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Pergunta: Alguns encarregados não conseguem escutar opiniões diferentes das suas; são 
como burocratas na sociedade humana comum.  
 
Mestre: Os encarregados devem estar dispostos a escutar opiniões diferentes. Falando da 
perspectiva deles, eles também são cultivadores, não são perfeitos e têm falhas. Alguns 
estudantes pensam: “Por que não escolhemos o mais inteligente e o que melhor se cultivou 
para ser o encarregado em nossa região?” (A audiência ri). Não é assim. Por que eu não 
faço isso tudo diretamente? Justamente por querer deixar essa oportunidade, para que 
assim, vocês possam alcançar a perfeição e estabelecerem suas poderosas virtudes. Se eu 
fizer ou tiver de dizer a vocês como fazerem cada coisa e simplesmente vocês seguirem 
minhas indicações, então certamente a coordenação sairá muito boa. Isto porque foi feita 
pelo Mestre; então não há discussão e estamos atuando seguindo a vontade do Mestre. 
Então, vocês podem ter alguma poderosa virtude? O que terão estabelecido? Terão 
percorrido seus próprios caminhos frente às dificuldades? Sabendo como fazer as coisas 
bem ao se enfrentarem com dificuldades, os êxitos resultarão de seus esforços; aí sim, serão 
extraordinários. 
 
Um discípulo do DaFa que exerce a função de encarregado é na realidade uma pessoa que 
coordena, uma pessoa de contato, um mensageiro. Não o considerem um Mestre, colocando 
muita esperança nele, convertendo-o em uma bengala para o vosso cultivo e achando que 
ele tem que fazer tudo bem. Não é assim, se este assistente realmente fosse como o Mestre, 
ou soubesse ver um assunto de todos os ângulos e não errasse em nada, então muitos 
praticantes nessa região não poderiam se cultivar. Porque se ele pensasse muito bem em 
tudo, não ficaria nada para você pensar. Se ele faz tudo da melhor maneira, isso não seria 
nada bom para você. Este não é o princípio? 
 
De fato, há muito tempo eu disse a todos os encarregados de todas as regiões para que 
lidassem com as coisas de forma leve. Quando todos fizerem as coisas conjuntamente, há 
necessidade de coordenarem bem entre si e os coordenadores não podem impedir que os 
discípulos do DaFa trilhem seu próprio caminho na validação do Fa. Agora, se houver um 
efeito negativo para o DaFa, então será necessário deter isso. Cada discípulo do DaFa deve 
desenvolver plenamente seu próprio papel e ter a iniciativa de fazer as coisas que os 
discípulos do DaFa devem fazer. Na validação do Fa, façam bem todas as coisas que 
pensam, vêem, entram em contato e entendam. Assim estarão transitando seus próprios 
caminhos, estabelecendo suas próprias virtudes. É assim que funciona, não estou certo? 
(Aplausos) 
 
Eu descobri que alguns estudantes ainda têm os olhos fixos no encarregado: “Como pode 
ele não estar à altura?” (O Mestre ri). Se o encarregado é realmente e particularmente bom 
e pensa em todas as coisas de antemão, sinto que os outros estudantes dessa região 
realmente não poderão desenvolver suas próprias habilidades. Se esta região faz as coisas 
bem, definitivamente terá a seguinte situação: o encarregado somente menciona que algo 
deve ser feito e os discípulos do DaFa automaticamente coordenam entre si, superam as 
dificuldades, desenvolvem plenamente a sabedoria de um discípulo do DaFa para fazer 
bem as coisas, para fazer de forma ainda mais perfeita. Mesmo que o encarregado não 
tenha pensado o suficientemente nesse assunto e possa existir brechas, os discípulos do 

DaFa ainda podem fazer bem durante o processo. Então, isso é realmente poderosa virtude. 
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Não deve se queixar das dificuldades, tampouco deve mostrar as coisas que faz aos demais; 
tudo o que faz, o Mestre pode ver, os Deuses podem ver. Se você atua bem, isso será sua 
poderosa virtude para sempre.  
 
Estando em meio ao cultivo, não pode olhar sempre os demais. Deve olhar para si mesmo, 
cultivar a si mesmo. Quando houver problemas, olhe para si mesmo, e encontre a forma de 
descobrir seus problemas. Quando percebe que algo não está bem, cada pessoa deve pensar 
em como fazer cada coisa bem, e durante esse processo, deve ter pensamentos retos. 
Quando enfrentar dificuldades, deve manifestar os pensamentos e ações retas de um 
discípulo do Dafa. Então isso será extraordinário. Se como discípulo do Dafa você utiliza 
os pensamentos retos para validar o Fa, então você é verdadeiramente digno de ser um 
discípulo do Dafa. 
 
