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Hao a todos! (Audiência: Shifu Hao! Aplausos).  
 
Esta perseguição já dura alguns anos. Claro, quanto a essas vidas perversas, seus ambientes 
e oportunidades de existência estão se tornando cada vez menores; a vida está se tornando 
cada vez mais difícil para essas pessoas más que orquestraram esta perseguição neste 
mundo. Da perspectiva da situação total da retificação do Fa, neste momento, as pessoas 
do mundo estão se tornando mais e mais lúcidas no que se refere a esta perseguição que os 
canalhas e os seres podres dessa humanidade têm orquestrado, e especialmente as pessoas 
na China continental estão se despertando com relação a isto – as pessoas também já viram 
a maldade da perseguição e todas chegaram a compreender as razões por detrás da 
perseguição. Pode-se dizer que a situação atual está se tornando mais e mais favorável ao 
esclarecimento da verdade pelos discípulos do Dafa que tem por objetivo salvar as pessoas 
do mundo e expor a perseguição. Neste momento, a maioria das pessoas no mundo 
conseguiu despertar depois que o mal foi eliminado, e são capazes de pensar sobre a 
perseguição ao Falun Gong usando seus próprios pensamentos racionais, isto está tornando 
mais difícil para as pessoas más sustentarem essa supressão maligna. O mal está muito 
assustado porque as pessoas do mundo estão despertando. As pessoas do mundo já não 
querem mais servir a eles e aos fatores perversos, e as pessoas más não estão conseguindo 
mais sustentar essa malvada perseguição; porém, estão montadas em um tigre e não 
conseguem descer. Quando o mal se torna desenfreado e irracional, ele organiza a 
perseguição passo a passo, porém nada parece funcionar, então o mal se torna ainda mais 
desenfreado. Segundo o que vejo agora, eles atuaram nesta perseguição até um ponto 
muito alto, e mesmo que queiram, não podem desistir. Não podem desistir e tampouco 
podem se manter em pé. As pessoas do mundo viram claramente essa supressão perversa, 
porém o dano que esta – a mais malvada perseguição – tem feito aos discípulos do Dafa é 
enorme e em toda a história nunca houve uma perseguição assim tão vil e depravada. 
Vendo de uma perspectiva diferente, qualquer coisa que eles tenham feito ao Dafa e aos 
discípulos do Dafa é equivalente a terem feito a si mesmos, pois no futuro eles terão que 
pagar por isso da mesma forma, porém muitas vezes mais. 
 
No Cosmo há benevolência e perversidade, negativo e positivo, bem e mal, tudo isso está 
relacionado ao princípio Geração Mútua e Inibição Recíproca no Cosmo. Na realidade, as 
pessoas não são capazes de ver esse princípio, e as pessoas más são ainda menos capazes 
de pensar que desde o começo a perseguição esteve condenada a fracassar, não obstante 
este processo capacitou os discípulos do Dafa a justamente terem êxito em seus cultivos. 
Em outras palavras, a intenção das pessoas más era perversa, porém, isto proveu um 
ambiente para que os discípulos do Dafa estabelecessem a si mesmos como discípulos do 
Dafa. Certamente, eu não queria que esta situação surgisse e, enquanto são perseguidos, os 
discípulos do Dafa e eu estamos detendo o mal e impedindo que os seres pequem contra o 
Dafa. Esses seres que estão além da salvação continuam fazendo o mal, porém, não 
entendem que o princípio do positivo e negativo emerge simultaneamente de cada palavra 
e cada ação. Este nível do velho Cosmo está sujeito ao princípio Geração Mútua e Inibição 
Recíproca então, quando alguém faz alguma coisa, os diferentes fatores positivos e 
negativos surgem ao mesmo tempo. Isto inclui qualquer coisa que se faz na sociedade 
humana, tudo faz que esses dois fatores apareçam. Isto inclui quando alguém diz algo, faz 
algo, ou inclusive se emite pensamentos; tudo isso conduz à manifestação desses dois 
fatores. É justamente como na perseguição: todos vocês sabem o objetivo dela e que seu 
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ponto de partida foi realmente maligno, porém o resultado foi que, no percurso pelo qual se 
tem feito coisas más, tornou-se possível aos discípulos do Dafa se oporem à perseguição, 
além de serem temperados até chegarem à maturidade. Quanto mais severa é a 
perseguição, mais forja os discípulos do Dafa. As pessoas más não entendem este princípio 
totalmente. Da minha perspectiva, sendo seu Mestre, durante a retificação do Fa, eu não 
reconheço de forma alguma os atos que as pessoas más utilizam para provar os discípulos 
do Dafa, e os discípulos do Dafa não deveriam carregar a idéia incorreta de que eles 
poderiam se cultivar mais alto se suportassem a perseguição. O Dafa e seus discípulos se 
opõem à perseguição e esse é o dever dos discípulos do Dafa. Se você não cultiva a si 
mesmo sobre a base deste Fa, não poderá se cultivar mais alto somente por suportar a 
perseguição, muito menos alcançar o padrão de um discípulo do Dafa. Não reconheçam 
este assim chamado “ambiente” que as velhas forças proveram, pois, na verdade eu tive 
assimilando ao Dafa todos os seres durante a retificação do Fa e não era de nenhuma 
forma necessário temperar os discípulos do Dafa neste tipo de perversidade. A retificação 
do Fa triunfará e os discípulos do Dafa triunfarão. Fazendo as coisas desse modo, meus 
discípulos terão êxito, e se as coisas não ocorressem dessa maneira, meus discípulos teriam 
êxito da mesma forma; o que ocorreu é que o mal insistiu em fazer as coisas assim, e isso 
interfere com a retificação do Fa. Isto fez que durante as maldades cometidas, eles tenham 
cometido pecados e feito com que muitas vidas e pessoas deste mundo, incluindo eles 
próprios, fossem eliminados. No Cosmo, esses fatores positivos que são o contrário do 
negativo; fatores prós e fatores contra, todos se manifestam realmente e existem 
simultaneamente. 
 
As pessoas não podem ver claramente este princípio. Quando uma pessoa comum quer 
fazer algo na sociedade, na realidade, assim que seu pensamento aparece ou assim que faz 
algo, isto já produz dois efeitos. No passado, os cultivadores tinham um ditado: “O bom e 
o mal surgem de um pensamento”. Um outro nível de significado que estas palavras têm é 
que no processo de se fazer algo, realmente pode-se produzir dois efeitos. Ao perseguir os 
discípulos do Dafa, eles não pensaram que isto terminaria temperando os discípulos do 
Dafa; isto é algo que eles não poderiam imaginar. O princípio cósmico do passado pelo 
qual um negativo e um positivo se manifestavam ao mesmo tempo era absoluto, e isto valia 
para a sociedade humana também, manifestando-se em tudo. Qualquer coisa que as 
pessoas comuns queiram fazer, há um positivo e um negativo; um bem e um mal. Por 
exemplo, quando alguém golpeia ou maldiz à outra pessoa que não lhe agrada, ele dá 
virtude a essa pessoa no momento em que está batendo ou xingando ela, e mais adiante 
terá que receber de volta de uma maneira tangível aquilo que fez. Estou falando sobre 
aquilo que as pessoas não podem ver. Isto também é verdade para as coisas que as pessoas 
podem ver. Por exemplo, muitas vezes as pessoas ensinam aos seus filhos a alcançarem 
grandes coisas na sociedade, porém não pensam que agindo assim, seus filhos se 
distanciarão cada vez mais da pureza, da benevolência e da bondade, se distanciarão mais e 
mais da natureza do Cosmo, e mais e mais dos Deuses. As pessoas têm medo de que seus 
filhos sejam prejudicados, assim lhes ensinam como serem espertos, porém as pessoas não 
percebem que quando se diz para que atuem assim, estão prejudicando a moralidade 
humana da criança, a sua benevolência e bondade de forma fundamental. Qualquer coisa 
que as pessoas fazem, produz dois efeitos.  
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Tal situação foi completamente demonstrada nos poucos anos passados da perseguição ao 
Dafa. Como um regime político pode separar as pessoas de suas crenças? Como pode 
subtrair a liberdade de pensamento? O que se está fazendo não tem precedentes na história. 
Como poderia ter êxito? Para alcançarem sua meta, pensam inclusive em destruir 
completamente milhares de anos da antiga civilização chinesa. Negam completamente as 
coisas que sustentaram o padrão moral humano através de milhares de anos, destruindo 
tudo e inclusive “pisoteando” tanto essas coisas que “nunca mais conseguirão se levantar”. 
De qualquer forma, isto gerará uma retribuição por aquilo que fizeram, e isto é algo que 
não pensaram. A partir desse ponto, os chineses que perderam suas crenças, perderam 
também o critério para sua conduta moral. Pessoas assim se atrevem a fazer qualquer coisa, 
e podem fazer qualquer tipo de coisa perversa. Cada faceta da sociedade está corrupta, 
atualmente as mentiras simplesmente saem rolando das línguas dos chineses, e mentir é 
considerado normal, como se fosse algo cotidiano, e eles fazem qualquer coisa má sem 
terem vergonha disso. Então, como um grupo de pessoas assim pode trazer benefícios ao 
regime político que criou esta situação? Tudo isso é algo que as pessoas não tinham 
pensado. 
 
Os prós e os contras coexistem simultaneamente, e ninguém é capaz de alcançar 
artificialmente alguma meta na sociedade humana comum. Sempre que a sociedade 
humana passa por algum tipo de transformação ou há algum tipo de manifestação, na 
realidade, tudo está sendo controlado pelos Deuses. Somente quando os Deuses conduzem 
as pessoas a fazerem algo, e sob a influência dos Deuses, diferentes condições podem 
aparecer na sociedade humana. Tentar fazer algo baseado em esforços humanos não 
adianta; os demônios podres e os Deuses nas dimensões baixas tampouco podem fazê-lo. 
Algo tão irracional como perseguir pessoas boas e pessoas que se cultivam, só pode ser 
feito pelos seres mais malvados e estúpidos. No futuro, as pessoas terão um novo 
entendimento da história, em especial da história dos séculos recentes; tudo será validado e 
restabelecido. 
 
De qualquer forma, no transcurso de se oporem à perseguição, vocês terão visto que os 
discípulos do Dafa estão caminhando para a maturidade, e que as pessoas do mundo estão 
se despertando cada vez mais. O mal e as pessoas malvadas que orquestraram esta 
perseguição neste mundo estão diminuindo cada vez mais. Todo o poder político e os 
métodos ditatoriais que têm sido utilizados, serão eliminados pela história juntamente com 
esta perseguição aos estudantes de Falun Gong. Vocês já viram que definitivamente será 
assim. Então, como discípulos do Dafa, sob este tipo de situação, já não é difícil salvar as 
pessoas do mundo e esclarecer a verdade. Essa é a situação que temos agora mesmo, e 
adiante se tornará ainda mais fácil para vocês esclarecerem a verdade. Isto ocorre porque as 
pessoas do mundo estão se tornando cada vez mais lúcidas, e as pessoas virão até vocês 
por iniciativa própria para escutarem sobre a verdade e para aprenderem os exercícios. Isto 
está para acontecer, e na China continental, ocorrerá que a população inteira se oporá à 
perseguição. (Aplausos). Qualquer coisa que as pessoas fazem, estão fazendo a si mesmas, 
e ao perseguirem os discípulos do Dafa, os perseguidores estão de fato, perseguindo a si 
mesmos. Isto é algo decidido pela característica cósmica. No início, perseguir Falun Gong 
foi um movimento que mobilizou toda a população. Há um pró e um contra nisso; dêem 
uma olhada no desenlace final. Não é algo que os humanos pudessem fazer. As pessoas 
pensam que eles mesmos são muito poderosos, porém, não importa quão selvagem seja a 
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máquina de propaganda, é inútil. Este jogo de calúnias e enganos são inúteis contra os 
cultivadores. Não é permitido pelos Deuses, e quando tudo isso terminar, eles ajustarão as 
contas contigo. É assim.  
 
Como discípulos do Dafa, vocês devem ser mais lúcidos, e antes que o mal seja 
completamente destruído, necessitam se esforçar para esclarecer a verdade e salvar as 
pessoas do mundo, e fazer bem as coisas que os discípulos do Dafa devem fazer. Todas as 
coisas que os discípulos do Dafa estão fazendo hoje, são coisas dos discípulos do Dafa 
validando o Fa, e tudo isso são vocês mesmos percorrendo um caminho de Deuses. Não 
podem afrouxar nas instâncias finais; continuem fazendo bem o que devem fazer. 
 
Alguns estudantes necessitam prestar atenção a isso: cada vez que menciono que o mal se 
torna cada vez menor e menos capaz de se sustentar, muitos estudantes pensam: “Bem, vou 
deixar todo o resto e trabalhar somente para o Dafa”. Isto não é bom, como discípulos do 
Dafa não podem ir a extremos em nenhuma coisa. Devem viver uma vida normal e se 
cultivarem normalmente, enquanto ao mesmo tempo fazem aquilo que os discípulos do 
Dafa devem fazer. É assim que deve ser as coisas no presente. Na sociedade humana 
comum, exceto as coisas que os discípulos do Dafa devem fazer, não há diferença nas 
formas. Na aparência é igual àquela da sociedade comum, só que vocês são cultivadores, é 
assim. Aquilo que vocês estão fazendo hoje está estabelecendo o futuro, e é assim que 
devem percorrer o caminho. Este é o caminho mais reto e a referência que os cultivadores 
do futuro terão, portanto não podem exibir nenhum comportamento extremo ou ir a 
extremos, já que isso criaria artificialmente obstáculos e problemas para vocês mesmos. 
Toda e qualquer forma de pensamento extremo não vem daquele que o expressa; pode ser 
uma forma de apego e assim geram problemas. Temos experimentado um monte de coisas 
assim. Penso que como discípulos do Dafa, tendo chegado tão longe onde chegamos, 
podemos dizer que vocês estão muito lúcidos em muitas coisas e estão se tornando cada 
vez mais racionais, e sabem o que está acontecendo quando se deparam com problemas. 
Então, nessas áreas deveriam ter as mentes mais lúcidas, e não deveriam mais sofrer a 
interferência de certas coisas. 
 
Outro ponto é que tudo o que os discípulos do Dafa estão fazendo agora está validando o 

Fa, pois todo o vosso entendimento e elevação se baseia no Fa. Então, como discípulos do 
Dafa, certamente devem validar o Fa, e não é necessário que eu diga isso. Porém, tudo o 
que fazem enquanto validam o Fa, o estão fazendo para vocês mesmos, e nem uma só 
coisa é feita para mim, incluindo aquelas coisas que lhes tenho dito que façam. 
 
