelos exemplares no cultivo. Não 
pode ficar observando como os outros se cultivam, e não pode ficar só olhando e seguindo 
os outros: “se você faz bem, eu farei bem também. Se você não faz bem, eu também não 
farei”, assim você não está tendo sua própria opinião. Diga-me, quando se trata desse tipo 
de estudante, como você supõe que devo guiar o cultivo dele? É ele mesmo que está se 
cultivando? Sempre tem a cabeça confusa e não fala com sinceridade. No cultivo, não se 
pode seguir os outros. Você só pode se cultivar solidamente se for por si mesmo. Como se 
cultiva? Simplesmente estude mais o Fa e não siga os outros. Certamente, pode observar os 
Deuses, porém os Deuses não se cultivam aqui. Todos os que estão se cultivando aqui são 
seres humanos. Somente com este corpo humano você pode se cultivar e sair daqui. Sempre 
que não alimentar desejos das coisas humanas, é um cultivador. Somente quando tudo na 
superfície for totalmente transformado, será completamente separado dos seres humanos. 
Porém, enquanto se cultivar deve ter uma consciência clara; cultive e vença suas 
deficiências, reprima suas debilidades, e elimine seus defeitos. Precisa ter uma sensação de 
se elevar constantemente. Isto é cultivo.  
 
Pergunta: Depois que o Mestre expôs o Fa sobre a criação das belas artes, alguns 
discípulos do Dafa começaram aprender técnicas básicas de desenho e pintura. Isto afeta o 
trabalho deles em esclarecer a verdade? 
 
Mestre: Sim, afeta. Digo que as técnicas básicas de desenho e pintura não é algo que 
simplesmente possam treinar e aprender em um ou dois anos. Muitas pessoas começaram 
seu aprendizado em uma idade bem jovem, já que isso leva um longo tempo. Todos esses 
pintores altamente profissionais têm estado aprendendo e estudando por mais de dez anos 
ou inclusive décadas. Se você diz: “agora quero pintar um quadro, quero pintar uma obra de 
arte”. Não podemos deixar que a coloque em exibição! (A audiência ri). O que eu dizia, era 
para os discípulos do Dafa que já tinham adquirido as técnicas básicas de desenho e 
pintura, ou que se especializaram nisso; em outras palavras, dizia àqueles que são 
especialistas e profissionais nessa área. Minhas palavras foram dirigidas a eles para que 
mudem suas idéias tão influenciadas pelas idéias modernas degeneradas, e fazer que 
apresentem coisas retas à humanidade. Se você tenta aprender isso agora, não vai dar certo, 
pois não é algo que se adquire em um curto espaço de tempo. Além disso, quero que eles 
apresentem um alto nível artístico. Seja nas esculturas ou desenhos, o poder ter maestria nas 
técnicas básicas é um assunto fundamental. Criar uma obra de arte é a coisa mais reta para 
um pintor, e é realmente difícil. Refletir vividamente o que se passa na mente das pessoas e 
suas expressões não é algo que se possa alcançar simplesmente pela obtenção da maestria 
neste assunto especial. A arte reta e verdadeira é uma habilidade importante legada aos 
seres humanos pelos Deuses! 
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Pergunta: Como podemos ajudar mais estudantes a darem o passo adiante e fazermos 
juntos o trabalho da retificação do Fa? 
 
Mestre: Simplesmente faça-o com muito cuidado e conscienciosamente, da mesma forma 
que faz quando esclarece a verdade. 
 
Pergunta: O que são as três almas e sete espíritos, e como se relacionam com o cultivo? 
 
Mestre: Essas são coisas humanas e é melhor que não fale delas no momento. Certamente, 
tenho falado de alguns assuntos humanos a grupos pequenos e em situações isoladas, e isso 
não cria nenhum impacto na humanidade. Na próxima fase, quando assuntos humanos 
forem envolvidos, falarei das coisas dentro dos Três Reinos, e isso incluirá a história 
verdadeira da humanidade, o propósito da existência dos Três Reinos, as raízes dos grupos 
étnicos, a origem da raça humana e da vida, os fatores reais que compõem o corpo humano, 
e a razão da existência de tudo no mundo.  
 
O Zhu Yuanshen e Fu Yuanshen dos quais já falei antes, foram discutidos enquanto 
ensinava o Dafa. No que se refere a falar verdadeiramente do Fa do homem dentro dos 
Três Reinos, ainda não fiz isso. Então, todas essas coisas serão discutidas no futuro. Como 
a retificação é dividida em duas etapas – a retificação do Fa e a retificação do mundo pelo 

Fa – a próxima fase vai tratar desse lugar humano, e explicarei detalhadamente os Três 
Reinos, a humanidade, a relação entre os planetas e a Terra e entre a vida e o corpo 
humano, a razão para cada etapa de desenvolvimento da sociedade humana – que é a 
história verdadeira da humanidade – os Deuses criando os seres humanos, e assim por 
diante. Todos esses assuntos humanos serão falados, e tudo o que os seres humanos não 
acreditam, se manifestará.  
 
Pergunta: Existem pontos em comum entre os princípios do velho Fa e os principios do 
novo Fa? 
 