Pergunta: Alguns países na região Ásia-Pacífico mantêm relações estreitas com a maldade. 
Com relação aos outros países, há uma grande diferença na missão de salvar vidas? 
 
Mestre: Façam o quanto puderem fazer e até onde a suas capacidades possam alcançar. Se 
você tem as condições, então faça. Em lugares onde o mal é muito grande, detenham-se um 
pouco, não importa, isto não é culpa dos estudantes. Onde não há discípulos do DaFa, a 
salvação de vidas ali será um problema. Sendo um discípulo do Dafa, pensem sobre este 
tema. Atuem de acordo com a situação, façam o quanto puderem e se não puderem, então o 
futuro se encarregará.  
 
Pergunta: O efeito de validar o Fa é muito bom quando não se leva nenhum pensamento e 
idéias preconcebidas. Do contrário, o efeito não é bom.  
 
Mestre: Sim, se não há apego individual, pode-se fazer muitas coisas sem os pensamentos 
comuns. Se além de serem responsáveis para com o Fa, não carregarem nenhum apego 
humano, coisas pessoais ou fatores pessoais mesclados nisso, então poderão seguramente 
fazer bem esse assunto. Uma vez que os fatores pessoais se misturam nisso, já não podem 
fazer bem esse assunto.  
 
Todos devem prestar atenção a um assunto: vocês estão validando o Fa, não estão 
validando a si mesmos. A responsabilidade de um discípulo do DaFa é validar o Fa. A 
validação do Fa é também cultivo, e justamente o cultivo é eliminar o apego da pessoa para 
consigo mesma. Não devem ajudar consciente ou inconscientemente a fomentar este tipo de 
problema em que a pessoa valida a si mesma. A validação do Fa e o cultivo é também o 
processo para eliminar o “eu”. Se você não pode fazer isso, então estará validando 
verdadeiramente a si mesmo. Pois, no final, deve deixar todas as coisas de gente comum. 
Somente deixando todos os apegos de gente comum, você poderá sair do estado de gente 
comum. 
Você é um cultivador, então deve ter a poderosa virtude, porém, de onde ela vem? Não vem 
precisamente porque você renuncia a si mesmo nesse difícil e amargo ambiente? Sem o 
“eu” e se pode ser completamente responsável para com o Fa, precisamente isto não é em 
si mesmo a manifestação da poderosa virtude? Além disso, tudo é feito sob circunstâncias 
difíceis e amargas. Quanto mais a pessoa se enfatiza a si mesma, menos poderosa virtude 
tem. Portanto, as coisas que faz não têm êxito facilmente e não é fácil fazê-las bem. Os 
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assuntos do DaFa devem ser os mais sagrados, por isso quanto menos carrega seus próprios 
conceitos e seus próprios fatores, tanto melhor será o resultado e mais fácil será ter êxito.  
 
Pergunta: Podemos colocar as fotos do Mestre fazendo os exercícios nos grandes banners 
que exibimos no esclarecimento da verdade? 
 
Mestre: Creio que não há problema nisso, por acaso já não estão fazendo isto? (A 
audiência ri). 
 
Pergunta: (Não vou ler todas as palavras de cordialidade escritas antes da pergunta). O 
canal de televisão estabelecido pelos discípulos do DaFa permanentemente necessita de 
mão-de-obra, materiais e apoio financeiro. Eu sou um discípulo do DaFa de Taiwan e 
aqueles que trabalham na televisão me procuram muitas vezes. Em Taiwan há de trezentas 
a quinhentas mil pessoas cultivando-se em Dafa; não é difícil encontrar pessoas para ajudar 
na televisão. Pergunto ao Mestre: A forma de esclarecer a verdade pela televisão em 
Taiwan é considerada importante? 
 
Mestre: Aqueles que têm conhecimento nessa área e são especialistas, não importa de que 
região, seja de Taiwan ou de outras regiões, naturalmente são bem vindos. 
 
Pergunta: Quando o processo de traduções é interrompido, é por interferência? 
 
Mestre: Digo que as coisas específicas feitas pelos discípulos do DaFa estão todas 
relacionadas ao cultivo pessoal. Ao mesmo tempo, suas condições têm uma relação com 
isso. Essas coisas específicas necessitam ser discutidas, devem analisá-las juntos para 
verem como podem fazê-las melhor. Transitem vossos próprios caminhos. Nenhum dos 
livros em língua estrangeira foi traduzido por mim, (O Mestre ri, a audiência ri) cada 
discípulo do DaFa que participa, carrega diferentes responsabilidades. A tradução não é 
delegada a ninguém, tudo é feito entre discussões e coordenado entre todos. Então, deve-se 
buscar maneiras de fazê-las ainda melhor. Tudo o que fazem está validando o Fa, tudo é 
cultivo e é tudo o que devem fazer.  
 