  Todos os discípulos do Dafa devem estabelecer sua própria e poderosa virtude no 
processo de alcançarem a perfeição, especialmente como seres forjados pelo Dafa; isto se 
manifesta na vossa validação do Dafa, e portanto, todas as coisas que os discípulos do 
Dafa fazem são extraordinárias. Isto inclui aquelas coisas que aparentam ser as mais 
simples, tais como entregar panfletos, esclarecer a verdade às pessoas do mundo, enviar 
pensamentos retos em frente aos consulados e embaixadas, discípulos do Dafa validando o 

Fa de diferentes formas ao governo, à sociedade e à comunidade, aos meios de 
comunicação, etc. Todas essas coisas estabelecem poderosas virtudes para vocês mesmos, 
e tudo isso é o caminho que conduz à perfeição final. Em outras palavras, todas as coisas 
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que fazem, incluindo as coisas pequenas, as fazem para vocês mesmos, e nem uma só coisa 
feita para o Dafa e, nem uma só coisa é feita para mim, seu Mestre. (Aplausos). 
 
No futuro, todos verão que com exceção de algo que seja necessário dizer nos Fahui, não 
vou dizer muito mais. Isto porque cada um necessita caminhar seu próprio caminho e, só 
então a poderosa virtude pode ser estabelecida. Portanto, não os empurro adiante em cada 
minuto, em cada dia e em cada instante como fazia antes. O tempo de somente estudar o 

Fa e se cultivar a si mesmo já passou. O momento presente é para que os discípulos do 
Dafa aperfeiçoem suas coisas finais e tudo aquilo que vocês necessitam. Na superfície é 
como estar fazendo coisas para o Dafa e algumas pessoas podem pensar: “Estou fazendo 
coisas para o Mestre, pois o Mestre me diz que fizesse assim”. (ri). Na realidade, esse não 
é o caso. Quando digo que faça algo, mesmo assim, também estará fazendo para si mesmo. 
 
O Dafa é algo que nenhuma vida pode danificar, e foi trazido e transmitido para salvar 
todos os seres conscientes. Porém, quantas vidas podem ver as formas específicas em que o 
verdadeiro Fa se manifesta? Isso é realmente difícil e estas não podem ser vistas, assim 
que a matéria real do Fa não pode ser vista. Esse Falun que vêem, é só a forma de gong, e 
é difícil para as vidas no geral verem a roda que está verdadeiramente estabilizando o Fa; 
nem sequer pode ser vista por aqueles em altos níveis. Assim, quem poderia 
verdadeiramente danificar o Fa? Ninguém pode danificá-lo. 
 
Tenho lhes dito que é muito difícil salvar seres conscientes e, para permitir que a totalidade 
das vidas e as vidas em diferentes níveis obtivessem o Fa e fossem salvas, a dimensão 
mais baixa das vidas, aquela dos humanos, foi escolhida para transmitir o Fa. Por isso as 
vidas de cada dimensão podem escutá-lo. Então, com o Fa sendo transmitido aqui, quem 
entre as pessoas do mundo estaria aqui para escutar o Fa? Necessitaria ter esse tipo de 
vida, e tais vidas são os discípulos do Dafa de hoje. (Aplausos). A retificação do Fa 

deveria acontecer quando o Cosmo alcançasse o período final de Formação-Estabilidade-
Degeneração e Destruição; em outras palavras, no tempo mais difícil, a fim de que todos os 
seres conscientes e o firmamento inteiro pudessem ser salvos. O propósito de criar os Três 
Reinos naquela época foi o de usá-lo na retificação do Fa neste período. Então, quem 
seriam os seres conscientes nos Três Reinos, que tipo de vidas existiria aqui, que modo de 
existência seria necessário para o futuro, incluindo a maneira de pensar, como se 
conduzem por si mesmos, sua cultura, enfim, tudo isso foi se formando durante o 
transcurso da história. Porém ao observar tudo isso durante a retificação do Fa, essas 
coisas foram pobremente arranjadas, e isso ocorreu assim devido às velhas forças. Digo 
que muitos aspectos da humanidade não existem aqui por acidente, eles têm sua ordem. 
Justamente por estarem muito ordenados, aparentam ser naturais. Porém, quando se refere 
a coisas como se um discípulo do Dafa pode entrar ou não pela porta do Dafa quando o Fa 

está sendo transmitido, que continue se cultivando ou não quando estiver passando por 
uma prova, que possa ou não progredir em direção à perfeição, que possa fazer bem ou não 
enquanto estiver validando o Fa durante a perseguição ou em outras formas de 
interferências, enfim, todas essas coisas dependem da própria pessoa. Então, enquanto 
validam o Fa, todos perceberam que existe um problema, que é justamente a aparição das 
velhas forças, as quais têm interferido severamente com a retificação do Fa e com os 
discípulos do Dafa. Porém, não importa como interferem nem quão perversas sejam as 
coisas que elas têm feito, quando olharem para trás, verão que realmente “nada pode 
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escapar da palma do Tathagata”. (Aplausos). Isto é certo. Não importa o que as velhas 
forças, demônios podres ou os seres humanos malvados queiram fazer, no final de tudo, as 
coisas serão feitas de acordo com os meus requisitos para a retificação do Fa. Sejam as 
mais variadas formas de interferências que tem ocorrido ao longo do caminho, ou as 
diferentes maneiras e estados que certos estudantes têm exibido, estas coisas não são mais 
que estados manifestados pelos seres do velho Cosmo durante a última etapa de Formação-
Estabilidade-Degeneração-Destruição e, não são nada mais que certas interferências na 
retificação do Fa. Ninguém pode danificar o Dafa. Não importa que tipo de dor os 
discípulos do Dafa tenham sofrido, no final eles alcançarão o estado de Deuses. 
 
Todos sabem sobre um princípio dentro do Fa: neste universo, nenhuma vida sofre dor em 
vão. Especialmente para alguém que se cultiva em Dafa, e ainda mais se é um discípulo do 
Dafa no período da retificação do Fa. Contanto que no final ele ainda esteja dentro do Fa, 
não importa como termine, aquilo que o espera será a perfeição. Em outras palavras, não 
importa como o mal nos persegue, não poderá cumprir sua meta, e no final, as coisas serão 
harmonizadas de acordo com o resultado inevitável da retificação do Fa. É assim. Se a 
retificação do Fa está sofrendo interferências, então, durante a retificação do Fa, a 
retificação será feita de forma a utilizar a situação de interferência e, mesmo assim, a meta 
necessária para a retificação do Fa será cumprida; isto é certo.  
 
No futuro, depois que os discípulos do Dafa tiverem ultrapassado tudo isso e derem uma 
olhada para trás, definitivamente verão a verdade. Quando um Deus no Cosmo viu que 
durante o processo de elevação e declínio, o Cosmo estava avançando para o último 
período de Formação-Estabilidade-Degeneração-Destruição, ele viu que era algo 
aterrorizante. Ninguém quer ser destruído, então ele quis salvar a si mesmo. Para salvar a si 
mesmo, ele tinha que salvar o universo inteiro. Não obstante, depois de colocar a prova 
todas as suas idéias, ainda assim nenhum dos seres pôde alcançar sua meta. Especialmente 
as idéias que vinham desses seres e as coisas que eles fizeram nesse momento não podem 
ser consideradas boas. Não importa o quão alto seja o nível de um ser, não se pode dizer 
que ele seja completamente bom ou completamente perfeito. Foi por isso que ele não pôde 
alcançar suas metas. Então, vendo o final que se aproximava, os seres no universo 
quiseram fazer algo a respeito. Portanto, o resultado foi que surgiram as velhas forças.  
 
Como a retificação inteira do Fa no universo chegou hoje a esta etapa, realmente não posso 
mais descrever a situação com precisão utilizando a linguagem humana – pois a linguagem 
humana já não pode mais expressar -, tudo o que faço é descrever as coisas de forma geral. 
As coisas que eu queria fazer no início, já foram todas feitas e completadas. De fato, nosso 
próprio universo já foi retificado. (Aplausos). Ficam somente aqueles fatores finais que 
tornam possível a existência do gigantesco corpo cósmico, e todos esses fatores são 
justamente aqueles que separam fundamentalmente as coisas na superfície humana.  
 
No momento, a situação manifestada na sociedade humana é muito parecida à situação da 
retificação do Fa no Cosmo. As coisas estão se tornando cada vez mais claras. Penso que 
esta situação poderia mudar ainda mais rapidamente. Quando a retificação do Fa no mundo 
humano começar, realmente envolverá os seres humanos. No começo da retificação do Fa, 
esta área dos Três Reinos tinha sido protegida. Portanto, os Três Reinos foram separados 
do corpo cósmico original, e os seres de cima não podiam mais ter contato com os seres de 
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baixo. No futuro, quando os assuntos humanos estiverem sendo tratados, estarão 
desvinculados com aqueles assuntos fora dos Três Reinos. Durante os tempos recentes, os 
seres de reinos mais elevados viram tudo isso, então, antes da retificação do Fa, eles 
desceram e encarnaram neste mundo em grandes quantidades. Por isso, os seres humanos 
aparentam ser as mesmas peles humanas, porém, de fato, as pessoas dentro das peles 
humanas são diferentes agora. Muitos seres de altos níveis vieram para obter o Fa e se 
encarnaram como seres humanos, e muitos são seres de diferentes e remotos corpos 
cósmicos. Na realidade, nesta validação do Fa feita pelos discípulos do Dafa, há muitas 
pessoas que deviam obter o Fa, porém, por diferentes razões, foram separadas naquela 
época pelas velhas forças, as quais não deixaram que essas pessoas obtivessem o Fa. 
Durante esta perseguição, alguns geraram carma e pecaram contra o Dafa de uma forma 
que eles não podem pagar, e agora enfrentam a eliminação. Há outros também, que não 
pecaram contra o Dafa, porém não poderão se cultivar e serão humanos na nova era. Esses 
são todos assuntos para o futuro.  
 
Agora, aproveitarei esta ocasião para mencionar algo. Recentemente muitos discípulos do 
Dafa têm escrito livros. Olhei um pouco desses livros brevemente. Suas intenções são 
muito boas, e muitos livros são sobre o cultivo, sobre serem perseguidos e alguns são 
livros sobre a oposição à perseguição. Certamente, eles não podem ser propagados entre os 
discípulos do Dafa. O ponto de partida está explícito: estão validando o Fa usando a forma 
de um livro, estão salvando as pessoas neste mundo e estão fazendo aquilo que os 
discípulos do Dafa devem fazer. Porém todos sabem que os discípulos do Dafa alcançarão 
a perfeição, e portanto nada deve interferir com a forma na qual os discípulos do Dafa 
validam hoje o Fa; isto é um assunto extremamente importante e crítico. Não agreguem 
nada mais além do estudo do Fa. Então, não podem absolutamente difundir nada entre os 
discípulos do Dafa que não pertença ao Dafa em si, e não devem causar de forma alguma, 
nenhum tipo de interferência aos discípulos do Dafa. 
 
Já falei sobre esses assuntos anteriormente. Devido à situação especial e às circunstâncias 
únicas de hoje, e além dessa situação especial em que estão sendo perseguidos, eu volto a 
dizer: esses livros podem ser publicados na sociedade comum; os discípulos do Dafa 
podem ajudar a fazer a publicidade através dos meios de difusão estabelecidos pelos 
discípulos do Dafa, e também podem difundi-los na sociedade comum – todos podem 
ajudar nisso – e são todas coisas boas. Porém, vocês não devem causar nenhum falatório 
sobre esses livros entre os discípulos do Dafa. De agora em diante, exceto os livros do 
Dafa, não vendam nos Fahui nenhum material, nem áudio, vídeo, etc, que não faça parte 
do Fa. Menos ainda devem considerar os Fahui e os nossos estudantes como um mercado; 
não podem ganhar dinheiro dos discípulos do Dafa. Os materiais para difundir o Fa e 
esclarecer a verdade devem ser dirigidos à sociedade. É assim que devem agir.  
 
Agora, utilizarei algum tempo para responder algumas perguntas. (Aplausos). Podem 
passar as perguntas. Começaremos agora mesmo.  
 
Pergunta: Podemos recorrer a meios legais para lidar com o assunto relacionado ao 
comportamento da polícia francesa? 
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Mestre: Enquanto o líder chinês estava visitando a França, vocês foram ali para dar boas 
vindas e apelar a ele. Inicialmente isto era uma coisa muito boa. No entanto, alguns 
malfeitores da quadrilha que persegue o Falun Gong queriam criar problemas, e fizeram 
com que a polícia francesa, que desconhecia a verdade, agredisse nossos estudantes. O 
incidente certamente foi feito pelo mal, foi feito pelo grupo mafioso que persegue o Falun 

Gong. A instituição encarregada de executar a lei de um país democrático obedeceu 
completamente o governo de outro país que é controlado pela perversidade a qual viola os 
direitos humanos; para um país que advoga a democracia e os direitos humanos, não creio 
que aquilo fosse algo para se orgulhar. É completamente apropriado utilizar os meios 
legais para resolver o problema.  
 
Pergunta: Os discípulos do Dafa na Tailândia enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado. (Aplausos). 
 
Pergunta: Quando esclareceremos a verdade, alguns estudantes não são muito serenos 
nem calmos, e suas palavras são muito extremas.  
 
Mestre: Os discípulos do Dafa deveriam fazer tudo calmamente e com pensamentos de 
Shan. Não importa se estão esclarecendo a verdade às pessoas ou participando em alguma 
atividade, vocês devem sempre permitir que as pessoas vejam a bondade e a misericórdia 
dos discípulos do Dafa. Não façam de nenhuma forma algo que seja muito extremado. No 
processo de salvar vidas e esclarecer a verdade, se vocês falam de forma muito extremada, 
isso não terá um efeito positivo. Isto ocorre porque quando lhe falta misericórdia, não 
conseguirá fazer com que os elementos perversos existentes nas mentes dessas pessoas, as 
quais foram envenenadas, sejam desintegrados, portanto não será capaz de alcançar um 
efeito positivo. Eu lhes disse que a Compaixão não é algo que possa ser simulado, nem é 
um estado que possa ser mantido na superfície. A Compaixão surge verdadeiramente de 
dentro e só pode obtê-la e incorporá-la se a pessoa se cultivar. Quando você está diante de 
seres conscientes, assim que abre a boca e assim que seus pensamentos emergem, você 
pode desintegrar os maus elementos e as coisas más que envenenaram as pessoas do 
mundo e que existem nas pessoas do mundo. Dessa forma, as pessoas conseguirão 
entender e você poderá salvá-las. Se você não tem a poderosa força da Compaixão 
atuando, não será capaz de fazer com que se desintegrem os elementos maus, e seu 
esclarecimento da verdade não terá nenhum efeito. Especialmente para aqueles que vão ao 
extremo, lhes digo que aquilo não terá nenhum efeito positivo, pois as capacidades 
adquiridas no cultivo, não poderão ser utilizadas, e sua Compaixão não poderá ser 
manifestada. Por isso, ao fazer qualquer coisa, não carreguem nenhum pensamento de 
confronto com ninguém ou briguem com ninguém; pois isso não é certo. Mesmo quando 
vão às embaixadas, não devem ir a extremos. Devem ser misericordiosos com as pessoas. 
Porém, é diferente quando se trata de seres perversos. Quando enviamos pensamentos retos 
estamos eliminando o mal que não pertence à humanidade, assim como demônios, 
fantasmas e monstros que têm participado ativamente na perseguição. Não importa como 
lida com esses demônios podres e essas mãos negras. Porém, precisam ter Compaixão 
pelas pessoas. Você pode salvar as pessoas se não tem Compaixão por elas? 
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Pergunta: Quando são criadas mais vidas, algumas se tornam egoístas e caem. Esta é uma 
das razões pela qual o Cosmo se degenerou? Haverá tantas vidas no futuro? 
 