Mestre: São muito diferentes, não há pontos em comum no que diz respeito aos assuntos 
fundamentais. A base do Cosmo anterior era tudo em benefício próprio, enquanto tudo o 
que é forjado pelo Dafa não está apegado ao ser. Quando se trata de alguns assuntos 
específicos, o entendimento é o mesmo. As manifestações concretas do bem e do mal são 
basicamente as mesmas. Porém, muitas coisas mudaram, e a vida será muito mais 
maravilhosa no futuro. 
 
Pergunta: Podemos cobrar pelo jornal feito por nossos estudantes? 
 
Mestre: Certamente sim. Se são muitas pessoas que leem o jornal que vocês fazem, então 
tentem fazer um teste primeiro, e podem cobrar por certa quantidade de jornais. Na 
realidade, o jornal que vocês criaram, se converteu realmente na base para o maior jornal 
chinês do mundo. (Aplausos). Está disponível inclusive nas pequenas cidades dos Estados 
Unidos; tenho visto inclusive em povoados pequenos. Isto é algo que outros jornais 
chineses não podem fazer ou alcançar. Certamente continuarão melhorando, e quando as 
condições estiverem maduras, poderão entrar gradualmente em um ciclo positivo. 
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Pergunta: Como uma estação de rádio pode ajudar na retificação do Fa e desempenhar um 
melhor papel na informação dos fatos às pessoas, uma vez que também é uma das formas 
de meios de comunicação utilizada no esclarecimento da verdade? 
 
Mestre: É igual às outras formas de meios de comunicação criadas pelos discípulos do 
Dafa. Aprendam uns com os outros, considerem os pontos fortes dos outros e eliminem as 
debilidades, então todos vocês poderão fazer bem. No mínimo podem compartilhar notícias 
e muitos outros recursos, e isso é algo que os outros meios de comunicação não têm. Vocês 
podem fazer uma tentativa. Então, para permitir que as pessoas saibam a verdade, para 
expor a perseguição do mal, e para que salvem mais seres conscientes, vocês precisam fazer 
que mais pessoas saibam da estação de rádio; inclusive os chineses na China continental. 
Isso seria grandioso. 
 
Pergunta: Meu marido não cultiva. Ele já assistiu a muitos Fahui e já fez outras coisas para 
o Dafa, porém ele fez muitas coisas más. Ele quis corrigir isso, porém há uma força que o 
faz agonizar mentalmente e não pôde ficar em casa. Nos divorciamos. Alguém assim pode 
ainda ter esperança de salvação? 
 
Mestre: Durante esta perseguição, digo, falando diretamente: muitos chineses pecaram 
contra o Dafa. Então, se você não os salvar quando esclarece a verdade, eles não terão 
esperança de salvação. Quando esclarece a verdade, você não está dando uma oportunidade 
a eles? Por acaso não os está salvando? Certamente, muitas dessas pessoas já pertenceram à 
sua familia no passado. Então tente salvá-los. Se na verdade não tem remédio, então é 
diferente, nesse caso não terá que me perguntar; você saberá se ele pode ser salvo ou não.  
 
Pergunta: Quando escrevemos roteiro para um filme, devemos escrever um roteiro sobre a 
situação verdadeira ou usar o enfoque de uma pessoa comum, e por sua vez, misturar algum 
conteúdo que esclareça a verdade? Qual é o melhor? 
 
Mestre: Está falando sobre ângulos diferentes. Ambos são bons. Não importa qual forma 
utilize para escrever, você é um discípulo do Dafa, então sabe como validar o Dafa e é 
capaz de tratar esse assunto de forma apropriada. Digo que qualquer forma que utilizar, 
estará bom. 
 
Pergunta: É correto ensinar ciência moderna em nossa estação de televisão? 
 
Mestre: Digo-lhes que quando o Mestre fala sobre a ciência, não a estou negando. A 
ciência é um produto do Cosmo. Na realidade, valorizo tudo o que foi forjado na vida ao 
longo de extensos períodos de tempo, contanto que não esteja danificando o Cosmo e sim 
ajudando o Cosmo a florescer mais. A vida não é simples. Estava dizendo somente que a 
ciência é inadequada para a humanidade. Por acaso suas deficiências já não foram 
expostas? 
 
Vocês viram que sob a influência da ciência os seres humanos acreditam cada vez menos 
nos Deuses. Certamente, os seres humanos foram criados pelos Deuses. Não só foram 
criados pelos Deuses, na verdade, o propósito de criar seres humanos era o de permitir que 
vidas vindas de altos níveis fossem salvas quando a retificação do Fa acontecesse. E tem 
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mais, a humanidade se converterá em um nível realmente indispensável para o futuro 
Cosmo, e portanto está conectada ao Cosmo em geral. A humanidade tem um impacto 
muito grande no Cosmo e tem um papel tão extraordinário, no entanto, a ciência está 
danificando os pensamentos básicos dos seres humanos.  
 