Pergunta: Devemos ser seletivos com a admissão às escolas Minghui. (A audiência ri). Por 
favor, peço que o Mestre nos guie nessa questão.  
 
Mestre: Penso que se a escola já foi estabelecida, não se deve ser seletivo para as 
admissões. De fato, todos sabem, o DaFa é cultivo. Mesmo que os caminhos de cultivo dos 
discípulos do DaFa sejam diferentes, quando se trata do esclarecimento da verdade, de 
salvar ainda mais pessoas no mundo e de manter a perseguição sob vigilância, alguns 
estudantes se juntaram e estabeleceram meios e fizeram coisas que não pertencem ao Dafa. 
É assim a forma como os estudantes transitam seus próprios caminhos na validação do Fa; 
tudo é estabelecido individualmente por cada estudante. Por isso, isto também é estabelecer 
sua própria poderosa virtude. É extraordinário.  
 
Se não é algo do Dafa, então, isso é da sociedade comum. Por isso o cultivador tem que 
colocar os pés na sociedade humana comum. Especialmente as vidas que vocês salvam são 
da sociedade comum. Então, com mais razão ainda, devem se aproximar da sociedade das 
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pessoas comuns. Se todas as pessoas da sociedade comum gostarem de escutar e ver os seus 
meios de esclarecimento, poderão alcançar efeitos melhores ainda. 
 
O mesmo vale para as escolas Minghui. O DaFa em si mesmo não tem escolas, porém, os 
discípulos do DaFa estão salvando vidas, esclarecendo a verdade, estão também deixando o 
melhor para as pessoas do mundo do futuro, e cultivando novos discípulos do DaFa jovens. 
O que importa é que todas as coisas que estão fazendo são boas. Ao fazer coisas boas para 
todos os seres conscientes, já não pode haver diferença entre quem pode e quem não pode 
entrar. Então, não é inclusive melhor aceitar mais pessoas da sociedade? Falando de outra 
perspectiva, se o objetivo é também entrar em um ciclo bom – que os discípulos do DaFa 

não coloquem mais dinheiro para manter o estabelecimento – então, coloquem os pés na 
sociedade e cheguem a um bom ciclo, essa é a maneira correta. 
 
Pergunta: Pode-se estabelecer uma sala de aula do Minghui em organizações educacionais 
ou escolas já existentes? 
 
Mestre: Pode-se fazer de qualquer maneira, obedeçam as condições; fazer coisas boas para 
os seres conscientes não tem limites, não há marcos. Vocês mesmos estabelecem escolas 
Minghui, salas de aula do Minghui; ou mesmo se é um professor, pode ensinar Zhen-Shan-

Ren nas aulas que dá aos seus alunos; não há nenhum problema nisso. Estabelecer escolas 
Minghui é extraordinário. Se já foram estabelecidas, espero que com o tempo todos possam 
fazê-las melhores, maiores e em mais quantidade. Para os seres conscientes, isto será uma 
bênção. Para a maldade, isso significa que estão sendo eliminados. 
 
Pergunta: As pessoas comuns aprendem Falun Gong para solicitar a condição de 
refugiado. Como se lida com esse tipo de coisa? 
 
Mestre: (O Mestre ri). Falando sobre isso, isso é realmente uma vergonha para o governo 
chinês. Como cidadãos de outros países não solicitaram isso? (A audiência ri). Por que há 
tantas pessoas da China solicitando a condição de refugiado? O governo não se chama de 
grandioso e forte? Onde há um país forte e grande onde tantas pessoas fogem para se 
tornarem refugiadas? É uma grandeza e fortaleza falsa, não é assim? 
 
Falando sobre outro ponto, não importa que tipo de idéia uma pessoa tenha para ficar nos 
Estados Unidos ou outro país economicamente desenvolvido, o melhor método no 
momento, é fazendo o trâmite de refugiado como membro do Falun Gong. Escutei falar que 
no bairro chinês de Nova Iorque, há lugares que ensinam em como se tornar um refugiado. 
(A audiência ri). Ali se ensina especialmente que a pessoa deve aprender Falun Gong. Na 
realidade, não ensinam verdadeiramente Falun Gong. Apenas explicam alguns movimentos 
do Falun Gong, quantos métodos de gong há, que livros existem e quais as perguntas que 
os funcionários da imigração vão fazer para prová-lo. (A audiência ri). Eles fazem isso.  
Não importa o que aconteça, uma vez que um indivíduo faz o trâmite de refugiado usando o 
nome do Falun Gong, ele estará entregando seu futuro ao Falun Gong. Não importa se ele 
sabe disso claramente ou não, terá usado o Falun Gong para mudar o seu destino, Isto é, 
dizendo da perspectiva das pessoas comuns. Na realidade, todas as pessoas vieram para o 
DaFa. Se as pessoas do mundo vieram para o DaFa, não se importe se ela utiliza o DaFa 
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um pouco. Empreste a ela. (O Mestre ri). Contanto que ela não esteja contra o governo 
local, nós tampouco o estaremos.  
 