Mestre: O egoísmo é a natureza fundamental do Cosmo do passado. Esta trouxe a natureza 
inevitável de Formação-Estabilidade-Degeneração-Destruição, e o nascimento, 
envelhecimento, doença e morte. No futuro, o Fa será todo harmonioso e altruísta. Devido 
à mudança na natureza fundamental do Cosmo, o Cosmo e as características das vidas 
passarão por mudanças fundamentais. A natureza fundamental do Cosmo e a impureza das 
vidas resultaram na decaída das vidas que se degeneraram. Com relação à sua pergunta, a 
causa é a Formação-Estabilidade-Degeneração-Destruição, e não está tão diretamente 
vinculado à natureza fundamental. 
 
Você está pensando sobre assuntos de Deuses com uma mentalidade humana. Não é assim. 
O número de vidas no Cosmo é determinado e não tem nada a ver com o fato das vidas se 
degenerarem ou não. 
 
Os Deuses estão em todas as partes; as vidas estão em todas as partes e há tantos Deuses 
que é impossível contá-los. Todos sabem que no ar há tantas partículas que constituem o 
ar. Quando abrimos nossos olhos, todos e cada um dos objetos que vemos está composto 
por partículas microcósmicas e partículas ainda mais microcósmicas formando as camadas 
das seguintes partículas maiores. Existem vidas em cada camada de partículas e em cada 
camada de partículas há gigantescos grupos de vidas. Algumas podem se manifestar em 
diferentes dimensões. No momento elas não podem ser vistas usando métodos científicos, 
porém elas existem verdadeiramente. Se você levantar um monte de pó, nele haverá 
incontáveis vidas; as vidas são assim numerosas. Aqui não estou me referindo às bactérias. 
Se você aumentar uma partícula até que seja tão grande como a Terra, e der uma olhada, 
verá quantas vidas existem ali. Esse minúsculo monte de pó ainda não é a partícula mais 
microcósmica; há ainda mais partículas microcósmicas, e mais e mais microcósmicas, 
quase infinitamente microcósmicas; isto se refere ao microcosmo. Então, o que há nas 
partículas maiores? Quantas vidas há nos gigantescos corpos cósmicos maiores e maiores 
que as moléculas? Quantas vidas há na totalidade? O universo é um próspero e 
incomparavelmente gigantesco corpo cósmico. Todas as coisas têm vida e todas são vidas. 
As vidas existentes são tantas que estão por todas as partes. Que as vidas sejam boas ou 
não, nada tem a ver com a quantidade. Para todas as vidas, a extensão de seu tempo de vida 
é determinada pelas características do velho Cosmo. No passado, isto era simplesmente o 
resultado da Lei de Formação-Estabilidade-Degeneração-Destruição. No futuro, o Fa 

harmonizará tudo. 
 
Pergunta: A nossa aparência atual é idêntica à de nosso espírito-original e à nossa 
aparência depois de completar o cultivo? 
 
Mestre: Eu já falei sobre isso anteriormente. Quanto mais alto sobe, mais maravilhoso e 
jovem se torna; e se parecerá contigo mesmo. Sem importar se hoje é velho, de idade 
mediana ou jovem, é possível que seu espírito-original não pareça assim. Porém, quanto 
mais alto subir, mais maravilhoso e belo será, isto é certo, é maravilhoso; ser maravilhoso 
inclui ser belo. Então, quando tiver alcançado níveis altos, digamos que quando alcançar 
uma certa etapa, se sentirá tão lindo que não parecerá com a forma com que você vê a si 
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mesmo agora, não se parecerá em nada com as pessoas da Terra. Isto será uma 
manifestação do reino ao qual você terá ascendido.  
 
Pergunta: Em que parte do corpo se localiza o campo de energia particularmente forte? 
 
Mestre: Isto certamente foi perguntado por um estudante novo. Não importa onde, a força 
é a mesma. O que ocorre é que seu corpo tem zonas de diferentes sensibilidades. Onde é 
sensível, você sente que é forte? Sob o efeito do gong, as mudanças do corpo são as 
mesmas em todas as partes de seu corpo. 
 
Pergunta: Há alguns estudantes da China continental que não deram um passo adiante 
devido ao medo. O que será do futuro deles? 
 
Mestre: No momento não quero dizer nada conclusivo sobre isto. Na realidade, todos 
vocês sabem isso claramente. Uma pessoa recebeu os benefícios do Dafa, no entanto, 
quando o Dafa se enfrenta com a adversidade, por essa pessoa querer se proteger a si 
mesma, não pode dizer a verdade, pode-se salvar tal pessoa? Darei um simples exemplo: 
uma pessoa viu uma outra em perigo e a resgatou. A pessoa salva, em uma outra ocasião 
encontra a pessoa que a resgatou e essa pessoa estava com problemas, porém a pessoa 
salva naquela ocasião a ignorou. Isso é ser uma boa pessoa? O Dafa cria e forma vidas; o 
Dafa lhes dá uma nova vida, certamente quando os discípulos do Dafa estão sendo 
perseguidos e a situação de prejudicar o Dafa surge, você simplesmente não pode 
salvaguardar o Dafa, você ainda é um discípulo do Dafa? Nem sequer pode ser chamado 
de pessoa boa no sentido mais básico. E mais, você realmente se beneficiou por meio do 
Dafa. Aos olhos dos Deuses, você é uma pessoa ruim, pior ainda que aqueles que 
perseguiram diretamente o Fa. Uma pessoa assim é ainda pior que essa gente vil que 
persegue o Dafa, gente essa que não havia recebido os benefícios do Fa diretamente. Além 
disso, este é o Dafa que criou e formou todas as vidas do Cosmo. Então, no que se refere a 
como lidar com eles, o Fa tem seus padrões.  
 
Pergunta: Os “pensamentos excessivos” em “Extinguir todos os pensamentos excessivos/ 
Cultivar o Estado-Buda não é difícil” se refere ao carma de pensamento? 
 
Mestre: Sim. O carma de pensamento se manifesta principalmente como se houvesse uma 
ventania ou como se a pessoa se entregasse a uma imaginação selvagem, as quais são todos 
apegos humanos. A maior parte do tempo são pensamentos selvagens de querer obter 
coisas para se satisfazer, coisas que a pessoa deseja, porém que não pode alcançar. Esta é a 
razão por se chamarem “pensamentos excessivos”, pensamentos inúteis, fúteis. (Rindo). 
Esse é o significado. 
 
Pergunta: Que perspectiva devemos adotar para destacar o contraste entre os dois lados do 
rio, quando noticiamos coisas de lá de Taiwan? 
 
Mestre: “Que perspectiva devemos adotar para destacar o contraste entre os dois lados do 
rio quando noticiamos coisas de lá de Taiwan?” A pergunta não está escrita com clareza. 
Na realidade, você está tentando dizer que no que se refere ao Falun Gong, eles têm 
diferentes atitudes. Como se comparam os dois lados? As atitudes que sustentam os dois 
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lados do rio formam um constaste. Elas têm os mesmos ancestrais e a mesma cultura, 
porém os dois lados têm duas atitudes diferentes para com o Dafa. Isso não é em si mesmo 
um contraste? Nos artigos de esclarecimento da verdade, vocês podem utilizar uma forma 
de contrastá-los para que as pessoas do mundo possam ver.  
 
Pergunta: Quanto aos grandes grupos financeiros, como esclarecemos a verdade a eles? 
 
Mestre: Alcançada esta etapa, não faço distinções entre grandes e pequenos grupos 
financeiros. Não importa qual seja, devemos salvar a todos aqueles que devem ser salvos. 
Devem ir e fazer aquilo que se supõe que devam fazer. Que eles queiram ser salvos ou não, 
isso é uma questão pessoal da própria pessoa.  
 
Pergunta: Um discípulo do Dafa de nossa área está muito ocupado fazendo um trabalho 
para o Dafa e não prestou atenção suficiente nas responsabilidades que devia cumprir com 
sua familia. 
 
Mestre: O estudante que formulou a pergunta parece ter um apego também. Não utilize a 
boca do Mestre. O que lhes disse foi que sejam pessoas boas onde quer que estejam, e 
façam os outros dizerem que são discípulos do Dafa. Deve lidar bem de forma apropriada 
com as coisas de sua família e lidar bem com as coisas em seu trabalho. Como discípulo do 
Dafa, o quão bem tenha cultivado se refletirá frente as pessoas do mundo precisamente 
nessas áreas. Você poderia dizer: “Tenho cultivado bem, sou um discípulo do Dafa”. 
Porém, justamente frente as pessoas do mundo não tem se mostrado bem. Em tal caso, 
como poderia demonstrar que cultivou bem? (O Mestre ri). Certamente, alguns de nossos 
discípulos do Dafa cultivaram muito bem, o que ocorre é que eles não têm dado atenção 
suficiente nessas coisas. Porém o estado de ter se cultivado bem não é uma manifestação 
artificial; é trazido pelos cultivadores de forma inerente. 
 
Pergunta: Esse chefe perverso da China, o qual foi escolhido pelas velhas forças, deve ter 
tido um passado vergonhoso. O Mestre pode nos contar sobre sua história passada? 
 
Mestre: Na realidade, ele não tem muita história passada. Ele foi formado por uma 
quantidade de ar perverso emitida por um corpo de milhares de anos em decomposição. 
Então se converteu em um embrião de sapo e as velhas forças o escolheram. Por ser 
propenso à inveja devido a sua visão estreita e utilizando as relações nos círculos de altos 
funcionários, desenvolveu seus próprios métodos de formar quadrilhas para perseguir as 
pessoas. Não tem nenhuma aspiração nobre, conhece apenas os jogos da exibição e de 
atuar sem honra. As velhas forças sentiram que ele satisfazia o padrão da escória humana; 
ele tinha mais que o suficiente para cumprir todos os requisitos por meio de suas 
perversidades de todos os tipos. As velhas forças estavam muito satisfeitas com esse 
modelo de maldade para simplesmente abandoná-lo, pois sabiam que certamente lhes seria 
útil quando o tempo chegasse. Ele foi escolhido pelas velhas forças e passou por um 
processo especial de criação e formação. Quando fizeram a escolha, elas queriam algo que 
fosse maligno e estúpido. Por isso ele se comporta totalmente dessa forma.  
 
Pergunta: Por favor, conte-nos mais sobre o significado de enviar pensamentos retos e 
apelar pelo fim da perseguição frente aos consulados e embaixadas. Praticamos em frente 
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às embaixadas e consulados todos os dias, chova ou faça sol. Mesmo as condições não 
sendo boas, todos estamos muito determinados.  
 
Mestre: Os consulados e as embaixadas nos diferentes países são suas janelas. Esses são 
os lugares onde os chineses no exterior vão expressar suas opiniões. Certamente, podem ir 
ali. Ali há pessoas que também podem ser salvas, por isso tem grande importância. E mais, 
tudo o que fazem pode ser visto pelas pessoas do mundo, porém para os discípulos do Dafa 
isto é algo cansativo. O inverno no Norte é muito frio; os ventos frios congelam os ossos e, 
certamente, os discípulos do Dafa ainda permanecem ali e persistem. Notável, 
verdadeiramente notável! Cada um está trilhando o seu próprio caminho na validação do 

Fa. Aqueles estudantes também estão trilhando seus próprios caminhos na validação do 

Fa. 
 
Pergunta: Você tem falado muitas vezes sobre a poderosa virtude dos discípulos do Dafa. 
Certamente, eu acredito em tudo o que você diz. Porém, é difícil para eu enxergar a 
poderosa virtude nas pequenas coisas que faço. Parecem como uma gota de água em uma 
poderosa corrente de rio. Continuarei estudando o Fa e as coisas se tornarão mais claras no 

Fa. 
 
Mestre: Você se sente dessa maneira porque todos os seres na sociedade humana estão 
vivendo basicamente na ilusão e os seres humanos são particularmente os seres que mais 
estão sob a ilusão. Eu já falei a todos sobre o propósito disso: é para dar aos seres humanos 
que vivem nesta ilusão, uma oportunidade de cultivar e de voltar. Mesmo que não estejam 
capacitados a verem a verdade, se os humanos ainda têm a capacidade de atuar de forma 
correta, e juntamente com isso, se mantêm cultivando em meio ao sofrimento, esta é a 
chave para o regresso. Se todas as pessoas pudessem ver a realidade do Cosmo e a 
existência dos Deuses, então todas fariam as coisas bem. Não haveria necessidade de falar 
sobre dar uma oportunidade aos seres humanos e não seria necessário salvar as pessoas. Se 
todos pensassem de que forma podem fazer as coisas bem, não fariam nem iriam querer 
outra coisa, só iriam querer cultivar. Sob tais circunstâncias, isto ainda poderia ser 
considerado cultivo? Mesmo se todos fossem capazes de se cultivar, penso que se 
cultivariam muito lentamente, pois viram a verdade. Os Deuses estariam ali, ali está a meta 
e você só precisaria escolher o caminho e ir até o final, isso contaria como ter terminado. 
Porém, ao viver sob a ilusão, você não pode ver o fim, não pode ver sua meta. Inclusive 
essas magníficas coisas que fazem, não podem ver seus verdadeiros efeitos. Neste 
ambiente, se você ainda é capaz de sair disso e ter êxito em seu cultivo, os Deuses todos o 
admirarão, pois venceu tantas tribulações em tal ilusão e em um ambiente onde há todos os 
tipos de interferências, rompendo e saindo de todo tipo de tentações desse mundo, como 
fama, benefícios e sentimentos, e pôde sair fora do humano. Portanto os Deuses se 
convencerão e o considerarão notável e digno de ser um Deus. Isto é a poderosa virtude. Se 
isto não fosse o caso, esses Três Reinos e esses seres humanos seriam o mesmo em cada 
uma das outras dimensões do Cosmo, onde a verdade é conhecida. Em tal caso, este já não 
seria mais um lugar de seres humanos, mas um mundo de Deuses. No mínimo poderia-se 
dizer que os seres aqui seriam os Deuses do nível mais baixo e não vidas humanas nesse 
nível mais baixo. Há uma relação assim. Os discípulos do Dafa de hoje são capazes de 
fazer bem aquilo que se supõe que devam fazer e têm sido capazes de fazê-lo através 
desses anos cheios de provas e tribulações. No futuro vocês verão tudo. Valorize-o, 
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definitivamente todos devem valorizar o caminho que já percorreram. Portanto, continuem 
caminhando bem. (Aplausos). 
 
Pergunta: Como devemos entender “bei” no termo “cibei”? 
 