Quando os seres usam a ciência em grande escala, na realidade tem um efeito ruim no 
Cosmo. O Cosmo é uma entidade cíclica, e todos os fatores da matéria passam por um 
ciclo. Durante o processo de eliminação, os seres que pecaram se livram de seus pecados. 
Eles são eliminados, eliminados e eliminados, até que nesse processo de eliminação são 
reduzidos a somente uma matéria morta e sem vida alguma, e então esta matéria morta 
gradualmente ascenderá de um nível após o outro para ser utilizada pelos seres em seus 
respectivos níveis. O Cosmo é uma entidade cíclica, e se uma substância está degenerada, 
isso será uma situação ruim, pois a substância degenerada será absorvida por seres de níveis 
inferiores; os seres de alto nível não podem baixar aos níveis baixos para resolver isso; 
então, quando a substância que não pode ser purificada por seres de baixo nível é utilizada 
outra vez, se sublima e se eleva durante o ciclo, no entanto, depois da elevação da 
substância degenerada, os seres de nível mais alto também não conseguem solucionar o 
problema completamente, e então, a substância não pode ser purificada completamente em 
nenhum dos níveis subsequentes, e quando isso ocorre com um número considerável de 
substâncias, isto faz com que uma grande parte do Cosmo se torne degenerada. 
 
Vocês sabem que o aço e ferro que temos hoje são em sua maioria compostos de muitos 
metais diferentes. Quando são fundidos outra vez não se pode fazer com que o metal seja 
puro novamente, nenhuma tecnologia pode recuperá-los completamente outra vez. Vocês 
sabem que uma vez aplicado fertilizante químico à terra, não se pode fazer com que cresça 
nada nesta terra se não se aplicar este fertilizante; não crescerá mais nada. As sementes 
fertilizadas quimicamente necessitam do fertilizante. As sementes degeneradas não podem 
se sustentar sem o fertilizante químico. Os fertilizantes químicos são compostos de coisas 
químicas.  
 
Existem muitas formas pelas quais as substâncias passam por um ciclo. Falarei somente da 
forma mais simples: as substâncias das plantas, animais, e o corpo humano estão todos 
compostos de partículas, e há espaços entre as partículas. Quando se observa esses espaços 
com uma visão ampliada, vê-se que os espaços são enormes. Desses espaços se emitem 
odores, e esses odores, quando são observados do microcosmo, são também campos 
compostos por partículas. Então, todos os animais e plantas estão emitindo substâncias 
microcósmicas, e essas coisas são usadas continuamente pelo nível acima delas. Quando 
todo tipo de elementos que compõem a água, ar, substâncias – necessárias na composição 
dos seres humanos, plantas e animais – se degeneram devido à contaminação inicial, então 
tudo o que é usado pela dimensão que está a um nível acima se encontra degenerado 
fundamentalmente.  
 
Eu já disse que devido à ciência e tecnologia extraterrestre, uma camada do corpo humano, 
uma das camadas de partículas do corpo humano, tem estado sob controle total dos 
extraterrestres. Esta camada está completamente composta por elementos provindos de seus 
planetas, incluindo números, estruturas metálicas, componentes eletrônicos e assim por 
diante. Essa camada consiste desse tipo de coisas. Essas coisas estão continuamente criando 
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um efeito degenerado. As grandes indústrias modernas criadas pela ciência têm 
influenciado muitos níveis baixos no Cosmo. Em minha retificação do Fa, encontrei uma 
grande extensão do Cosmo contaminada por essas coisas. Essas coisas degeneradas têm 
tido um grande efeito de resistência na retificação do Fa. 
 
Pensem, essas coisas estão degeneradas e isso chegou a níveis tão microcósmicos, então, se 
os Deuses as absorvem, eles também não degenerarão? E os mundos dos Deuses também 
não se degenerarão? Na realidade, é justamente isso que tem acontecido. Pensem sobre o 
quão aterrorizante é isso! Por isso disse que essas coisas não são apropriadas à humanidade, 
e só podem ser utilizadas por seres em uma extensão apropriada e pequena.  
 
Digo-lhes que o ar está tão contaminado que ninguém pode restaurá-lo ao estado de pureza 
que tinha antes. Não precisamos voltar muito atrás: não se compara com o ar de 1000 anos 
atrás. Os seres humanos também se degeneraram, e se acostumaram a isso. A água se 
degenerou tanto que não há forma de purificá-la ao grau de pureza que tinha antes, pois a 
água também passa por ciclos.  
 
Eu já disse a vocês que a água é água, e que a água do mar é uma substância diferente e não 
é a mesma substância que a água doce. A água doce pode ser extraída da água do mar da 
mesma forma em que se pode extrair o metal da rocha. A água doce geralmente flui em 
direção ao ponto mais baixo, e o ponto mais baixo é o oceano, pois logicamente o oceano 
está em um nível de altura mais baixo que a terra. Então, a água doce flui para dentro do 
oceano. Entretanto, depois que a água doce flui para dentro do oceano, ela não se dispersa. 
As partículas de água são menores que as partículas das substâncias da água do mar, então, 
a água flui através dessas partículas; isto funciona como a rede de canais de energia no 
corpo humano, depois a água circula novamente. É por isso que alguns rios fluem 
continuamente por dezenas de milhares de anos ou centenas de milhares de anos. Algumas 
pessoas dizem que os rios fluem devido ao fluxo de águas subterrâneas e devido ao gelo 
que derrete. Porém, como podem ver, como esses rios poderiam ser tão grandes? Esses rios 
têm estado fluindo por dezenas de milhares de anos. Por exemplo, o rio Yangzi e os rios 
principais nos Estados Unidos, esses rios são tão grandes, e muita água continua fluindo 
sem cessar. Alguns dizem que a água vem de montanhas com neve, entretanto, alguns rios 
não se originam de montanhas com neve. A realidade é que a água passa por ciclos. 
Enquanto está fluindo, ela é purificada e assim regressa, pois o processo de circulação da 
água é também seu processo de purificação. No entanto, a contaminação da água tem se 
tornado muito séria, e o que a contamina não são os elementos normais das substâncias do 
homem, o que na verdade a contamina é as indústrias da ciência moderna que foram 
trazidas pelos extraterrestres. Então, a água já não pode ser purificada a um alto grau, e é 
por isso que dissemos que depois que algo se degenera, nada pode purificá-lo. 
 