Porém, quem quer que utilize o nome do Falun Gong para pedir asilo político, esta pessoa 
deverá ao DaFa. Isso porque o Falun Gong mudou seu destino. Então, esse tipo de pessoa 
não poderá de forma alguma, se colocar contra o Falun Gong. Uma vez que faça isso, seu 
caminho para o futuro estará acabado; isso é o mais perigoso. Por isso, para este tipo de 
pessoa, se ela quer aprender, pode aprender, se quer praticar, então pratique. Porém, 
aproveite para contar a ela sobre esse assunto de benefício e dano: “Não participe de forma 
alguma na perseguição ao Falun Gong, nem pense nisso. Isto é para o teu bem; pois você 
quer utilizar o Falun Gong, por isso eu lhe digo isso, se você não fizesse dessa maneira, não 
precisaria lhe dizer nada”. 
 
Pergunta: Se alguém escreve utilizando a forma de poesia e canções para ajudar o Mestre 
na retificação do Fa, pergunto ao Mestre: como pode-se elevar a capacidade criativa? 
 
Mestre: De fato, sei que todos querem saber como podemos ter ainda mais sabedoria para 
obter bons resultados na validação do Fa. Se você tem uma base, poderá escrever bem. Há 
certa dificuldade se ainda não fez nada. Por exemplo, para escrever poemas no estilo Tang, 
o que são os poemas Tang? O que são as orações Song? O que são as canções Yuan? 
Primeiro deve entender essas coisas, e depois tentar criá-las novamente. Sendo um 
discípulo do DaFa, se você quer verdadeiramente fazê-lo de tal maneira, provavelmente 
poderá fazê-lo bem. Seguramente começará e amadurecerá rapidamente. Isto também é 
definitivo. Alguns discípulos do DaFa escrevem poemas muito rapidamente, não 
necessitam muitos esforços, uma vez que queiram, já podem escrever. Às pessoas comuns é 
algo muito difícil, e mesmo assim elas precisam buscar inspiração ou outros métodos. 
Então, sendo um discípulo do DaFa, qualquer coisa que faça, deveria ser mais rápido. 
Quando abandonar ainda mais o seu ego, a sabedoria para validar o Fa automaticamente 
emergirá.  
 
Pergunta: Há pouco você falou das palavras que devem ser mudadas nos jingwen. Pode-se 
utilizar diretamente os símbolos corretos, sem primeiramente apagar os errados? 
 
Mestre: Na realidade, não importa como o façam, contanto que sejam mudados. Os 
estudantes na China não têm tais condições. Sei que naquela época, os livros na China 
continental eram em sua maioria impressos com papel de jornal. O papel era mais grosso, 
por isso, ao apagar ligeiramente, não estragava o papel. Estou dando somente uma idéia, 
não é que tenham que fazê-lo dessa maneira. (A audiência ri). 
 
Pergunta: Alguns países na Ásia, devido aos seus interesses econômicos, sabem, mas 
agem como se não existisse a perseguição que está ocorrendo na China. Devemos 
intensificar os esforços na área da verdade sobre a economia chinesa durante nosso 
esclarecimento da verdade? 
 
Mestre: Pode-se fazer tudo aquilo que é benéfico para todas as pessoas. Os pensamentos 
dos seres humanos não são iguais. As normas com as quais o homem vive no mundo, 
também são diferentes. Alguns talvez não dêem tanta importância aos seus benefícios, e 



 7

depois de escutarem a verdade, o resultado será bom. Porém, sei que o ser humano pode ser 
muito facilmente manipulado por seus benefícios.  
 
Vou falar sobre as pessoas do mundo. Os ganhos são a garantia que motivava as pessoas do 
passado cuja base era o egoísmo. As pessoas neste mundo vivem motivadas pela ganância. 
Esses benefícios são as coisas que mais podem causar felicidade ou sofrimento ao ser 
humano. Ainda que os obtenha, tampouco podem ser algo que permaneça para sempre e 
também não são tangíveis. E mais, não importa como o homem briga por esses benefícios, 
eles não estão realmente em suas mãos, pois a vida das pessoas neste mundo, já foi 
determinada há muito tempo. Os Deuses controlam cada passo do homem.  
 