Mestre: Explicar as palavras não é a meta ao transmitir o Dafa, pois são muito 
insignificantes, tão insignificantes que não valem para nada. Deixo-lhes duas orações: “É 
só o coração humano”; com este coração não há “bei”. 
 
Na sociedade humana, no transcurso de um tempo muito longo – como disse a todos – a 
China tem sido o cenário desta grande obra histórica que, durante milhares de anos, tem 
estabelecido constantemente para os seres humanos a cultura, a mentalidade, a conduta, o 
estilo de vida que deveriam ter quando o tempo para se obter o Fa chegasse, além da base 
para conhecer e entender o Fa. Isto inclui os estudantes em meio à ilusão, pois são afetados 
pelos apegos e não podem ver a verdade, porém, ao mesmo tempo, ao desenvolver 
pensamentos retos por meio do estudo do Fa, podem romper e se libertarem disso.  
Precisamente foi este tipo de ambiente que foi criado; realmente despendeu-se uma grande 
quantidade de esforço para criar e formar o homem de hoje. Porém, devido à interferência 
das velhas forças, já não é mais o melhor estado, simplesmente estou fazendo uso disso de 
forma benevolente. Há muitos estudantes caucásicos, estudantes negros e estudantes de 
outras etnias. Hoje vocês não estão no ambiente da China continental, porém lhes digo, 
durante o transcurso da história, quase todos no mundo vieram da China continental. 
(Aplausos). Sua mentalidade é diferente daquela dos chineses de hoje. Certamente, na 
história, você plantou a base para tal tipo de mentalidade. Profundamente dentro de seu ser, 
você conhece o Fa. Em outras palavras, pode entender o Fa que ensino hoje. As palavras 
na superfície em cada idioma são diferentes, porém, aquilo que contém é igual. Você é 
capaz de saber e perceber o que o Fa contém, por isso seu cultivo não será afetado.  
 
Então, o termo “cibei” foi criado quando a cultura para humanidade estava sendo 
estabelecida. “Cibei” descreve a manifestação desse estado divino que transcende os 
sentimentos humanos. Certamente que os dois caracteres de “cibei” são usados agora na 
sociedade humana, porém, definitivamente não é algo que os seres humanos possam 
chegar a ter. Isso é um resultado das culturas confusas de hoje. As pessoas já não acreditam 
mais nos Deuses e já não compreendem o cultivo. Os humanos se atrevem a caluniar os 
Budas, caluniar o Fa, caluniar os Deuses e a levar a terminologia do cultivo ao uso das 
pessoas comuns. O homem tem feito de tudo. Porém, isso não é um termo de gente 
comum, simplesmente as pessoas comuns pegaram os termos e fizeram uso dele. 
 
Pergunta: “O povo inteiro se colocará contra ele”. Você pode aprofundar mais nisso? 
 
Mestre: Os segredos celestiais não podem ser revelados assim. (O Mestre ri; a audiência ri 
e aplaude). Eu já disse que ao perseguirem o Falun Gong, tem-se criado muitos mal-
entendidos sobre o Falun Gong entre os chineses. Digo, mesmo que muita gente não 
entenda o Falun Gong, todos se juntarão contra esse malvado cabeça na China. Já não está 
sendo assim? (Aplausos). 
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Pergunta: Nesses últimos tempos, os discípulos do Dafa têm se confrontado com um forte 
elemento. Sinto que quase não suporto mais. Nunca tinha sentido tanto cansaço físico e 
mental. 
 
Mestre: Envie pensamentos retos e elimine os mãos negras. No momento, se os discípulos 
do Dafa manifestam anormalidades e, além disso, se deparam com interferências 
persistentes enquanto validam o Fa, então certamente devem ser o trabalho dos mãos 
negras. Ao eliminá-los devem dissolvê-los completamente. Porém, para aqueles estudantes 
que obtiveram o Fa ou que deram o passo adiante tardiamente, seu cultivo e a validação do 

Fa caminham juntos e ao mesmo tempo, o que torna ainda maior a pressão exercida sobre 
você. Certamente, isso é cultivo, e sempre que tiver fortes pensamentos retos, certamente 
será capaz de ultrapassar essas coisas. As dificuldades definitivamente existem. O homem 
já tinha carma antes de se cultivar, e necessita eliminar o carma durante o cultivo. Ao 
eliminar o carma, a pessoa sofre. Esse é o carma que já devia; o Mestre não pode dissolvê-
lo completamente. Se você se converte em um Deus sem ter pago nenhuma dívida de 
carma, os Deuses não te darão sequer uma olhada: “Como você pode estar entre nós? Você 
pagou suas dívidas? Seu Mestre as tirou de você e as pegou para ele, isso é aceitável?” 
Certamente, não pode ser assim. Por isso, definitivamente deve suportar uma certa 
quantidade de sofrimento enquanto se cultiva.  
 
Porém, por outro lado, para os estudantes fora da China continental, o sofrimento que 
vocês suportam está muito longe do sofrimento padecido pelos cultivadores do passado. 
Que difícil era naquela época! Hoje não é tão duro. Vocês sabem onde reside o sofrimento 
hoje? No passado, as pessoas sofriam tanto física como psiquicamente e agora vocês 
sofrem somente quando não podem deixar ir seus apegos. Os sofrimentos vêm 
precisamente de não quererem deixar seus apegos: “Vá...! que terrível estou me sentindo! 
Por que as pessoas me tratam sempre tão mal? Por que meu corpo está todo o tempo 
eliminando carma?” O homem simplesmente não consegue abandonar seus apegos. Quanto 
é o máximo de apego que você consegue deixar? Pode ter pensamentos retos e ser um 
verdadeiro discípulo do Dafa? Você considera a si mesmo majestosa e retamente como um 
discípulo do Dafa. Se você pode deixar seus apegos sob qualquer circunstância e 
considerar-se um discípulo do Dafa – diferente de uma pessoa comum – creio que tudo 
mudará. Todos os estudantes veteranos têm experimentado isto profundamente. Eles 
passaram por tudo isso. Portanto, os estudantes novos podem perguntar e pedir o conselho 
dos estudantes veteranos nessas áreas e leiam mais as lições do Fa que eu ensinei no 
passado. Essas perguntas foram explicadas suficientemente. Outra coisa é que 
recentemente os Deuses maus (os mãos negras) que decaíram para os Três Reinos 
participaram diretamente na perseguição dos discípulos do Dafa. Muitas vezes foram eles 
que fizeram as coisas. Enviem pensamentos retos, destrua-os e eliminem as interferências. 
 
Pergunta: Estou muito grato ao Mestre por me salvar. Porém, devo muito dinheiro e tenho 
vários pensamentos humanos e apegos. Estou muito ansioso. Estimado Mestre, por favor, 
me ajude. 
 
Mestre: Eu posso lhe salvar, porém não posso te ajudar nessas razões. (A audiência ri). 
Somente posso lhe dizer que se cultive. Você diz: “Devo muito dinheiro, não consigo 
acalmar meu coração e me cultivar. Mestre, me ajude a fazer fortuna e pagar todo o 
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dinheiro, então poderei me cultivar sem preocupações”. Digo que isso não é cultivo. Não 
quero que você se cultive dessa forma pois todos devem pagar suas dívidas – se não estão 
neste lado, estão do outro lado – e todos devem aguentar sofrimentos, pois isso é para ver 
se você pode se cultivar em meio a esse sofrimento. Se você consegue se cultivar, então 
tudo pode mudar. Porém, seu cultivo deve ser sólido, autêntico e vir de dentro de seu 
coração. Se você diz: “Cultivo e pratico todos os dias”, porém, em seu coração há um 
pensamento escondido: “Sempre e quando praticar, o Mestre disse que todos os meus 
problemas serão eliminados e tudo mudará”, se você carrega tal coração, nada mudará. 
Pois isso é uma brecha; pois você está encobrindo seus apegos. Você está enganando a si 
mesmo, mas não pode enganar os Deuses. Quando tiver verdadeiramente se convertido em 
um cultivador, real, majestosa e retamente em um discípulo do Dafa, tudo mudará.  
 
Não obstante, existem alguns casos em que os mãos negras estão interferindo. Eliminem 
seriamente essas interferências com pensamentos retos. 
 
Vou agora mencionar algo. Nesses últimos tempos, muitos estudantes notaram que um 
número muito pequeno de estudantes não estão respeitando o Mestre. De fato, posso 
perdoar tudo isso, porém, tenham cuidado: os diferentes fatores das velhas forças e os seres 
no Cosmo que não foram retificados pelo Fa, não os deixarão. Eles se aproveitarão disso e 
farão o que querem com você. Ocorreu muito esse tipo de coisa quando eu transmitia o Fa 

na China continental naquela época. Uma vez que alguém faltava com respeito ao Mestre, 
elas certamente o empurravam para o lado oposto. Todas as vidas vieram pelo Fa, vieram 
desempenhar um papel positivo ou negativo. Todos aqueles que desempenham um papel 
negativo, serão destruídos no final. Portanto, quando vêem um estudante atuando dessa 
forma, elas definitivamente empurram essa pessoa ao lado oposto, e daí em diante, lhe 
induzem a fazer a maior quantidade de coisas más possíveis. 
 
É muito perigoso. Então, quando surgem tais situações, as velhas forças atuarão 
diretamente dessa forma, pois se apegaram a uma razão: dirão que a enorme dívida dessa 
pessoa foi eliminada e carregada pelo Mestre, que sua vida era como se estivesse no 
inferno, então foi jogada para cima, dando-lhe uma oportunidade de se converter em um 
Deus, e lhe outorgando tantas coisas. Mesmo ela não vendo essas coisas, verdadeiramente 
todas têm sido dadas a ela. As velhas forças pensam que como ela se atreve a tratar seu 
Mestre dessa forma, devem empurrá-la para o lado oposto, induzi-la a fazer coisas más e 
no final, destruí-la. 
 
Certamente, não reconheço os arranjos das velhas forças, nem tampouco permito que elas 
façam tais coisas. Por isso, quando posso, digo aos estudantes que prestem atenção nessas 
coisas por si mesmos. Porém, se nossos estudantes não prestam atenção a isso, será difícil 
libertá-los dessas tribulações. De repente acabo de pensar sobre este ponto, e na verdade 
necessitam prestar atenção; qualquer caminho reto é difícil de seguir e está cheio de 
tribulações.  
 
Pergunta: Obtive o Fa somente há sete meses atrás, sou um discípulo da retificação do 
Fa? Poderei regressar enquanto o Fa retifica o mundo humano? 
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Mestre: Não posso dizer que sua pergunta seja incorreta, porém tem um apego. Se você é 
um estudante novo ou veterano, não importa em que categoria esteja, pois hoje entrou pela 
porta do cultivo em Dafa – entrou pela porta do verdadeiro cultivo – não fique apegado a 
nada. Somente um pensamento de um coração humano se converterá em um obstáculo que 
obstruirá sua elevação. Por isso há um ditado no mundo do cultivo: “Ter o desejo de se 
cultivar, e não o desejo de obter gong”. Pode se cultivar, porém não deve se apegar. Sem 
nenhum coração de apego e não estando apegado a nada, se cultivará mais rápido, se 
elevará mais rapidamente e terá menos tribulações. Sempre e quando tiver apego, seu 
cultivo será lento. Não se preocupe se é um discípulo da retificação do Fa ou um discípulo 
do futuro; você entrou no cultivo e já é uma vida invejada por incontáveis seres. Então 
simplesmente caminhe bem o seu caminho. Qualquer coisa que uma vida tem feito no 
Cosmo, obterá uma recompensa por isso. Haverá recompensas pelos atos bons e haverá 
retribuições pelos atos maus. O cultivo envolve definitivamente recompensas. Ganha 
recompensas pela validação de um estado de fruto. Esta é uma verdade absoluta do Cosmo. 
Não pense muito e não se preocupe por quem é. Se você pode fazê-lo e pode se cultivar, 
então se cultive. 
 
Pergunta: Mestre, por favor, explique: “soluções benevolentes”. 
 
Mestre: “Soluções benevolentes” se refere ao modo pelo qual as vidas do Cosmo são 
assimiladas ao Fa durante a retificação do Fa. Algumas vidas não são dignas de soluções 
benevolentes, então, qualquer coisa que deva acontecer, acontecerá. Algumas vidas que 
pecaram contra a retificação do Fa, não podem ter soluções benevolentes. Quando a 
retificação do Fa passar, elas serão eliminadas. As vidas tratadas com soluções 
benevolentes estão assimiladas ao Fa pelo melhor dos métodos. Pelo contrário, os 
discípulos do Dafa vão muito além da solução benevolente, pois os discípulos do Dafa 
estão se cultivando ativamente durante a retificação do Fa e se cultivando para o futuro, o 
que é muito mais valioso que ter uma solução benevolente. 
 
Pergunta: Todos os discípulos do Dafa franceses saúdam o Mestre com o maior respeito. 
 
Mestre: Obrigado. (Aplausos). 
 
Pergunta: Na França, há um estudante do Dafa com problemas mentais. Uma vez, 
enquanto distribuía panfletos aos turistas chineses, perdeu o controle e começou a gritar na 
frente de muitos turistas, e isso teve um efeito negativo. Quando envia pensamentos retos 
em frente a embaixada, ele não consegue ficar quieto e mais, certa vez escreveu coisas ao 
redor de toda a embaixada.  
 
Mestre: Para tais coisas, como discípulo do Dafa, vocês devem lidar bem com esse 
assunto. Falando desse estudante, um discípulo do Dafa não pode atuar assim. Só podemos 
salvar a todos os seres se nos basearmos na benevolência. Fazer coisas irracionalmente traz 
efeitos negativos. 
 
Quando uns poucos estudantes não podem controlar suas emoções, os outros estudantes 
devem detê-los. Os discípulos do Dafa são um corpo, necessitam coordenar entre todos. 
Situações semelhantes não devem ocorrer mais. Se ocorrerem, devem resolver o problema 
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de forma apropriada. Se a pessoa realmente tem problemas mentais, então penso que 
devem persuadi-lo a praticar em sua casa, e o Mestre cuidará dele da mesma forma. Não há 
necessidade de que ele saia a público. Se não se trata de uma questão de problemas 
mentais, então todos devem ajudá-lo. 
 
Pergunta: Tudo no universo é predestinado. Algumas vidas estão predestinadas a serem 
destruídas. O que determina isso para uma vida? 
 
Mestre: “Tudo no universo é predestinado” se refere ao conjunto do Cosmo. Por exemplo, 
os princípios do velho Fa determinaram a existência da Formação-Estabilidade-
Degeneração-Destruição do Cosmo. Este é o limite da sabedoria do velho Fa. Mesmo que 
o Cosmo esteja predestinado dessa forma, as raízes específicas das vidas estão vinculadas 
historicamente ao Cosmo, quanto ao que uma vida faz concretamente, não importa quanto 
carma tenha, ela deve pagar em retribuição. Se o seu carma é muito grande, ela é destruída. 
Isso é um assunto completamente relacionado ao próprio ser. Que passos trilha uma vida, é 
basicamente impreciso. Porém, através do que ela faz, as pessoas podem ver seu próximo 
passo no Cosmo, o passo seguinte, outro passo seguinte e ainda outro que dará sequência. 
Em outras palavras, fora do tempo dessa nossa dimensão, em outro ambiente de tempo, se 
pode ver o que fará uma vida mais adiante. Seus passos continuarão de acordo com seu 
estado atual. Se seu estado presente repentinamente muda, então o estado de seu próximo 
passo mudará, então isto não é estável. Porém, no conjunto, o destino de Formação-
Estabilidade-Degeneração do Cosmo é estável.  
 