No que se refere aos rios principais, algumas pessoas mudam a direção ou os detém com 
uma represa para assim gerar eletricidade; fazem essas coisas para que os rios as ajudem no 
consumo de eletricidade das pessoas, e resolvam o problema de energia. Na realidade, é 
como se estivessem cortando o corpo do rio pela metade, justamente como se fosse feito a 
um ser humano ou a outra vida, pois os rios também são vidas; por acaso cada objeto não é 
uma vida? Se você cortasse uma pessoa na parte da cintura com um serrote, o que 
aconteceria com ela? Como um rio é muito grande e seu tempo é diferente do tempo dos 
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seres humanos, não podem ver suas mudanças imediatamente, porém está morrendo, 
morrendo lentamente. Seu processo de morte é mais longo que aquele dos humanos, 
levando décadas ou até cem anos para que ocorra. Por acaso as pessoas não tentam mudar e 
criar novamente montanhas e rios; mudar e criar novamente a natureza? Mudar e criar 
novamente a natureza é danificar a natureza, e mudar e criar novamente as montanhas e rios 
é danificar as montanhas e rios. Tudo criado pelos Deuses tem uma ordem. Os Deuses 
veem o Céu e a Terra de forma diferente dos humanos, e balancearam muito bem todas as 
coisas. Os seres humanos devem utilizar as coisas de forma amistosa e nunca danificá-las. 
Muitos desastres naturais da humanidade foram causados pelo dano fundamental feito pela 
ciência. Em seu esforço de “desenvolver” a ciência, a humanidade tem explorado todos os 
recursos e energia de forma desenfreada e em excesso, e isso está fazendo que tudo se 
degenere. 
 
Como sabem, no século passado, o desenvolvimento da indústria foi muito grande na 
Europa e Estados Unidos, especialmente no que se refere às indústrias de aço e produtos 
químicos e a contaminação resultante disso foi muito séria. Porém, os europeus e 
americanos perceberam isso rapidamente e fortaleceram sua proteção à natureza e à 
ecologia, e umas décadas mais tarde, o meio ambiente ali realmente melhorou. Podem ver 
que a água dos rios nos Estados Unidos é tão clara, e os lagos já não estão contaminados. O 
despertar dos seres humanos realmente pode produzir este efeito, entretanto ainda é difícil 
de alcançar o grau de pureza anterior. Por acaso os cientistas de hoje não perceberam o 
dano que a ciência tem causado à humanidade? Porém isso é meramente o que as pessoas 
podem perceber e ver com seus olhos.  
 
O desenvolvimento da ciência no reino microcósmico é ainda mais aterrorizante. Quando 
ela estuda as partículas mais microcósmicas, faz que as partículas ainda mais 
microcósmicas passem pelo processo de fissão, o que faz que as partículas microcósmicas 
atravessem infinitas reações de fissão em cadeia, fazendo com que se dividam e causando 
explosões repetidamente. Os cientistas já perceberam isso, e agora estão com medo. Se as 
explosões continuam assim, não demorará muito para que a Terra inteira se desintegre e 
deixe de existir. No presente, nenhum dos cientistas que fez essas coisas é capaz de parar as 
explosões, e a fissão e desintegração contínua estão acontecendo. O que a ciência trouxe ao 
homem não pára só nisso. Isto não é aterrorizante? 
 