O que o homem deseja não conta. Porém, sua busca pode desenvolver apegos. Ainda que 
não possa obtê-los, as pessoas do mundo seguramente farão esforços para obtê-los. O ser 
humano é assim. Pois não importa se os obtêm ou não, o homem quer ação; o 
comportamento do homem é justamente esse. Inclusive não seria suficiente se caíssem 
empanadas do céu, o homem iria querer fazê-las ele mesmo. Se algo pertence a ele, de 
qualquer forma o homem tem que trabalhar para obtê-lo; porém se algo não lhe pertence, 
devido aos seus apegos, também se esforçará para obtê-lo. O ser humano é assim. Na 
realidade, os seres humanos que vivem neste mundo, exceto por seus apegos, nunca 
tomaram suas próprias decisões. Obter algo só por desejá-lo, é impossível. O homem tem 
algo, porque o tem em sua vida. Se aquilo não está em sua vida, nunca o terá. Tenho dito 
que há duas situações em que a pessoa pode mudar a vida humana: uma é o cultivo, outra é 
que esta vida de agora em diante decai cada vez mais. Só assim sua vida pode ser mudada; 
não há outra maneira para mudar a vida de uma pessoa. 
 
Então, sendo um ser humano, o que significa viver? Viver é precisamente sentir apegos 
pelos benefícios e exaltação pelo processo da vida imersa no qing. Pensem, isto não é muito 
triste? Que tipo de sentimento é esse? Coloca-se feliz quando obtém qualquer coisa, sofre 
quando não pode obtê-la. Quando come carne é saboroso, quando come bombom é doce. 
Porém na vida humana há também amarguras, coisas amargas, tristeza e, além disso, os 
jovens têm as sensações causadas pelos apegos aos sentimentos. Também há a busca no 
caminho da vida a ser tomado em diferentes classes sociais, há também os sentimentos de 
perda e ganho; porém este “perder e ganhar” não pode ser adquirido pelo esforço da pessoa. 
O homem vive dessa maneira no mundo, que patético é o homem. Porém, o homem não 
enxerga o fundo e tampouco quer olhar até o fundo da chamada “realidade”. 
 
Os Deuses necessitam de certos elementos para intensificar todos os sentimentos do homem 
neste mundo. Por exemplo: criar o qing para o homem, um par de olhos para que não possa 
ver a verdade do universo nem detectar a manifestação falsa da matéria. Há outros vários 
fatores para que o ser humano se apegue ainda mais a este tipo de sentimento que este Deus 
lhe dá para que assim intensifique mais ainda este sentimento. Para que o homem possa 
sentir tão fortemente, deve-se deixar que o homem tenha o sentimento do desejo pelos 
benefícios. Falando claramente, o homem vive nesse mundo motivado pelos benefícios. O 
homem mantém a força de motivação pelos benefícios. Devido aos benefícios, podem 
aparecer os conflitos entre as pessoas, pelos benefícios podem aparecer os conflitos entre 
dois povos, pelos benefícios podem aparecer as grandes guerras mundiais, pois o homem 
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tem este apego, este desejo pelos benefícios. É justamente devido a esses fatores que fica 
mais conveniente aos Deuses controlarem e manipularem o ser humano.  
 
No momento não estão falando sobre os direitos humanos e a liberdade de crença? Os 
discípulos do DaFa veem tudo isso; sendo cultivadores, todos viram isso claramente. Tudo 
no mundo não é confiável. Frente aos benefícios, ninguém vale uma moeda. No Ocidente, 
não há muitos países em busca de democracia, liberdade de crença, direitos humanos? Eles 
parecem que representam o progresso da sociedade moderna. Sob a tentação dos benefícios, 
quantos países disse “não” a esses malfeitores que perseguem os estudantes de Falun 

Gong? O que temos visto é que eles não se atrevem a observar diretamente o que costumam 
chamar de direitos humanos de uma sociedade progressista, liberdade de crença, etc, 
quando os mesmos estão sendo pisoteados. Eles se tornam muito pálidos e débeis diante 
dos benefícios; olham mais não veem e nem se atrevem a falar. Que democracia é esta? 
Que liberdade de crença é esta? Frente aos benefícios, todas essas coisas pregadas por essas 
pessoas, não valem nem uma moeda.  
 