Pergunta: Um discípulo do Dafa é validado em grande parte por sua relação predestinada. 
Então, qual é a raiz causal das relações predestinadas? 
 
Mestre: Eu já falei sobre relações predestinadas em Zhuan Falun e em muitas outras lições 
do Fa. E mais, tenho falado sobre as relações predestinadas dos discípulos do Dafa. 
Existem três tipos; os discípulos do Dafa entram em três tipos de situações. Penso que não 
vou repetir isso, pois não há muito tempo. Talvez eu não responda todas as perguntas 
agora. (O Mestre ri). Busquem em meus ensinamentos anteriores do Fa. 
 
Pergunta: Muitos companheiros cultivadores têm diferentes opiniões sobre como devem 
harmonizar o Fa neste nível humano. 
 
Mestre: Harmonizar este nível humano? Não se expressou corretamente. Se não fazem as 
coisas bem, isso é uma questão de cultivo e não existe tal assunto de harmonização.  
 
Pergunta: Como uma pessoa ultrapassa sua qualidade-inata ou os limites de sua 
qualidade-inata? 
 
Mestre: Não se apegue a essas coisas no cultivo. Você não tem nada a ver com isso. Não 
se preocupe sobre como é a qualidade-inata. Quando uma vida é capaz de entrar no Dafa, 
sua qualidade inata não é pouca. Olhe as pessoas do mundo, são mais de sete bilhões de 
pessoas. E, quantos discípulos do Dafa no período da retificação do Fa há? Você é um 
deles. Então, por que fala sobre qualidade-inata? (Aplausos). 
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Pergunta: Enquanto formos parte de um grupo, se uns poucos coordenadores de projetos 
têm fortes pontos de vista, como podemos desenvolver uma melhor forma de trabalharmos 
juntos? 
 
Mestre: Cada discípulo do Dafa está se cultivando e trilhando seu próprio caminho. Cada 
indivíduo tem apegos humanos, por isso pode se cultivar. Então, os apegos humanos se 
manifestarão. Não sejam reticentes em trabalhar com os outros estudantes quando ocorrem 
conflitos ou diferenças de opiniões. Devem saber que todos vocês passaram por esse estado 
e, de tempos em tempos, cada pessoa pode experimentar esse estado. Devem saber perdoar 
os demais, serem compreensivos com os demais e ajudar uns aos outros. Fazerem juntos as 
coisas que os discípulos do Dafa devem fazer para validar o Fa, isto é o que devem fazer. 
 
Pergunta: O que vai acontecer com esses países que não tem discípulos do Dafa? Como 
podemos propagar o Fa e esclarecer a verdade nesses países distantes? 
 
Mestre: Os discípulos do Dafa estão fazendo aquilo que os discípulos do Dafa devem 
fazer. Se você tem possibilidades, pode ir para lá. Pode fazer um HongFa nesses lugares 
onde não há discípulos do Dafa. Porém, no momento não devem ir em lugares onde há 
muitas dificuldades, ou lugares que possuem laços estreitos com a quadrilha perversa de 
malfeitores que persegue os discípulos do Dafa na China, pois na próxima etapa ainda 
haverá coisas que necessitam serem feitas.  
 
Pergunta: Se as vidas se degenerarem novamente no futuro, haverá necessidade de uma 
outra retificação do Fa? 
 
Mestre: Isto é algo que provavelmente nunca ocorreu no passado e que nunca ocorrerá 
novamente. Se as vidas do Cosmo continuassem se degenerando, então o Fa já não poderia 
mais ser retificado. Porém, o surgimento da retificação do Fa e o início dessa missão, 
ocorreu justamente no momento em que todas as vidas no Cosmo, incluindo os seres 
humanos já estavam extremamente degenerados – mesmo não tendo alcançado o ponto de 
estar além da salvação – estavam próximos de serem eliminados. Foi nesse momento que o 

Fa foi transmitido. Se verdadeiramente todos tivessem se tornado maus como as vidas que 
estão no inferno, já não seriam dignos de salvação. Certamente, posso fazê-lo, sou capaz de 
salvá-los. 
 
Pergunta: Quando um foguete viaja além do espaço dos nove planetas principais, ele está 
fora dos Três Reinos? 
 
Mestre: Isso é só o espaço formado pela camada de partículas moleculares. É realmente 
difícil usar a linguagem humana para descrever o espaço dos Três Reinos. Quando lhes 
falo sobre o quão grande são os Três Reinos, estou falando usando a visão e percepção 
humana, a qual é uma concepção que engloba somente um nível de partículas. A maior 
diferença entre o modo como os Deuses e os seres humanos observam o Cosmo está no 
fato de que os Deuses não vêem as coisas baseados somente na estrutura dessa camada de 
partículas. Eles vêem as coisas de todas as perspectivas e direções, eles vêem 
simultaneamente sobre a base de diferentes camadas de partículas abaixo e acima dessa 
camada de partículas, e sobre a base da composição da estrutura do Cosmo. Eles podem 
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ver a aparência estrutural conjunta das coisas nos diferentes níveis do Cosmo e podem ver 
como as coisas são em seu nível fundamental. Por outro lado, os seres humanos só podem 
ver este mundo composto por essa camada de partículas, tudo o que é composto pelas 
partículas dessa camada. Porém, o Cosmo não está composto somente por essa camada de 
partículas. Os seres humanos não podem ver a verdade; os seres humanos só podem ver 
esta única camada de partículas. Isto ocorre devido às separações e restrições que vêm de 
diversos fatores e pelas limitações da estrutura do olho que foi arranjado propositalmente 
para produzir essa falsa imagem das coisas aos seres humanos. Digo, não se permite que os 
seres humanos vejam a verdade. Em outras palavras, mesmo quando se trata de coisas 
compostas desta camada de partículas, os seres humanos não tem permissão de ver o 
quadro inteiramente e é dado ao ser humano este tipo de olhos precisamente para limitar 
sua percepção do Cosmo. Sob esta situação foi criada sua cultura. Tudo tem sido criado 
com um propósito determinado.  
 
Vocês sabem que além dos raios infra-vermelhos e ultra-violetas, há luzes que são 
invisíveis aos olhos humanos e também há sons que são inaudíveis, porém existem. Os 
instrumentos científicos de hoje podem detectar e reconhecer suas existências, mas os 
olhos humanos não podem detectá-los. Digo, os olhos humanos não têm permissão para 
ver todas as coisas, mesmo elas estando neste nível do mundo humano. O tipo de mundo 
que é permitido aos seres humanos verem, já está designado, e assim está estabilizado ao 
estado de percepção do ser humano. Porém, na realidade, não é absolutamente estável ou 
impenetrável, e uma pessoa pode ultrapassá-lo através do cultivo; agora, o quanto a pessoa 
poderá ultrapassá-lo e o quanto poderá ver da verdade do Cosmo, dependerá do nível do 
cultivador. Inversamente, quanto mais materialista é uma pessoa, mas trancada dentro 
desse labirinto ela estará. Quanto mais materialista uma pessoa é, mais seus pensamentos e 
entendimentos estarão trancados nesta “realidade”, e mais dentro dessa realidade ela estará.  
 
Os limites mais amplos dos Três Reinos são do tamanho desse pequeno universo. Os 
limites dos Três Reinos no microcosmo são na realidade, observando-o do microcosmo, eu 
diria que “tão próximo quanto uns quantos pés” e isso ainda é muito. Todos sabem que as 
partículas microcósmicas compõem as partículas de um nível mais alto. Digo que,então, as 
partículas de diferentes níveis estão todas compostas por partículas menores de um nível 
mais microcósmico. Os limites dos Três Reinos estão aqui mesmo, em meio a tudo, no 
microcosmo de todas as coisas. Baseando-se no conhecimento das pessoas modernas, não 
há distancia; quase não se pode calcular sua distância. Porém as partículas dos diferentes 
níveis que constituem os Três Reinos têm limites em diferentes níveis. Isto é, quando você 
observa os níveis desde um plano reto, também há distâncias entre os limites dos diferentes 
níveis. O Cosmo é uma entidade muito complexa e complicada. Os Três Reinos do qual 
falamos é um espaço que foi designado para o uso da futura retificação do Fa. Porém, 
existem – ao mesmo tempo que os Três Reinos – ainda mais extensos espaços com 
idênticas partículas em idênticos estados. Muitos dos últimos Deuses nos níveis mais altos 
se referem a estes espaços, coletivamente falando, como o nível mais baixo. Os Três 
Reinos ao qual nos referimos, não obstante, é este espaço especialmente designado. Os 
espaços dessas outras dimensões interconectadas que são compostas por partículas do 
mesmo tipo que essas dos Três Reinos são incrivelmente imensos. 
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Pergunta: Por que os discípulos do Dafa chamam você de “O Senhor dos Budas”? Por 
que você veio de um lugar mais alto e distante? 
 
Mestre: (O Mestre ri). Na realidade, não tenho nenhum título. Somente escrevi uma frase 
em uma das minhas escrituras: “O Cibei do Senhor dos Budas”. Por isso, os estudantes 
especularam: “O Mestre é o Senhor dos Budas?” Na verdade, como quer que me chamem, 
não será o nome exato. A vida de cada pessoa tem um lugar de origem no Cosmo, e ao 
mesmo tempo, tem elementos mais antigos e remotos. As vidas de nível mais baixo 
também. Até o gramado sobre a terra tem seu lugar de origem e elementos remotos. 
Diferentes períodos históricos têm diferentes plantas e durante o longo curso da história do 
Cosmo, os planetas e partículas estão continuamente se desintegrando e renascendo – são 
constantemente renovados. Muitas partículas de pó no Cosmo podem ter diferentes 
elementos de vidas que se desintegraram há muito tempo atrás. A terra pode ter sido 
matéria de muito tempo atrás, e esse gramado absorve matéria dessa terra. Talvez tal 
gramado também carregue vários elementos de muito tempo atrás. Aqui estamos falando 
baseando-se no nível superficial da matéria. Todo objeto tem vida; sempre e quando 
continuar existindo, tem vida.  
 
De outra perspectiva, a Biblia diz que Jeová criou o homem do barro. Na realidade, Jeová 
criou uma das espécies do homem branco, não criou todos os homens brancos nem todas as 
pessoas da raça branca pertencem a uma única espécie de homem, e sim foram criadas por 
vários Deuses. As pessoas de raça amarela também foram criadas por vários Deuses. 
Então, outras pessoas, por exemplo, as pessoas da Índia, os antigos egípcios, foram todos 
criados por diferentes Deuses. As pessoas acreditam que Deus criou o homem à sua 
própria imagem quando, na realidade, esses Deuses têm simplesmente essa capacidade. O 
homem que um Deus cria é certamente parte das partículas mais baixas desse Deus. 
Falando de outra forma, é uma partícula da planta do pé desse Deus; pode-se inclusive 
chamá-lo de “uma célula”. Já lhes contei em minhas lições anteriores do Fa que as vidas – 
incluindo os humanos, animais e plantas – tem em cada célula a imagem do corpo 
principal. 
 
Então tudo do homem que foi criado, incluindo tudo o que há em seu espírito-original e 
vida, foi criado usando matérias e elementos dos Três Reinos. Então, obviamente os 
Deuses que criaram as diferentes etnias, cuidam de sua própria etnia. Isto se manteve assim 
todo o tempo, até os tempos mais recentes quando a transmissão do Dafa se fez iminente, 
naquele momento, muitos dos espíritos-originais dentro de muitas peles humanas são vidas 
que baixaram de níveis altos; já não é o mesmo espírito-original dos humanos comuns do 
passado. Outra coisa que é necessário esclarecer, é que tudo o que constitui a camada de 
partículas no nível superficial humano é chamada de pele humana e, isso inclui os ossos da 
pessoa, os órgãos internos e a pele na superfície. Esta pele superficial humana da pessoa 
morre com o envelhecimento, porém, muitas das coisas que a pele superficial recebe em 
seu tempo de vida são passadas à geração seguinte. Os humanos passam de geração a 
geração através de longos anos, e o homem mantém os conteúdos culturais que os Deuses 
criaram para o homem. Em um nível racional, as pessoas não sabem dessas coisas, porém, 
essas coisas estão contidas no homem. Então, nos últimos tempos, quando muitos seres 
vieram para o Fa e se reencarnaram como humanos, esses espíritos originais dos seres 
humanos criados no início pelos Deuses se estabeleceram em uma dimensão yin, e os 
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Deuses que vieram de níveis altos além dos Três Reinos encarnaram como humanos, 
vestindo assim essa roupa (as peles humanas). Digo, esta pele humana criada por aquele 
Deus no passado foi vestida por um Deus diferente. 
 
Então, é necessário esclarecer outro ponto aqui: Talvez esses Deuses não sejam mais 
baixos que os Deuses que criaram o ser humano; poderão inclusive ser mais altos, ou do 
mesmo nível ou de nível mais baixo. Vieram e dirigem essas pessoas criadas por outros 
Deuses. Digo que outro Deus entrou nos limites do Deus que originalmente criou essa 
pessoa. Muitas vezes digo que todas as pessoas de hoje tem uma origem significativa e 
quase nenhuma das pessoas desse mundo tem o mesmo espírito-original criado no passado 
pelos Deuses. Não importa quem entra nesse mundo ilusório, todo aquele com quem entra 
em contato e vê com seus olhos é assim; desde o momento em que emergem aqui, vêem o 
mundo dessa maneira. Então, nessa sociedade ilusória, a pessoa também gera carma. Os 
seres humanos das gerações recentes criaram uma cultura que faz com que as pessoas se 
perdessem ainda mais nessa sociedade, desenvolvendo-se nessa cultura materialista. É 
extremamente difícil para as pessoas transcenderem o conhecimento daqui; para que 
alguém compreenda as coisas que existem mais além de tudo isso, só poderá ser alcançado 
através do cultivo.  
 
Existe outro fenômeno: diferentes Deuses criaram diferentes etnias e, há milhares de anos, 
devido ao fato de várias religiões serem transmitidas entre as pessoas, isso fez que essas 
religiões fossem aceitas por pessoas criadas por diferentes Deuses, e essas pessoas 
acabaram deixando a religião original de seu Deus e começaram a acreditar em outros 
Deuses. Isto fez que o Deus que as criou ficasse muito triste, além do que, o Deus no qual 
essas pessoas acreditam não pode salvar pessoas criadas por outros Deuses. Também há 
muitos povos que já não sabem quem é seu verdadeiro Deus. Houve muitas situações 
assim durante o transcurso da história, e isso fez com que os Deuses abandonassem aqueles 
seres humanos que havia criado. Uma vez que isso aconteceu, as pessoas de muitos lugares 
acabaram ficando sem raízes e sem Deuses que cuidassem delas. O caos e a instabilidade 
social, a perda de controle da razão, a falta de respeito aos Deuses vêm principalmente 
dessas pessoas. Esses povos e seus indivíduos estão todos empobrecidos.  
 