A humanidade acredita que os computadores são extraordinários; tornam as coisas tão 
fáceis! Não sou contra os computadores, e não sou contra a ciência. O que estou dizendo é 
que não são apropriadas para humanidade. Outros seres podem utilizá-la em uma extensão 
limitada, pois ela é um produto do Cosmo. Hoje em dia, algumas pessoas são tão lentas que 
sem computadores não sabem nem como fazer uma simples conta matemática, e sem 
computadores não sabem como refletir sobre algo; elas dependem completamente das 
coisas guardadas nos computadores. Quando você conversa com elas, elas não escutam: 
“deixe-me ver o que diz o computador”. Quando lhes explica coisas, elas se recusam a 
escutar. A humanidade tem uma dependência enorme dos computadores e não pode existir 
sem eles. E mais, as ordens que os computadores enviam, isto é, o que eles dizem é o que 
vale, e todos os usuários obedecem os computadores. Algumas pessoas seguem muito de 
perto o que os computadores dizem! Por acaso os computadores não estão controlando as 
pessoas? Se os computadores se desenvolverem mais, a dependência das pessoas aumentará 
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ainda mais, e a natureza dominante dos computadores se fará ainda mais forte. Isto 
acontecerá quando os seres humanos forem realmente controlados pelos computadores. Se 
os robôs forem feitos quase sem defeitos e se assemelharem ao corpo humano, quando os 
robôs forem capazes de criar robôs, a humanidade será destruída, pois continuamente farão 
robôs que eliminarão os seres humanos. Isto parece aterrorizante, e se não fosse pela 
retificação do Fa, que tem freado o desenvolvimento desenfreado da ciência humana, já 
teríamos alcançado esse ponto hoje mesmo. Hoje em dia, podem ver que quando muitos 
empregados do governo cuidam dos assuntos de uma pessoa, não escutam a pessoa, eles se 
guiam simplesmente pelo que diz o computador. Isto se tornou muito grave. Não é 
aterrorizante? As pessoas se guiam pelos computadores; os seres humanos se guiam pelos 
computadores e pela informação guardada nos computadores, já que supostamente são 
precisas. Porém, os seres humanos são complexos, dinâmicos, e mudam continuamente; o 
pensamento deles muda também. Os seres humanos mudam de forma instável entre ser 
bondoso ou malvado, bons ou maus. As coisas no mundo não são estáveis, e os seres 
humanos não são um tipo de substância estática que pode ser resumido em uma definição. 
Há coisas negativas que a ciência trouxe à humanidade.  
 
Certamente, hoje em dia, isso é o que todo mundo está aprendendo, então se você não 
ensinar ciência, o que vai ensinar? Portanto, não há nada que se possa fazer. Isso é o que 
tem que ser feito neste período da história, e não é considerado incorreto, pois a retificação 
de todas as coisas será feita no futuro. 
 
Pergunta: Alguns filipinos gostariam de traduzir Zhuan Falun para o tagalo. Se há alguém 
revisando e lendo o livro, porém não é um cultivador. Ele pode ajudar a traduzi-lo? 
 
Mestre: Ele pode ajudar a traduzi-lo, porém os discípulos do Dafa devem desempenhar o 
papel principal. Isso porque as pessoas comuns não podem entender o Fa, isso é certo, 
então precisam ter cuidado com isto. 
 
Pergunta: Temos trabalho duro no esclarecimento da verdade às pessoas comuns e temos 
esclarecido sobre o porquê esta perseguição contra o Dafa é a mais perversa na história. 
Dissemos que esta perseguição é global e é uma perseguição contra a humanidade, bondade 
e consciência, e que não está limitada somente à morte de pessoas. O Mestre poderia, por 
favor, nos dar uma direção melhor com respeito a isto? 
 
Mestre: Isso é verdade. O que esta perseguição está danificando é a última pequena parte 
da consciência que restou depois da degeneração da moralidade humana e não se limita 
somente a essas coisas. Se o Fa não pudesse salvar as pessoas, a humanidade não teria 
nenhuma esperança. 
 
Pergunta: Esclarecer a verdade é a chave para resolver todos os problemas, e devemos 
fazê-lo de forma detalhada e em profundidade, portanto planejamos estabelecer lugares que 
documentem os fatos do genocídio ao qual os estudantes de Falun Gong têm sido sujeitos, 
fazendo com que funcionários do governo, investidores na China, estudantes e os meios de 
comunicação, entendam a verdade em profundidade, salvando desta maneira seres 
conscientes em grande escala.  
 



 36

Mestre: Essa é uma excelente idéia. Esses lugares podem fazer exibições que mostrem a 
história dos discípulos do Dafa sendo perseguidos e sua validação do Fa, servindo assim, 
como lugares utilizados no esclarecimento da verdade e na salvação de seres viventes. 
 
Pergunta: A compaixão surge depois que o qing é eliminado. Então, como se cultiva a 
poderosa virtude? 
 
Mestre: Caminhe bem este caminho da retificação do Fa, supere suas limitações no 
cultivo, abandone seus apegos, salve seres viventes com pensamentos retos e lide com as 
coisas com que se encontra com pensamentos retos. Isso é poderosa virtude. (Aplausos). 
 
Pergunta: Fiz muito bem no início durante o processo da retificação do Fa, porém, depois, 
não fiz bem e meus pensamentos retos desapareceram. 
 
Mestre: Então faça as coisas bem. Você vive na sociedade comum, e as tentações práticas 
da sociedade farão brotar os apegos que não abandonou no cultivo. Quando não consegue 
lidar bem com isso, os problemas surgirão. Agora que percebeu isso, simplesmente faça as 
coisas bem novamente. 
 
Pergunta: Durante o esclarecimento da verdade, algumas pessoas perguntam: “por que os 
discípulos do Dafa suportam tanta tortura e recusam a dar-se por vencidos?” Não é fácil 
responder essa pergunta ao nível de gente comum. Como podemos responder melhor esta 
pergunta? 
 