Sendo um discípulo do DaFa, devem perceber claramente este ponto. Não devemos nos 
apegar a nenhuma coisa deste mundo. Estamos nos cultivando de forma a nos adaptarmos o 
máximo possível à sociedade comum. Mesmo que esclarecemos a verdade utilizando os 
direitos humanos e a liberdade de crença, etc, isto é só para salvar vidas. Naquele tempo, 
quando o comunismo apareceu, as pessoas também não estavam muito entusiasmadas? 
Muitas pessoas não consideravam que isso era um progresso para a sociedade? Sobre os 
assuntos dos seres humanos, ah! Sendo cultivador, não só não deve se apegar, mas além 
disso, deve estar claramente desperto.  
 
Não estou dizendo que todos devem estar contra isso. Estou dizendo que este ponto deve 
estar claro para os discípulos do DaFa. Estou contando a todos sobre este princípio do Fa. 
O homem pôde chegar até os dias de hoje, e pôde racionalmente diminuir os sofrimentos 
humanos; falando da perspectiva de um ser humano, isto não é incorreto. Porém, o que um 
ser humano pode realmente fazer? De fato, a irracionalidade ao estar frente aos benefícios é 
também uma manipulação dos Deuses. Por isso, quando todos esclarecem a verdade nas 
áreas do governo, na área econômica, sentirão que as pessoas certamente colocarão os 
benefícios reais em primeiro lugar. Os homens de negócio seguramente se preocuparão 
com a situação financeira de suas empresas; para eles isto é a única coisa mais importante. 
Quando lhes esclarece a verdade, eles não querem escutar ninguém que lhe afete seus 
benefícios vitais. Isto também foi constatado. Porém, há diferenças entre as pessoas. Como 
disse, há pessoas que vivem de acordo com princípios e parâmetros diferentes. Isto é assim. 
Todos podem fazê-lo, porém, vocês mesmos devem saber claramente o que está realmente 
acontecendo com os seres humanos. 
 
Pergunta: Seu discípulo gostaria de perguntar: por que foi arranjado que na história Hong 
Kong e Macao existam na forma de “um país, dois sistemas” dentro da China continental? 
Quais são suas origens históricas? 
 
Mestre: As origens históricas? Devem ser da terra da China. Sobre esse ponto, não se pode 
dizer que pertençam a outro país. Quanto a “um país, dois sistemas”, todos sabem que esse 
partido político não é bom; eles mesmos são conscientes de que outros também sabem 
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disso, e por isso querem de volta Hong Kong e Macao para que sejam governados por esse 
partido. Também sabem que as pessoas de Hong Kong e Macao não querem isso, nem 
tampouco o mundo quer isso. Então, isso resultou em “um país, dois sistemas”. (A 
audiência ri). Na realidade isso é algo vergonhoso. Quando o mesmo acontece com outros 
países, por que não tem dois sistemas? Não será que isso acontece na China porque as 
pessoas não gostam das coisas do partido? 
 
Pergunta: O propósito verdadeiro da existência de “um país, dois sistemas” não é para que 
os chineses tenham a oportunidade de conhecerem a verdade? 
 
Mestre: Não existe nada acidental, nem tampouco algo aparece com somente um 
propósito. Quando um Deus arranja algo, não pensa sobre o assunto como um ser humano. 
Uma vez que arranja algo, envolve um assunto muito grande, muito complexo. O homem 
observa o mundo da perspectiva de uma camada de partículas. Por exemplo, este mundo 
que o homem vê, está justamente entre duas partículas: as moléculas e os planetas; ele vê as 
partículas compostas por moléculas desse mundo. Os Deuses não, os Deuses, através de 
suas capacidades, observam o resultado de um assunto manifestado em todas as partículas 
do universo. Observam multidimensionalmente, observando o problema de todos os 
ângulos. Por isso, ao arranjar algo, as metas que eles alcançam são variadas.  
 
Com relação ao homem, mesmo assim não se permite que ele veja completamente esse 
mundo composto por partículas dessa dimensão. Pois, se fosse permitido que o homem 
visse tudo completamente, haveria muitas coisas que não poderiam ser explicadas pela 
ciência, e nem sequer haveria necessidade de falar sobre a crença do homem em Deus, pois 
ele já acreditaria. Então, para que os seres humanos não pudessem ver claramente este 
mundo, foi criado um par de olhos como esses. Se os olhos estão compostos por partículas 
de moléculas, por que então não pode ver algumas coisas desse entorno compostas por 
partículas de moléculas? Isto porque os Deuses têm instaurado muitas limitações ao 
homem. O propósito verdadeiro desse tipo de dois sistemas é para satisfazer a necessidade 
do desenvolvimento mundial nesse período histórico. Já falei disso anteriormente.  
 