Quanto ao pó rque o Mestre veio de um lugar mais alto e distante, de fato, talvez haja 
muitos discípulos do Dafa aqui na audiência que também vieram de alguns lugares mais 
altos e distantes. (Aplausos que aumentam gradualmente). O que ocorre é que eu vim de 
um lugar ainda mais distante e, precisamente devido a isso, durante a retificação do Fa 

posso salvar a todos. Quanto ao lugar de onde venho, para todos os seres no Cosmo, isso é 
irrelevante; seja que eu venha de um nível alto ou baixo, o que é mais importante é que 
estou indo em direção ao mais alto e definitivo. É suficiente saberem que vim para criar, 
formar e transmitir este Dafa. 
 
Pergunta: Alguns estudantes de Dafa acreditam que esclarecer a verdade à comunidade 
legal, atendendo aos detalhes da lei e buscando resoluções mais favoráveis à causa, acabam 
passando certa desconfiança aos advogados. O Mestre pode nos dizer algumas palavras 
sobre isso? 
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Mestre: A sociedade humana tem sido confinada dentro de um espaço muito pequeno, e 
isso foi causado pelo próprio homem. A sabedoria humana é limitada e há muitos pontos 
aprisionando os seres humanos. Muitas coisas são difíceis de resolver e, inclusive salvar as 
pessoas se faz difícil. Lidem com essas coisas com sabedoria. Quanto ao que se fazer, 
certamente não haverá problemas se esclarecem a verdade. Ajam de acordo com as 
situações específicas que surgirem. Nada que encontram no caminho enquanto validam o 

Fa será igual e não é possível que eu cuide e fale de todos os aspectos e assuntos 
específicos. Por isso, quando se depararem com problemas, devem resolvê-los por si 
mesmos. Quando puderem fazê-lo bem nesse aspecto, isso também será validar o Fa e 
trilhar seu próprio caminho. 
 
Pergunta: Demonstrar os exercícios às pessoas incluindo os turistas chineses, também 
pode ser considerado como um esclarecimento da verdade? 
 
Mestre: Demonstrar os exercícios pode alcançar um certo efeito. Tudo o que fazem pode 
alcançar um certo efeito positivo. Porém, se você não esclarece a verdade nem fala 
especificamente sobre isso e, somente faz os exercícios, muitos problemas contidos nos 
pensamentos das pessoas não podem ser desfeitos. 
 
Pergunta: Os discípulos do Dafa de Yunnam Xishuangbanna na China, a Universidade 
Qinghua de Pequim, Jiayugua – Gansun, Hebei, Guangdong, Nova Zelândia, Perú, Tianjin, 
Montreal – Canadá, a cidade de Changchun, Pequim, Shenyang, Harbin, Leshan de 
Sichuan, Montanha Emei, Guangzhou, Zhengzhou, e Mudanjiang enviam saudações ao 
Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). 
 
Pergunta: O que uma pessoa deve fazer se os companheiros praticantes o confunde com 
um agente especial? 
 
Mestre: Então, falarei sobre os agentes especiais. (O Mestre ri e a audiência também). Na 
realidade, vocês sabem de que outro ângulo o Mestre vê esses assuntos? Certamente, essas 
coisas que as velhas forças engendraram são provas dirigidas aos discípulos do Dafa, 
porém na realidade, eu diria que são um insulto ao Fa, uma vergonha da humanidade, 
faltam com respeito ao Fa, são interferências para com a retificação do Fa e não devem 
ocorrer. Porém, a retificação do Fa é necessária pois já nenhuma vida cumpre com o 
padrão. E de qualquer forma, tal profissão surgiu entre os humanos. Então, é correto dizer 
que as piores e mais vis pessoas foram especialmente escolhidas para serem agentes 
especiais? Não. Aquilo que uma pessoa faz, em grande parte está determinado por sua 
própria preferência. Há muitas pessoas que fazem um trabalho passivamente e outros que 
foram escolhidos porque os consideraram inteligentes e adequados a esta tarefa. Digo, a 
escolha da profissão não é determinada pela natureza fundamentalmente boa ou má da 
pessoa. Há pessoas boas entre os agentes especiais? Definitivamente há. Na sociedade 
humana, as diferentes profissões não determinam se uma pessoa é boa ou má ou se essa 
vida pode ser salva. 
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Eu vi esse problema e, portanto, disse algo quando comecei a transmitir o Fa e também 
segui esta forma: Não traço linhas me baseando nas profissões ou na posição social; não 
importa o que faz, eu salvo a todos. Minha porta está amplamente aberta, completamente 
aberta, tão aberta que já não há mais porta; sempre e quando quiser se cultivar, poderá 
entrar. Salvo a quem quer que seja, não importa em que a pessoa trabalha. Porém, se entra 
ou não, isto depende da própria pessoa; obter o Fa ou não, é uma questão pessoal de cada 
um. Pois hoje em dia, é difícil a pessoa exercer sua auto-determinação quando  escolhe sua 
profissão. Fazer aquilo que tem vontade; como pode ser tão fácil? É realmente difícil. 
Digo, uma pessoa que vive neste mundo não pode simplesmente escolher uma ocupação 
segundo a sua vontade. Tenho visto isso: todos vieram para o Fa, então não importa a que 
tipo de trabalho você se dedica, não importa qual seja o seu trabalho, eu posso salvá-lo. 
Porém, se você pode ser resoluto em se cultivar bem, isso é um assunto pessoal, e se quer 
ou não se cultivar, é também um assunto pessoal. 
 
Disse essas coisas e as coloquei em prática anteriormente, porém, ao longo desses anos, 
muitos de nossos estudantes ainda não entenderam verdadeiramente o propósito por detrás 
das palavras do Mestre. Eu abri todas as portas e permito que todas as pessoas entrem, 
sejam elas de qualquer profissão ou estrato social. Por que vocês mesmos ainda insistem 
em estabelecer limites e traçar linhas? (Aplausos). Isto se deve ao fato de que são humanos 
se cultivando, não Deuses. Enquanto os humanos se cultivam, possuem justamente 
corações humanos. Nos corações humanos existem os hábitos das profissões e, 
consequentemente, estes criam apegos e produzem costumes. Todos esses têm efeitos que 
aparecem inconscientemente. Quando uma pessoa não se cultiva bem, esses apegos de 
hábitos formados por sua profissão se manifestam. Então, certamente os hábitos de um 
espião ou um agente especial se manifestarão também, e inclusive quando não puderem 
passar em uma prova, farão coisas incorretas. Especialmente durante este tempo em que os 
discípulos do Dafa estão sendo perseguidos, se ele não é capaz de passar essa prova, em 
um momento de confusão passará informações. Porém, em um nível fundamental, seja esta 
uma pessoa má ou não, digo, se ela pode ser salva, isto não pode ser determinado somente 
por sua ação naquele momento. Deve permitir que cometa erros e permitir que os corrija; 
esta é a razão pela qual o nosso Fa é tão magnífico. (Aplausos)  
 
Eu já disse que ninguém pode danificar o Dafa; somente os discípulos do Dafa que não 
têm feito bem podem danificar o Dafa. Então, durante esta perseguição, essa quadrilha 
malvada de malfeitores quer usar os discípulos do Dafa para danificar o Dafa, porém, na 
verdade, o Dafa não pode ser danificado de forma alguma. O significado do que mencionei 
antes é para quando um discípulo do Dafa se cultiva genuinamente, porém ao se cultivar 
não pode entender os princípios do Fa profundamente, não percorre seu caminho 
corretamente e causa um efeito ruim. Na realidade, isso só pode afetar os humanos aqui; a 
essência do Dafa não pode ser tocada por ninguém. Quanto àqueles que foram para o lado 
oposto durante essa perseguição, já não são mais discípulos do Dafa. Aqueles que podem 
regressar, serão considerados separadamente. Aqueles que não são discípulos do Dafa, 
pertencem fundamentalmente ao grupo maligno dos perseguidores. Fazer coisas más 
intencionalmente, danificar de propósito e mascarar a verdade, considerando o incorreto 
como verdade, tudo isso não pode danificar o Dafa; somente podem fazer que os 
discípulos do Dafa se tornem mais e mais racionais, mais e mais retos em seus 
pensamentos e mais e mais lúcidos e conscientes. Não é exatamente isso o que tem 
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resultado dessa perseguição? Vocês não amadureceram? Eu digo que sim. Somente quando 
os discípulos do Dafa não fazem bem por si mesmos, podem causar um efeito ruim e fazer 
com que isso influencie este mundo. Quando um discípulo do Dafa tem o coração de uma 
pessoa comum, e não age bem, ou se foi um agente especial no passado, ou quando um 
estudante não passou uma prova e fez algo incorreto, e todos o tratam de forma diferente 
causando com que sua predestinação de milhares e milhares de anos seja destruída e 
devido a isso ele passe ao lado oposto, digo a todos que realmente isso é fazer algo mau. 
(Aplausos). 
 
Somente quando somos capazes de perdoar, podemos salvar as pessoas. Se todos os 
discípulos do Dafa puderem pensar dessa forma, pensem, com esse tipo de força bondosa e 
misericordiosa, ainda haveria espaço para esses maus elementos? Mesmo assim, digo a 
todos que esses agentes especiais com uma missão específica não podem entrar. São todos 
estudantes que pertenciam a tal profissão antes de 1999 e que não se cultivaram bem, ou 
estudantes que cooperaram momentaneamente com o mal devido ao medo e não fizeram 
bem. Se lhes pedem que danifiquem verdadeiramente o Fa, não o farão. O que ocorre é 
que eles ficaram momentaneamente confundidos e quando não o fizeram bem e não 
puderam passar a prova, tomaram o caminho equivocado. Também há discípulos apegados 
a essas pequenas coisas e alguns que só queriam manter uma atitude obediente para com 
essas agências maléficas de espionagem. Na realidade, é impossível para alguém danificar 
verdadeiramente o Dafa.  
 
Alguns estudantes simplesmente ainda têm apegos humanos e não têm feito bem em 
alguns aspectos. Se você diz que verdadeiramente os agentes especiais conseguem se 
infiltrar e se esconderem entre nós, eu digo que isso é impossível; isto é cultivo. Eles 
querem usar os estudantes para que lhes dêem informações à tal chamada “inteligência” e 
através disso, tentam encontrar falhas. Porém, tudo isso é inútil; eles estão simplesmente 
enganando a si mesmos. Essas agências de espionagem sabem muito bem que o Falun 
Gong não tem nenhum segredo; eles sabem bem que Falun Gong é um grupo de pessoas 
boas que estão somente contra a perseguição e eles entendem isso muito bem. Utilizam 
meios perversos para criar uma situação e produzir algum evento; as campanhas e 
movimentos políticos são moeda-corrente na China. Isso é tudo o que sabem fazer e 
querem criar algum tipo de situação que afete as pessoas. Isto funciona com cultivadores? 
Uns poucos anos se passaram, por acaso os discípulos do Dafa não se tornaram mais 
determinados e racionais? (Aplausos). Quem se assustou com isso? Ninguém. Sob uma 
perseguição tão perversa, entre aqueles discípulos do Dafa na China continental, quem se 
assustou? Certamente há alguns que não podem atravessá-la, porém, aqueles que não 
podem fazê-lo, foram arranjados de propósito pelas velhas forças para entrar no cultivo, Eu 
já disse que todos os seres vieram pelo Fa, porém nem todos eles vieram para desempenhar 
um papel positivo. As velhas forças querem que eles desempenhem um papel negativo para 
que assim os discípulos do Dafa possam se temperar; não é que essa gente vil tivesse 
algum tipo de capacidade. Os humanos não podem ver essas coisas claramente e estão 
apegados somente ao que querem fazer. Porém, qualquer coisa que tenham feito, terão que 
pagar por isso, isso é certo. (Aplausos).   
 
Há pouco estava ensinando este Fa de um ângulo positivo. Porém, também sei que 
enquanto o Mestre está dando oportunidades uma e outra vez, ainda há umas poucas 
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pessoas que estão considerando o contínuo Cibei do Mestre como um jogo de crianças e 
continuamente fazem o trabalho sujo de espionagem, traindo suas próprias consciências e 
traindo os discípulos do Dafa. Provém repetidamente o mal da assim chamada 
“inteligência”; os efeitos negativos que suas ações trouxeram ao Dafa, aos olhos dos 
Deuses já não podem ser pagas. Esse tipo de comportamento que interfere com a 
retificação do Fa significa participar diretamente dessa perseguição e suas consequências 
serão as mesmas que as do grupo de malfeitores perversos na China que está perseguindo 
os discípulos do Dafa. Não tenho nada mais de Fa para ensinar a essas pessoas e, o que 
disse há pouco, não inclui esse tipo de pessoa. Enquanto falava sobre este ponto, há pouco 
um Deus comentava “Parece que lhes sobra somente a opção de preparar seus funerais”. 
 
Pergunta: Você disse que se fizermos as três coisas bem, todo o resto já está abrangido 
nisso. Isto significa que todos os apegos individuais e conflitos serão resolvidos de forma 
benevolente? Sinceramente peço ao Mestre que nos explique.  
 
Mestre: (O Mestre ri). Se uma pessoa não pode resolver esses problemas fundamentais no 
cultivo, então não se pode dizer que isso seja um cultivo. O que é o cultivo? Qual é a meta 
final do cultivo? Sair do estado de pessoa comum. Quando já não se está entre as pessoas 
comuns, os vários apegos, conflitos e diferentes elementos das pessoas comuns podem ter 
efeito em você? Absolutamente não. Porém, seja que possa sair disso, seja que possa se 
cultivar com êxito, avançar diligentemente, seja que possa progredir de forma rápida ou 
lenta, enfim, tudo isso é um problema seu. Eu, seu Mestre, sou absolutamente responsável 
por você. Porém, ainda depende de você se pode ou não avançar diligentemente. Um Deus 
pode ser movido por diferentes apegos humanos comuns? Isto é impossível, certamente 
isso não é possível. Portanto, tudo pode ser resolvido. Há necessidade de ver como se 
cultiva. Se você diz que está se cultivando apenas para resolver esse problema, não está se 
cultivando genuinamente; o cultivo é totalmente incondicional. 
 
Pergunta: O tempo nessa camada do Cosmo criada para os discípulos do Dafa não será 
longo. Posso pedir ao Mestre que esclareça esse ponto? 
 