Mestre: Você pode perguntar: “por que os cristãos não mudaram sua fé mesmo quando 
foram perseguidos por mais de trezentos anos?” Na realidade, responder esta pergunta às 
pessoas comuns não é muito difícil. Por acaso não houve muita gente na China que preferiu 
morrer a se entregar? Na realidade, esta pergunta surge porque a moralidade das pessoas já 
não está à altura, e inclusive já não entendem a essência de ser um humano. Houve muita 
gente na China que preferia morrer que romper sua promessa. Por que então é tão difícil 
para as pessoas de hoje entenderem este assunto? Porque as pessoas de hoje estão 
degeneradas. Você pode dar exemplos de diferentes tipos. Está bem falar disso. 
 
Pergunta: Há alguns chineses fora da China que entendem basicamente a verdade da 
perseguição na China, eles mostraram sua simpatia e condenaram a perversidade, porém 
eles não acreditam em Dafa nem que o Mestre pode salvar as pessoas, pelo contrário, 
inclusive dizem algumas coisas faltando com o respeito ao Mestre. 
 
Mestre: Então não fale de como o Mestre salva as pessoas. Simplesmente pare de falar 
depois de falar sobre a perseguição. Não fale de coisas em níveis muito altos. Se as pessoas 
perguntam sobre isso e podem compreender o assunto, então pode falar com elas disso, 
porém não fale em um nível muito alto. 
 
As pessoas não conseguem compreender os cultivadores, e você não pode explicar as coisas 
claramente em poucas palavras, se fizer isso, o resultado será o oposto do que se pretendia. 
Não fale em um nível alto. Se de uma só vez você quiser dizer todos os princípios do Fa 

que entendeu durante o cultivo, poderá causar medo na pessoa. Você chegou a esta etapa de 
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compreensão depois de muitos anos de cultivo, e você quer que ela alcance 
instantaneamente um nível a sua altura? Como isso poderia ser possível? Até você, você 
mesmo cultiva para cima passo a passo, então pode imaginar o que para ela, uma pessoa 
comum, é escutar a verdade. E mais, ela é alguém que foi envenenada. Então, certifique-se 
de não apressar as coisas.  
 
Pergunta: Há um grupo em nossa escola Minghui ensinando chinês aos ocidentais. 
Queremos utilizar Zhuan Falun como nosso texto para ensinar chinês, no entanto não 
sabemos se isso é apropriado, pois não podemos explicar o Fa a eles. Obrigado venerável 
Mestre. 
 
Mestre: Pode ensinar utilizando Falun Gong. Nas etapas iniciais pode usar o Falun Gong. 
Eu já falei sobre como discutir as coisas. Pode discuti-las baseado em seus entendimentos e 
dizer que “esse é meu entendimento”, ou pode dizer que “isto é só o que entendo até agora, 
porém, há significados internos e mais altos, e o que digo não é absoluto”. Pode dizer essas 
coisas e falar com os estudantes.  
 
Na realidade, muitas pessoas estão estudando a versão atualizada de Falun Gong, e não 
necessita explicar as coisas. A pessoa o entenderá assim que o ler, pois o Fa está em ação. 
Se há casos isolados onde não entendem as palavras, e você quer explicar essas palavras, 
tem que deixar claro: “assim é como se entende baseado na gramática moderna, porém há 
outros significados em Dafa”. Não haverá nenhum problema em se explicar as coisas dessa 
maneira. No que se refere a aprender vocabulário, está bem usar as mesmas palavras para 
explicar. 
 
Pergunta: Como podemos fazer com que as crianças participem de melhor forma no 
esclarecimento da verdade? As pessoas que obterão o Fa na próxima etapa vão obtê-lo 
durante ou depois que o Fa retificar o mundo humano?  
 
Mestre: As pessoas que obterão o Fa na próxima etapa já estão começando a chegar. Isso, 
de fato é algo para a próxima etapa, quando o Fa retificar o mundo humano. No entanto, já 
estão vindo, pois está tão próximo, e quando os discípulos do Dafa fazem bem e têm um 
bom resultado no esclarecimento da verdade, isso faz com que os cultivadores do futuro 
venham. As crianças podem esclarecer a verdade baseando-se em suas próprias 
circunstâncias. Não se deve exigir das crianças os mesmos requisitos dos adultos. 
 
Pergunta: Alguns discípulos perceberam que é importante esclarecer a verdade no âmbito 
econômico, pois agora mesmo o mal... 
 
Mestre: Sim, eu já pensei nisso há muito tempo. Entre as pessoas no mundo, há muitos 
diretores de grandes corporações, e digo que eles tiveram o desejo em suas vidas passadas 
de ganhar dinheiro e usá-lo para o Dafa. Agora estão perdidos, e não só não usaram o 
dinheiro no Dafa como também estão utilizando o dinheiro para fazer maldades. 
 
As velhas forças não permitem que essas pessoas obtenham o Fa, isso porque as velhas 
forças pensam: se houvesse muito dinheiro, a perseguição não existiria; se houvesse várias 
pessoas extremamente ricas apoiando o Dafa por detrás do cenário, o mal da China 
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continuaria sendo tão perverso? O mal não quer que os chineses saibam a verdade, o que 
aconteceria se essas pessoas ricas construíssem vários satélites e os mesmos enviassem 
continuamente mensagens à China? A obstrução das velhas forças, na realidade, arruinou 
algumas pessoas, e algumas pessoas cometeram graves pecados.  
 