Pergunta: Seu discípulo escreve artigos em forma literária de poemas e canções para 
esclarecer a verdade. Às vezes, para manifestar o conteúdo da validação do Fa, não sigo 
estritamente as regras e a métrica das poesias e canções. Isto é incorreto? Para que possa 
expressar corretamente o conteúdo não é necessário respeitar rigorosamente as regras; este 
entendimento é correto? 
 
Mestre: Quer simplesmente romper e descartar essas regras? De fato, isso é um 
pensamento que vem com a queda da moralidade humana: Contra a tradição, contra o 
ortodoxo; porém não estou falando de seu caso. Estou falando da perspectiva do Fa; agora 
o homem é assim. Na realidade, os humanos estão se deteriorando, caminhando para a 
ignorância. A cultura chinesa foi transmitida ao ser humano pelos Deuses. Cada dinastia 
tem uma cultura que inclui essas poesias e canções. A poesia Tang, as orações Song, as 
canções Yuan, pertencem todas às culturas trazidas pelos diferentes corpos celestiais, 
quando esses vieram para estabelecerem suas relações predestinadas. Por isso se querem 
escrever esse tipo de coisas, é melhor obedecerem suas regras. Se você diz que 
simplesmente não gosta da métrica, agora há poesias em forma de prosa, então escreva esse 
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tipo de poesia. Não há tantas regras a serem observadas e também tem a forma moderna. 
De fato, penso que a leitura dessas poesias é muito “branca”, isto é, sem profundidade; as 
poesias antigas “tem mais gosto ao mastigá-las”.  
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa de Chongqing, saúdam o Mestre e sentem muitas 
saudades. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). O Mestre o sabe, diga a eles que o Mestre sabe. 
 
Pergunta: Alguns discípulos tomaram caminhos desviados depois de serem reformados à 
força. Outros discípulos estão muito preocupados por seus estados. Como podemos ajudá-
los? 
 
Mestre: Ajudem sempre que for necessário. As mentiras se desvanecem uma vez que são 
descobertas. Arrepender-se de quê? Em que sentido vão se arrepender? Isto não é uma 
farsa? Quando voltar para a sociedade e pensar serenamente, entenderá tudo claramente. 
Não demorou muito tempo para que todas as pessoas chamadas “reformadas” se tornassem 
lúcidas novamente depois que saíram do cárcere. Quantos ainda continuam confusos? 
Aquelas pessoas que continuam assim são porque acreditam que fizeram muitas coisas más. 
Ela sabe que cometeu um erro, e não tem “cara” para olhar os outros estudantes e lhe surge 
o apego da vergonha; essa é a razão. 
 
Pergunta: Há algum problema se os estudantes alugam uma casa para ser usada nas 
atividades de esclarecimento da verdade? 
 
Mestre: Na realidade, ao esclarecer a verdade, os discípulos do DaFa estão utilizando suas 
próprias economias e salários. Porém, tem-se que levar em consideração a vida pessoal. E 
não é só isso, devem considerar também a vida familiar, considerar aos demais. Se não lida 
bem com sua vida familiar ou com sua vida particular, isso trará dificuldades no 
esclarecimento da verdade, as quais virão em seguida. Falando de outra perspectiva, se nem 
sua própria vida funciona bem, e tem dificuldades até para comer, então seguramente 
colocará seus pensamentos nesse assunto. Então, não se verá interferido no esclarecimento 
da verdade? Por isso, deve levar em consideração as suas condições. Posso ver seus 
corações, façam as coisas de acordo com suas capacidades.  
 
Pergunta: Mestre, pode falar um pouco mais sobre o universo e o futuro dos humanos? 
 
Mestre: Falar agora sobre o futuro, realmente não tem sentido para vocês. O futuro dos 
seres humanos será belo e bom, as pessoas que ficarão terão boa fortuna. Como o DaFa foi 
transmitido aqui, este lugar será conservado. As vidas que não pecaram contra o DaFa 

nesse período atual, terão boa fortuna. Como o DaFa foi transmitido aqui, também criou 
boas condições de existência para as vidas do futuro. Possivelmente a alimentação no 
futuro cresça como os frutos das árvores. Esse grão de arroz terá esse tamanho (mostra com 
suas mãos a forma de uma bola de futebol americano); estou brincando. Como 
consequencia, os trabalhos físicos diminuirão, a água e o ar estarão totalmente limpos e 
essas coisas venenosas como insetos, mosquitos, moscas, não existirão mais. O mundo 
realmente se tornará muito belo e bom. Os Deuses do velho Cosmo não podem imaginar o 
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quão belo será o novo Cosmo, pois eles não podem vê-lo. Não se atrevem a imaginá-lo, 
nem tampouco são capazes de pensar em como será. Tudo será estabelecido sobre outro 
tipo de base. As vidas do passado viviam para si mesmas; este Cosmo que chega não será 
estabelecido sobre a base do egoísmo. Todos se tornarão ainda melhores.  
 