Mestre: Não disse que o tempo não será longo. Agora todos vocês estão pensando com 
uma mentalidade humana. (O Mestre ri). Um pensamento humano não tem capacidade, por 
isso as coisas enviadas para fora da mente, parecem como uma bola que em um instante se 
torna muito pequena e se dissipa no ar. Porém, as coisas que emergem dos pensamentos 
dos discípulos do Dafa são fortes, de níveis mais altos, mais poderosas e maiores e podem 
permanecer por mais tempo. Para um Deus gigantesco, um único pensamento desse Deus 
pode criar corpos cósmicos e diversos universos. Na realidade, há fatores ainda mais 
fundamentais. O Fa abrange tudo, e todos os elementos incompletos do Cosmo do passado 
estão sendo perfeitamente retificados nessa retificação do Fa. Então, como este Fa 

harmoniza tudo, até a natureza fundamental do Cosmo de Formação-Estabilidade-
Degeneração-Destruição já mudou, e isso é um conceito de tempo que não pode ser 
compreendido pela mentalidade humana. 
 
Pergunta: Recentemente os companheiros praticantes têm usado muitos programas 
eletrônicos para compartilhar experiências e estudar o Fa, e inclusive fazem as coisas com 
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dedicação. Isto fez com que as oportunidades de que todos compartilhem pessoalmente as 
experiências e estudem juntos o Fa, se reduzissem ainda mais.  
 
Mestre: Na verdade, isso não é bom. Com exceção dos discípulos que são crianças, não 
façam assim. Porém, não se descarta a idéia de usá-lo ocasionalmente quando estiverem 
muito ocupados; no entanto não façam disso um hábito, isto não é o que quero deixar à 
vocês. Não há nenhum problema em todos estudarem o Fa como um grupo, que estudem o 

Fa e discutam assuntos cara a cara, um com o outro. Podem aproveitar esses programas 
quando estão muito ocupados, porém não podem fazer isso frequentemente.  
 
Pergunta: Não entendo muito bem a diferença entre a matéria que se torna impura e a 
matéria que se desvia. Mestre, por favor, explique isso para nós.  
 
Mestre: A impureza da matéria e seu desvio são as razões fundamentais da queda do velho 
Cosmo e isso foi determinado pela natureza do velho Cosmo. Formação-Estabilidade-
Degeneração-Destruição foi o limite da sabedoria do Fa naquela época e, para diferentes e 
específicos lugares, foram empregados métodos de purificações cíclicas; porém quando a 
totalidade do Cosmo alcança tal estado, isso é o fim. Quando se alcança a impureza e o 
desvio da matéria, visto da sociedade humana, a impureza do ar, dos metais, da água e, de 
vários elementos químicos causada pela ciência moderna, isso não pode ser solucionado 
pela humanidade. Aos olhos dos Deuses, o pensamento da humanidade se desviou tanto 
que os seres humanos já não são mais uma humanidade. Tudo no Cosmo é cíclico, assim, 
depois que essas coisas são extraídas por seres de níveis mais altos, também tornarão 
impuros os elementos e as vidas de dimensões mais altas. Estou dizendo isto de forma 
simples. Dêem uma olhada em meus últimos ensinamentos do Fa. 
 
Pergunta: No que se refere à página do Minghui sobre o esclarecimento da verdade, como 
os estudantes em outros países podem coordenar juntos? 
 
Mestre: A página do Minghui sobre o esclarecimento da verdade é insubstituível. É a 
janela mais importante para nossa transmissão da verdade sobre a perseguição e sobre a 
situação global do Dafa e dos discípulos do Dafa validando o Fa. Quando se trata de 
assuntos relativos aos discípulos do Dafa, todos vocês necessitam cooperar bem.  
 
Pergunta: Recentemente descobri um estudante que diz que já alcançou a perfeição e já 
pode cultivar em outros caminhos. Posso perguntar se ele caiu em um caminho perverso ou 
é só problema de sua imaginação que está vagueando.  
 
Mestre: Eu diria que ele está com febre (A audiência ri), e se tornou confuso. Ele está mau 
da cabeça pela febre. Na realidade, quem quer que diga isso, está em perigo. Pessoas sem a 
mente e sem os pensamentos claros, são as mais depreciáveis aos olhos dos Deuses.  
 
Pergunta: É apropriado que os meios de comunicação publiquem uma foto do Mestre?  
 
Mestre: Penso que está bem e que não há problema, tenho meus meios. (O Mestre ri). 
(Aplausos). 
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Pergunta: O Mestre disse em “Viagem pela América do Norte para ensinar o Fa”: “Nem 
eu sei quem sou”. Este discípulo não entendeu bem.  
 
Mestre: O que é tão difícil de entender? O que é passado, é passado, agora sou um enigma 
para todos os seres, e no futuro ninguém saberá onde estou. Tenho todas as capacidades; 
não serei afetado por nada. Como seja que me chame, não será exato. No futuro, os 
diferentes seres me verão com a imagem de sua própria gente. Tudo foi criado por mim e 
não obstante não estou em meio a nada, essa é a idéia. (A audiência ri e aplaude). 
 
Pergunta: No momento, as enfermidades transmitidas dos animais aos seres humanos, tais 
como a gripe aviária e o mal da vaca louca, estão aparecendo em todo o mundo. Venerável 
Mestre, posso perguntar qual é a razão entre este fenômeno e o avanço da retificação do 
Fa? 
 
Mestre: O carma dos seres humanos é grande porque a humanidade decaiu para uma 
situação muito perigosa em todos os aspectos; o carma se torna cada vez maior. Muitas 
razões se devem às ações próprias dos seres humanos. Não parece haver uma relação direta 
com a retificação do Fa, porém tudo gira em torno do Fa e nada acontece por coincidência; 
na verdade as pessoas estão sendo advertidas por meio dessas coisas. 
 
Pergunta: Por que essas pessoas que se ocupam em espionar as atividades entre os 
estudantes ainda não se despertaram? Se nós expomos essas coisas que fazem bem diante 
de seus olhos, isso seria benevolente? 
 
Mestre: Como se trata de proteger o Fa, não pode dizer que não seja benevolente. Façam 
com que essas pessoas despertem. Se as expõem, as expõem. Se podemos salvá-las, é 
melhor. Porém, se não podem salvá-las, isto é escolha delas mesmas. 
 
Pergunta: Alguns discípulos do Dafa colocaram na internet alguns artigos sobre os 
milagres que ocorreram no Dafa e isto fez com que alguns leitores da internet 
desenvolvessem alguns mal-entendidos com relação ao Dafa. 
 
Mestre: Não há problema se falam dessas coisas de forma responsável. Não se preocupem 
com os mal-entendidos, porém, tampouco façam as coisas de forma mística e 
incompreensível. Não haverá problemas em validar o Fa de forma majestosa e 
racionalmente. Depois de tudo, os discípulos são cultivadores, não um grupo de políticos 
de gente comum na sociedade; nós somos um grupo de cultivadores e nos cultivamos ao 
estado de Deuses, então certamente os milagres existem. (Aplausos). 
 
Pergunta: Você disse que se o coração de luxúria não for eliminado, a pessoa não poderá 
alcançar a perfeição. Atualmente há ainda muitos discípulos que não abandonaram seu 
coração de luxúria. Por favor, pode me dizer qual é a unidade de medida para a perfeição? 
É a unidade de medida calculada em partículas? 
 
Mestre: Não existe isso, está deixando sua imaginação correr desenfreadamente. Nunca 
lhes falei sobre uma relação entre a perfeição e uma unidade de medida. Discípulos do 
Dafa: á um longo tempo atrás, disse que a luxuria é um obstáculo fatal para um cultivador 
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que se deixa levar demasiado e fortemente por esse qing. Nem sequer pode se desprender 
dessa pequenez. Naquele tempo, no início, quando as velhas forças arranjaram para que 
ficassem atrás das grades nas prisões da China continental, só sob tais circunstâncias eram 
capazes de corrigirem a si mesmos. Verdade? As velhas forças pensam: vejamos como se 
comporta em tal ambiente brutal. Não é assim devido à sua vida cômoda? Todos aqueles 
que não eliminam seus apegos e tratam de encontrar desculpas, estão simplesmente 
enganando a si mesmos. Não tenho feito nenhum arranjo especial para você. 
 
Pergunta: É verdade que não necessitamos enviar pensamentos retos nas horas 
estabelecidas? 
 
Mestre: O Minghui não anunciou que todos os discípulos do Dafa ao redor do mundo 
deveriam enviar pensamentos retos nas horas estabelecidas? Penso que essa é uma idéia 
muito boa, todos devem fazer. Quanto às outras coisas específicas, podem fazê-las de 
acordo com as diferentes situações nos diferentes lugares.  
 
Pergunta: Sempre que vejo o Mestre, todas as minhas perguntas se desvanecem sem 
deixar pistas. Com o Mestre e com o Fa, não há nada que não possa ser resolvido. Este 
período de tempo realmente é digno de alegria.  
 
Mestre: Com fortes pensamentos retos, na realidade, tudo pode ser resolvido. Com fortes 
pensamentos retos tudo se torna claro. Uma pessoa se torna confusa somente quando tem 
apegos que não podem deixar. Quando seu coração e mente estão distorcidos, a pessoa se 
torna confusa.  
 
Pergunta: Incluir atos de mágica nas apresentações de nossos discípulos do Dafa é 
apropriado para nossa validação do Fa? 
 
Mestre: Não creio que haja problema nisso. Para mim, as formas de representar a arte são 
formas de representação artística e as pessoas podem desfrutar disso. Se há algo que as 
pessoas gostam de ver e não é algo de mau gosto, penso que não há problema.  
 
Pergunta: O Dafa assegura por seu mecanismo que as vidas no futuro, depois de passarem 
por um extenso período de tempo no Cosmo, não desenvolverão apegos e egoísmo, e 
portanto, o Cosmo será perfeito e harmonizado e nunca mais perecerá. 
 
Mestre: O princípio não é este, não é este tipo de conhecimento, nem tampouco a idéia. O 
Dafa é perfeito e harmonioso e o altruísmo será a natureza fundamental do Cosmo. 
Quando uma vida se cultiva e alcança esse reino, será assim. O Fa provê a garantia de 
existência a todos os seres; o Fa criou mecanismos cósmicos e prosperidade para todos os 
seres. O Fa também criou e formou todos os seres, todas as infinitas coisas, céus e terras, 
seres humanos e Deuses. Porém, quanto a como será a conduta das vidas em um certo 
grau, são elas mesmas que fazem suas próprias escolhas.  
 
Pergunta: Saudações ao Mestre por parte dos discípulos do Dafa em Yichang e Gezhouba 
na província de Hubei, Tres Gargantas, Melbourne, Haiban, Nongan, Kaian, cidade de Jilin 
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City na província de Jilin, Heze na província de S handong, Heilongjiang, Porta Norte da 
área do Templo do Céu em Pequim, Sichuan e Ziyang na cidade de Chengdu. 
 
Mestre: Obrigado a todos! (Aplausos). 
 
Pergunta: Você disse em seu livro que quando os outros tratam mal a alguém, eles estão 
lhe dando virtude e a pessoa devia se alegrar por isso. Porém, se não ficamos contentes 
com isso, estaríamos mostrando cibei insuficiente? 
 
Mestre: (A audiência ri). Não se trata de não ter cibei. Somente os genuínos cultivadores e 
os discípulos do Dafa são capazes de se manterem imóveis ao se depararem com os 
benefícios e o qing. Quanto à pessoa que dá sua virtude à outra pessoa por pagamento, isso 
é resultante da natureza cósmica, não é algo que simplesmente pode obter por se sentir 
alegre. Quando a pessoa atacada não sente nenhum ressentimento, nem ódio enquanto 
sofre a dor e saúda aquele que fez a ação com um sorriso, isto não é cibei? Da perspectiva 
humana, ninguém diria que isso é carência de cibei. Quando alguém o golpeia, dê a ele um 
sorriso sem sentir nenhum rancor. Certamente um cultivador não deve rir da mesma 
maneira que uma pessoa comum quando ganha algo. (A audiência ri). Quando não dá 
importância a isso em seu coração, todos dirão que é uma boa pessoa. Quando alguém lhe 
faz coisas más, você pode conversar de forma benevolente com ele para que atue bem e 
assim não perca virtude, e isso será cibei para com ele. Se mesmo escutando, ele ainda 
quer fazer perversidades, então terá uma retribuição como resultado de sua ação má. 
Exatamente como o caso desses vis policiais e pessoas más que atuam nos campos de 
trabalho forçado na China. Eles querem fazer o mal e se recusar a escutar quando lhes pede 
que parem com isso. Nesse caso, não há nada que possamos fazer; eles insistem em 
golpear as pessoas e não podem ser detidos, não importa o que aconteça. Depois de 
terminarem suas coisas más e o tempo chegar, eles irão para o inferno – isso não significa 
que os discípulos do Dafa atuem sem cibei.  
 
 Em cada dimensão existem os respectivos princípios do Fa para essas dimensões. Mesmo 
que as verdades sejam mais elevadas nos níveis mais altos, em qualquer dimensão, se uma 
vida pode seguir os princípios da dimensão onde se encontra, então esta vida é uma vida 
boa nesta dimensão. Quando puder transcender esses princípios, terá transcendido as vidas 
desse nível. Ninguém se alegra por ser golpeado e ninguém é feliz sofrendo dor, os seres 
humanos são assim nesta dimensão. Nenhuma pessoa comum diria “Não importa como me 
maltrate, eu ainda posso ser feliz”. Somente os cultivadores são capazes disso; estão em 
um reino mais alto que as pessoas comuns. Ser capaz de manter seu xinxing enquanto 
suporta dor física, isso é o cibei de um cultivador. Quanto aos outros que lhe dão virtude, 
não é como se o discípulo do Dafa tivesse tomado algo deles, nem é como se pudesse 
adquiri-la se quisesse. O mecanismo do Cosmo é o responsável por fazer a transformação; 
é a natureza do Cosmo operando. Como vosso Mestre, o que eu tenho feito, foi ensinar os 
princípios do Fa a todos os seres. 
 
Pergunta: Já que as discípulas grávidas não têm a essência de qi, como elas podem 
cultivar seus corpos? 
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Mestre: Quem disse que as discípulas grávidas não têm a essência de qi? Nada pode 
interferir no cultivo do Dafa. Ao contrário, é bom para o bebê. 
 
Pergunta: Meu marido foi libertado há pouco tempo, porém ainda está na China 
continental. Ficou sabendo que eu vinha a este Fahui e me pediu que dissesse a você que 
tem muitas saudades do venerável Mestre. 
 
Mestre: Obrigado. (Aplausos). Como vosso Mestre, não deixo para trás nem um só 
discípulo na China continental, com exceção daqueles que se desviaram para o lado oposto 
e já não podem ser salvos. (Aplausos). Estou pensando em todos eles.  
 
Pergunta: Recentemente tenho sentido que o tempo está andando ainda mais rápido. O 
tempo nos Três Reinos foi modificado? 
 
Mestre: Sim, o tempo está indo muito rápido. Antes que a retificação do Fa alcance a 
dimensão humana, o tempo neste lugar humano não voltará a ser lento completamente.  
 
Pergunta: No velho sistema cósmico, um pensamento incorreto de uma vida de alto nível 
fazia com que incontáveis vidas se desviassem. No novo Cosmo isto nunca acontecerá. Isto 
é devido ao fato de que o novo Cosmo é mais perfeito? 
 