Você pode fazer o que mencionou em sua pergunta, simplesmente faça o melhor que puder. 
Algumas vezes não é tão fácil encontrar essas pessoas. 
 
Pergunta: Quando há um desacordo sobre a coordenação e harmonização do corpo total, 
deveríamos sempre primeiramente buscar e encontrar nossos próprios problemas, sem 
importar quais forem eles? 
 
Mestre: Quando há um acalorado desacordo, pense se você tem ou não um apego. Se todos 
mantiverem pensamentos retos, a coordenação definitivamente será harmoniosa, e qualquer 
problema será resolvido rapidamente. Quando está ocorrendo um acalorado desacordo e 
ninguém está disposto a ceder, deve lembrar-se de olhar para si mesmo. Alguns estudantes 
acreditam que a discussão é para o Dafa, e utilizam isso para encobrir seus apegos. Quando 
faz coisas para o Dafa, sua competividade, o desejo de criar alarde, de se apegar às suas 
próprias emoções e outros apegos, faz com que sinta que sua reputação está em jogo, e isso 
talvez interfira no assunto em discussão.  
 
Pergunta: Para aqueles que nunca ouviram falar de Falun Gong, é necessário mencionar a 
perseguição na China? 
 
Mestre: Certamente deve mencioná-la, pois cedo ou tarde ele ouvirá a respeito.  
 
Pergunta: Mestre, você já disse que quando cooperamos bem e fazemos as coisas juntos, 
somos poderosos. Se dissermos que os discípulos do Dafa como um todo não têm mostrado 
esta unidade, isto é correto? 
 
Mestre: Se disser que o corpo total do Dafa não é unido? Isso não é preciso, é incorreto 
dizer isso. A verdade é que ninguém pode danificar o Fa. Seres viventes, nenhuma vida e 
nenhum Deus conhece meu Fa com exceção de mim. Com a exceção de uns poucos Deuses 
que no início viram uma parte sumamente pequena deste Fa, nenhuma vida neste Cosmo 
inteiro sabe realmente a verdadeira manifestação deste Dafa. O Falun que vocês podem ver, 
essa é a manifestação de um lado do gong, porém, quanto ao Falun que realmente estabiliza 
o Fa, com exceção de mim, nenhuma vida pode vê-lo; e é infinitamente poderoso. 
(Aplausos). 
 
Este Fa se encontra em tudo no novo Cosmo, e tudo está envolvido de Zhen-Shan-Ren. No 
que diz respeito a quão bem cooperam os discípulos do Dafa, isso é um assunto de cultivo 
pessoal e de entender o Dafa. O Fa é completo, é algo que ninguém pode ver ou tocar, e 
nenhuma vida pode movê-lo. Por meio do Dafa, estou empurrando adiante rapidamente e 
com força, tudo o que foi criado por ele, impulsionando adiante todas as coisas no Cosmo 
inteiro, desde o mais microcósmico, desde os Deuses mais grandiosos, enfim, tudo o que 
existe, estou empurrando continuamente adiante até o nível mais superficial e baixo junto 



 39

com o mundo. Ninguém pode detê-lo, é uma força impossível de ser detida. (Aplausos). 
Estou fazendo tudo no Cosmo com grande velocidade e força. 
 
Pergunta: Seu discípulo pecou, porém desejo me redimir de minhas faltas e ser bom 
novamente. Posso? 
 
Mestre: Sim, pode. 
 
Pergunta: Os discípulos do Dafa de Guangzhou, Changchun, Pequim, Hubei, Tianjin, 
Australia, Jiangsu, Zhejiang, Hangzhou, Shandong, Yantai, Xingtai, Handan, a cidade de 
Jilin, a cidade de Zhanjiang de Guandong, Lanzhou, estudantes da Inglaterra, todo o corpo 
do Dafa em Toronto, todo o corpo de discípulos jovens da escola Minghui do Kansas, 
cidade Pingxiang de Jiangxi, Xangai, Kai’an, discípulos do Dafa do Japão, discípulos de 
New Hampshire, discípulos do Dafa da cidade de Fengcheng em Liaoning, Guangxi, todo o 
corpo do Dafa na Escócia, Shihezi em Xinjiang, discípulos do Dafa da América do Norte, 
discípulos do Dafa de Yichang, discípulos do Dafa em Vancouver no Canadá, discípulos 
do Dafa de Weifang em Mudanjiang, discípulos do Dafa da Montanha Emei, todo o corpo 
dos discípulos do Dafa de Hengyang, Shanxi e os discípulos do Dafa na Rússia, todos 
enviam suas saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos) 
 
Pergunta: Recentemente em nossas atividades, entrevistamos várias pessoas comuns e 
vários grupos e partidos políticos. Como eles mostram apoio ao Dafa, isto pode fazer que 
muitas pessoas pensem que temos inclinações políticas. 
 
Mestre: Eu penso que não é problema o apoio de um partido sem importar que partido seja, 
pois primeiramente são pessoas, são seres viventes a serem salvos, e não precisam se 
preocupar com as pessoas que carregam más intenções vão dizer. O que o Dafa enfoca é o 
coração da pessoa, não nos enfocamos em organizações, e está bem qualquer um apoiar o 
Dafa. Quem quer que seja que esteja desempenhando um papel positivo com respeito ao 
Dafa é uma boa pessoa, e está escolhendo o seu futuro. (Aplausos). Não temos objetivos 
políticos, não nos enfocamos nas organizações, somente no coração das pessoas.  
 
Pergunta: Durante o processo de realizar chamadas telefônicas, na China há um pequeno 
número de estudantes veteranos que parecem ter medo da perseguição, e não querem dizer 
nada ou mudam a conversa. Há um estudante veterano que veio aos Estados Unidos que, 
devido ao seu apego à reputação e ganhos materiais, parece ter deixado o cultivo 
recentemente, e muitas vezes se junta às pessoas comuns por sua própria iniciativa e, 
raramente participa das atividades do Dafa. Gostaria de perguntar ao Mestre, essas pessoas 
ainda podem se cultivar? 
 
Mestre: Se uma pessoa se cultiva ou não, é uma questão da própria pessoa, é tudo uma 
questão de escolha que ela própria deve tomar. Se uma pessoa quer se cultivar, então pode 
se cultivar, e se não quer se cultivar, então não precisa fazê-lo. A única coisa que se pode 
fazer é dar bons conselhos. Eu falo sobre este Fa e posso salvá-lo se ele se cultiva, porém, 
se ele quer ou não ser salvo, é algo que a pessoa decide por si mesma. Nunca force 
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ninguém, e os discípulos do Dafa tampouco forçam as pessoas. O que estou fazendo vem 
completamente da compaixão, e é completamente para o bem de todos os seres conscientes.  
 
Hoje eu não queria ter falado por tanto tempo, no entanto acabei falando assim. (Longos 
aplausos). Há muita coisa que realmente não preciso explicar em detalhe. Todos os 
discípulos do Dafa já estão bem maduros e há muitas coisas que vocês já entendem. 
Algumas vezes, quando leio os artigos que vocês têm escrito, fico realmente admirado, e 
me sinto orgulhoso de vocês. Sinto que os discípulos do Dafa verdadeiramente 
amadureceram, e vocês realmente são capazes de entender o Fa que tenho ensinado, e 
entendê-lo em um nível profundo, e isto é o entendimento proveniente das verdades do Fa 

adquiridos com pensamentos retos. Muitos discípulos do Dafa fazem um trabalho 
realmente excelente, um trabalho sólido; fazem coisas de forma silenciosa, com 
pensamentos retos, firmes, racionais, e desafiam as dificuldades ao esclarecerem a verdade. 
Tudo isso, todo o futuro dos discípulos do Dafa nasce de vocês fazendo as três coisas, 
especialmente esclarecendo a verdade. Quando vejo tudo o que vocês estão fazendo, penso: 
é realmente extraordinário, vocês realmente, verdadeiramente têm amadurecido. 
 
No presente momento não digo nada ou digo muito pouco por uma razão. É para deixar que 
vocês caminhem vosso próprio caminho validando o Fa, e assim permitir que vocês 
obtenham corretamente tudo o que é vosso e também a vossa poderosa virtude. Na 
realidade, a coisa mais importante de que tenho falado é o assunto de salvar seres 
conscientes, eu tenho focado este tema, e quero que vocês estejam mais claros sobre isso. 
Há muitas coisas que vocês sabem lidar muito bem, e se eu falasse sobre elas em grandes 
detalhes, estaria tirando de vocês a oportunidade para criar o futuro, vossa oportunidade de 
caminhar vosso próprio caminho, assim que muitas vezes não desejo falar, e estou 
simplesmente observando-os silenciosamente. Sei que vocês realmente se tornaram mais 
maduros.  
 
O mesmo se aplica aos discípulos do Dafa na China continental. Em meio à perseguição, 
eles se tornaram cada vez mais fortes, racionais e lúcidos – e esse ponto é o mais 
importante, lúcidos – sabem como lidar com as coisas, e não apenas sabem lidar com as 
coisas; no que diz respeito à muitas coisas, vocês têm feito um excelente trabalho. Os 
discípulos que fazem o verdadeiro cultivo devem validar o Fa, e um grande número de 
discípulos tem se esforçado todo o tempo. As informações que saem da China são os casos 
mais dramáticos da perseguição. A realidade é que há muitos que fizeram as coisas 
sumamente bem, só que eles mesmos não dizem nada, e simplesmente estão fazendo as 
coisas de forma silenciosa. Há muitas coisas extraordinárias. Muitos discípulos têm feito 
um trabalho estupendo. Mais tarde todos perceberão isso.   
 
Eu me sinto muito contente ao ver essas coisas, (aplausos) sinto que meus discípulos do 
Dafa não me decepcionaram. Antes, quando eu falava, dizia que não havia feito as coisas 
em vão: agora sinto que os discípulos do Dafa verdadeiramente amadureceram em meio a 
temperança, e verdadeiramente têm validado o Fa, e estão verdadeiramente caminhando a 
última etapa do caminho para o estado divino. (Fortes aplausos).  
 