Mestre: Não se pode entender assim. Isso também pode acontecer no novo Cosmo. Por 
que digo que tanto a retificação do Fa como o cultivo tem que alcançar o padrão? Não 
importa se é algo relacionado a esses que foram assimilados ou aqueles que foram 
retificados pelo Fa durante a retificação do Fa, absolutamente todos devem obedecer ao 
padrão. Discípulos do Dafa: se vocês se cultivarem a um nível muito alto e governarem um 
corpo cósmico de alto nível, um só pensamento de vocês será verdadeiramente poderoso 
dentro de vosso corpo cósmico, isso é certo. Então, os discípulos do Dafa devem se 
cultivar bem e retamente. Certamente, além da parte que vocês cultivam durante a 
retificação do Fa, o Mestre está ajudando a resolver vossas coisas que são impuras no nível 
mais fundamental. Portanto, no futuro serão definitivamente retos.  
 
Não importa quão longo seja este período de tempo no mundo humano, mesmo que fosse 
dezenas de milhares de anos, quando a abertura do gong acontecer, tudo isto será sentido 
por você como se fosse um sonho. Será tão vago como se fosse um sonho e gradualmente 
será como se o esquecesse. Já não terá mais a estrutura do pensamento humano nem 
pensará sobre a humanidade com pensamentos humanos, não terá pensamentos assim, e a 
estrutura de seus pensamentos será como a de um Deus. Eu já disse que um Buda 
Tathagata conhece até os pensamentos das vacas e dos cavalos, porém nunca pensaria 
sobre as coisas usando tais formas de pensar. 
 
Pergunta: Os versos dos poemas do Mestre, ocasionalmente vem à minha mente. Posso 
recitá-los em voz alta? Se faço isso, tenho que recitar o poema inteiro? Se recito apenas 
dois versos, necessito agregar o nome do Mestre para citar a fonte? 
 
Mestre: Isso não é necessário quando está simplesmente recitando-os. Se os coloca em 
forma escrita ou se os grava em forma de áudio ou vídeo, então é diferente. Na realidade, 
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muitos poemas que escrevi, estão vinculados ao cultivo do Dafa e portanto também são 
parte do Fa. Então não podem ser usados à vontade por alguma outra pessoa como se 
fossem suas próprias coisas. Quando os menciona a outras pessoas ou em artigos, 
simplesmente considere isso que falei.  
 
Pergunta: Todos os discípulos do Dafa russos e de língua russa ao redor do mundo, os 
discípulos do Dafa em Vancouver no Canadá, Yujiaweier, Taiwan, Coréia, Japão, cidade 
de Nanjin na província de Jiangsu, Texas nos Estados Unidos, Xangai, os discípulos jovens 
de Vancouver no Canadá, Anshan e Chaoyang na província de Liaoning, enviam 
saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos! (Aplausos). 
 
Pergunta: Aqueles discípulos do Dafa que trabalham na área técnica, especialmente 
aqueles que são eminências entre as pessoas comuns, todos esses exibem forte inveja para 
com os outros e têm fortes apegos. Mestre, nos guie sobre isso. 
 
Mestre: Não creio que seja tão grave, não é certo? Porém, também é possível que os 
apegos que não foram eliminados se manifestem. Se não se cultivou bem e tem apegos, 
então necessita eliminá-los. Não se engrandeçam, não importa que habilidades especiais 
tenham. Vocês sabem que eu, Li Hongzhi, sou o único que pode explicar completamente o 
Cosmo a todos os seres humanos? Nenhuma outra vida pode fazer isso. (Aplausos). Porém, 
nunca me vangloriei disso diante de vocês. Os discípulos do Dafa não devem se 
engrandecer por terem adquirido algumas pequenas técnicas humanas, não há nada para 
fazerem isso. De fato, vocês aprenderam o que aprenderam porque tiveram tal desejo e tais 
arranjos foram feitos para vocês lá no passado, pois seria necessário validar o Fa. Isso é 
tudo. 
 
Pergunta: Sinto que o tempo passa rapidamente todos os dias e ficam muitas coisas sem 
terminar por falta de tempo. Na página do Minghui na internet, há uma experiência onde 
um estudante mencionou que quando ele se encontrava em um bom estado, era capaz de 
fazer as coisas bem em um período curto de tempo. O Mestre pode falar sobre a questão do 
tempo? 
 
Mestre: Na realidade, ainda penso o seguinte: não importa que nossos discípulos do Dafa 
tenham apegos humanos. A chave está em como estabelece seus próprios pensamentos 
retos. Se seus pensamentos retos são fortes e é um cultivador em todo momento ou – ao 
invés de dizer “em todo momento” – digamos que quando atravessa determinadas 
situações, se você pode atuar como um discípulo do Dafa atuaria, então saberá como lidar 
com as coisas, produzirá milagres, fará coisas extraordinárias, será capaz de distinguir o 
correto do incorreto e poderá fazer todas as coisas bem feitas. (Aplausos). Depois de tudo, 
todos vocês são cultivadores e são diferentes das pessoas comuns. Mesmo que todos 
estejam se cultivando na ilusão e seja difícil manifestar muitas coisas dos discípulos do 
Dafa; na realidade não é como se vocês não soubessem nada. Se seus pensamentos retos 
são fortes, as coisas sobrenaturais se manifestarão.  
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Pergunta: Trouxe comigo alguns amigos e crianças pequenas. Eles vêem você, porém não 
entendem o que você está dizendo. Seus espíritos-principais estão escutando? Eles podem 
retornar aos seus lugares? 
 
Mestre: Você tem que saber que estou ensinando o Fa aos discípulos do Dafa. (O Mestre 
ri). Se uma pessoa comum vem aqui hoje, não terá idéia do que estou falando e menos 
ainda as crianças. Porém, sendo vidas humanas, todas têm um lado que entende; esse lado 
saberá e se beneficiará com isso. Porém, não se enfoque muito em tais coisas. Se uma 
pessoa não pode ser salva, é inútil mesmo que o outro lado dela entenda. 
 
Pergunta: Quando se trata dos materiais utilizados no esclarecimento da verdade em 
grande escala na China, alguns estudantes acreditam que “o cultivo é feito pelo discípulo 
enquanto que o gong depende do Mestre” e que a escolha do conteúdo dos materiais não é 
importante.  
 
Mestre: Então, eles foram novamente ao extremo. Para validar o Fa necessita fazer as 
coisas racionalmente. Fazer as coisas de forma bem feita e fazer as melhores escolhas para 
o material de esclarecimento também é validar o Fa e percorrer seu próprio caminho reto. 
Se todas as coisas fossem feitas por mim, vocês se transformariam em uma máquina de 
escrever e então, para que os tornar discípulos do Dafa? Transmigrando-os em uma 
máquina de escrever, não seria o suficiente? (A audiência ri). 
 
Pergunta: Por favor, pode nos dizer se as pessoas que obterão e cultivarão o Fa no futuro 
inclui os discípulos do Dafa que não têm feito o suficientemente bem durante o período da 
retificação do Fa? 
 
Mestre: Não, não serão incluídos. Sobre este ponto, posso dizer definitivamente: este 
grupo desse período é justamente este corpo.  
 
Pergunta: Agora os discípulos do Dafa estão muito ocupados com seu trabalho do Dafa. É 
necessário que os discípulos do Dafa ocupem seu tempo escrevendo artigos de gente 
comum para serem usados em jornal feito pelos discípulos do Dafa? Ou utilizamos o 
máximo possível de artigos escritos por pessoas comuns? 
 
Mestre: Penso que depende das vossas necessidades. Como quer que queiram fazer, estará 
bem. Não pensem que escrever artigos de gente comum não significa salvar vidas. Quando 
os meios de comunicação funcionam – como resultado do esforço coletivo de todos -, 
alcançam o efeito de salvar a todos os seres; você tem uma participação nisso, inclusive 
quando aquilo que escreveu for artigo de gente comum. (Aplausos). Você não estará 
escrevendo artigos de gente comum todo o tempo; também haverá algumas outras coisas 
que um discípulo do Dafa deve fazer. 
 
Pergunta: Os discípulos do Dafa do Sul e Norte da Califórnia saúdam o Mestre. 
Venerável Mestre, alguns estudantes veteranos perseguem capacidades de gong, energia, 
etc, e gostam de exibi-las. Há outro que dorme quando faz os exercícios e envia 
pensamentos retos. Quando os praticantes com intenção benevolente lhe chamam a 
atenção, ele fica chateado. Não sabemos o que fazer. 
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Mestre: Se ele fica chateado, que seja assim. Se ele fica chateado, isso significa que há um 
problema em seu cultivo. Por que ele fica chateado quando na verdade, não fez as coisas 
bem? Inclusive se ele fica chateado, ainda assim, você deve chamar a atenção dele com o 
propósito de que ele seja responsável, e nesse caso, não necessita preocupar-se pelo fato de 
ele ficar chateado. (Aplausos). 
 
Para que exibir as capacidades de gong dos discípulos do Dafa? O que há alí para se 
exibir? Não seria melhor se as utiliza na eliminação dos malvados mãos negras? 
Realmente, todas as suas capacidades não te foram dadas justamente porque se cultiva em 
Dafa? Não fique exibindo coisas aos outros estudantes, e não fique empolgado acreditando 
que tem grandes capacidades; o que pode conseguir com essas suas pequenas capacidades? 
Não faça com que o Mestre se moleste por essas coisas novamente, tenha ao menos algum 
respeito para consigo mesmo. Você cria novos problemas ao se deixar levar por seus 
apegos. Com exceção dessa pouca gente que dá importância às suas ostentações devido aos 
apegos, você percebe como os outros estudantes o vêem? 
 
Assim  que as exibe, essas coisas se convertem em nada. Não fique apegado a essas coisas 
e menos ainda deve propagar aquilo que viu com coração humano entre nossos estudantes. 
Na realidade, não é que essas coisas não possam ser discutidas entre cultivadores e 
tampouco é que você não possa ter capacidades de gong. A chave está no tipo de coração 
que está sendo utilizado. Se as usa de maneira reta, beneficiará os discípulos do Dafa; se as 
usa para se exibir, significa que você está causando interferências. 
 
Os discípulos do Dafa de hoje, ao validar o Fa, estão todos aperfeiçoando suas honras, 
glórias e seus estados de fruto incomparavelmente altos. Nada deve interferir no caminho e 
quem se interpor no caminho está cometendo um crime; isto está absolutamente proibido. 
Se você se recusa em escutar os outros na primeira ou segunda vez que isso acontece, e 
continua assim por longo tempo, então, seguramente está fazendo isso porque as velhas 
forças querem o conduzir ao lado oposto, e você está efetuando tal função. Se realmente 
você alcança esse ponto, pertencerá àqueles que estão além da redenção. Não reconheço os 
arranjos das velhas forças. O Mestre está resgatando você e lhe dando oportunidades. Não 
continue agindo assim. Se você é capaz de empregar seus poderes divinos de forma a 
esclarecer a verdade, salvar seres e se opor à perseguição, então todos os discípulos do 
Dafa e eu o elogiaremos, não é assim? 
 
O corpo cósmico é tão imenso que está além de toda descrição. Há muitas coisas que não 
lhes disse. O pouco que sabe é muito trivial. Quando um Deus de nível muito alto vê a 
amplitude e imensidão de um corpo cósmico maior, fica assombrado e aturdido. Inclusive 
um Deus fica assim. Quando um ser humano sabe um pouco sobre uma dimensão maior, 
ele fica desnorteado por isso. Porém os discípulos do Dafa devem ser racionais.  
 
Pergunta: Os meios de propagação dirigidos pelos discípulos do Dafa têm uma ampla 
cobertura e desfrutam de uma influência de longo alcance no exterior. Nesta etapa final da 
retificação do Fa, este meio progredirá em grande escala na China como nossos canais 
existentes de esclarecimento da verdade tais como internet, cartas, etc? Devemos levar em 
consideração a capacidade de aceitação dos chineses? Pergunto: as pessoas na China são 
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diferente das pessoas no estrangeiro, por isso elas tem sido vilmente envenenadas pelas 
mentiras. 
 
Mestre: Eu diria que tudo aquilo que temos feito, tem sido em sua maior parte feito de 
forma racional. Sem levar em consideração se são pessoas vivendo na China ou fora da 
China, todos podem aceitar o que estamos fazendo. Penso que é boa a forma com que os 
meios de comunicação tem sido levados. Em termos de como eles informam as coisas e os 
artigos que tem escrito para esclarecer a verdade, as pessoas na China continental são 
completamente capazes de aceitar.  
 
Agora mesmo, ainda não é factível se enfocar completamente na China continental. No 
futuro, o jornal dirigido pelos discípulos do Dafa, será o maior jornal do mundo, 
(Aplausos), pois todos os meios que tem difundido e tramado mentiras, cometeram 
pecados, e essa gente, assim como seus meios, terão que pagar por isso.  
 
Respondi todas vossas perguntas. (Aplausos). A sociedade humana passou por um 
processo de tempo de centenas de milhões de anos. Todos os seres vieram para este Fa. 
Todas as vidas nos Três Reinos, assim como todas as infinitas coisas, vieram para este Fa. 
Foram criadas e formadas por este Fa. Tudo no mundo humano está girando em torno 
desse Dafa. Não importa se as pessoas comuns podem sentir ou não, ou se você pensa que 
tem consciência ou não, tudo gira ao redor do Dafa. Isto inclui todas as pessoas no mundo 
de hoje, sem importar que elas pareçam indiferentes ou se estão preocupadas com a 
perseguição, todas elas giram ao redor do Dafa. A retificação do Fa necessita justamente 
de algumas pessoas com esses tipos de manifestações; elas serão seladas e guardadas para 
o cultivo do próximo grupo de pessoas. Em outras palavras, ainda que as coisas pareçam 
desordenadas, estão na realidade, muito bem ordenadas, e todas as coisas têm vínculos 
muito próximos com esta retificação do Fa. 
 
Tudo o que fazemos é extraordinário. Tudo o que os discípulos do Dafa estão fazendo, está 
salvando todos os seres. E tudo o que os discípulos do Dafa fazem, não tem precedentes. 
Sua grandeza está no Dafa; sua grandeza é porque o Dafa está estabelecendo este grupo de 
cultivadores. E mais, o Dafa está sendo propagado nos Três Reinos e no mundo humano. 
De fato, é esta diminuta Terra que hoje afeta e move os colossais corpos cósmicos. As 
coisas parecem ser simples, parecem assuntos de gente comum, porém sua poderosa 
virtude corresponde aos mais altos corpos cósmicos. 
 
Os discípulos do Dafa já passaram por este difícil período de tempo. Espero que todos 
vocês caminhem bem a última parte de vossa viagem e valorizem o caminho que já 
percorreram e completaram. Todo o futuro se manifesta justamente da vossa validação do 

Fa. Tudo o que relaciona ao futuro de vocês, vêm justamente da forma como validam o 

Fa. (Aplausos por cerca de um minuto). 
 
  