Pergunta: Em um futuro próximo, muitas pessoas tomarão a iniciativa de obter o Fa. 
Devemos aumentar nossos lugares de prática? 
 
Mestre: Certamente que sim. Isto já está sendo feito. (A audiência ri). Quando as pessoas 
vierem haverá outros lugares de prática, é assim.  
 
Pergunta: Há estudantes no Japão que não confiam uns nos outros, o que tráz muitas 
dificuldades na validação do Fa. Sinto-me muito mau, realmente espero que se elevem 
como um corpo mais rapidamente.  
 
Mestre: Sim. Na realidade, não importa qual for a situação, os fatores negativos encontram 
“mercado” para atuar; esse é o problema de nossos estudantes. Ontem, um estudante falou 
sobre o jingwen falso. Digo que, sendo vidas criadas e formadas pelo Dafa, como podem 
ser enganados por essa farsa? Não medem nem validam com o parâmetro do Fa? Isso não 
significa que quando a maldade encontra mercado é justamente devido a esses apegos 
muito pesados? Na realidade, há pessoas que não são racionais que não têm suficientes 
pensamentos retos.  
 
Pergunta: Há mais de mil religiões sendo transmitidas e difundidas no Japão. Os japoneses 
sempre descrevem Falun Gong como uma religião.  
 
Mestre: No que se refere a essa pergunta, penso assim: No futuro, qualquer pessoa que 
diga que Falun Gong é uma religião, deixe-a dizer. Se ela quiser entender melhor, diga a 
ela por qual razão Falun Gong não é uma religião; se ela não quiser saber mais, 
simplesmente deixe de discutir sobre o assunto de Falun Gong ser ou não uma religião. Se 
ela quer dizer que Falun Gong é uma religião, deixe-a, pois a religião em si mesma não tem 
uma conotação negativa na sociedade humana. O cultivo dos discípulos do DaFa não segue 
o caminho da religião, não tem formalidades e não é interferido por formalidades. Estou 
dizendo este princípio básico do Fa a todos vocês. Quanto até que ponto uma pessoa 
comum pode entendê-lo, de fato, já disse há tempos que as pessoas comuns vão nos chamar 
de religião. Já disse tudo isso no ensinamento do Fa no passado. 
 
Pergunta: Na versão japonesa de Zhuan Falun, deve-se mudar o “di” por “mudi”? 
 
Mestre: O idioma japonês é outro tema, pois não tem o mesmo conteúdo das palavras 
chinesas. Penso que não precisa mudar na escrita em japonês.  
 
Pergunta: As associações devem impedir que os estudantes façam tudo? (A audiência ri) 
 
Mestre: Não se deve impedir aquilo que os estudantes fazem para validar o Fa: esclarecer 
a verdade e salvar as pessoas. Quem fizer isso, está equivocado. Não obstante, alguns 
estudantes que fazem coisas de forma extrema são mais propensos a causar efeitos 
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negativos. Neste caso, eles precisam ser detidos. Muitos que estão aqui sentados são 
encarregados de diferentes lugares. Lembrem-se de um ponto: exceto quando tenham que 
coordenar algo em conjunto, deixem que os estudantes se temperem e amadureçam, e assim 
estabeleçam suas próprias poderosas virtudes. Definitivamente devem dar oportunidades 
aos estudantes para que eles atuem. Devem lembrar absolutamente disso. Inclusive Eu, seu 
Mestre, deixo os estudantes transitarem seus próprios caminhos. Onde um estudante comete 
um equívoco, deve indicar o erro. Se ele realmente causou efeitos negativos, deve falar com 
ele seriamente e buscar uma maneira de corrigí-lo, mudando assim os efeitos. Porém, 
tampouco digam que ele já é um demônio por causa disso. É normal errar durante o cultivo; 
há erros grandes e erros pequenos. 
 
Porém como são estudantes, devem tratar a si mesmos de forma solene. Como discípulos 
do Dafa não podemos deixar de ser responsáveis por nós mesmos e também não sermos 
responsáveis para com o Dafa. Em todo caso, você é uma vida criada e formada pelo Dafa. 
Sua poderosa virtude vai brilhar no futuro Cosmo. Como não transitar bem vosso caminho? 
Por isso, não se enfoquem muito nos encarregados. Se todos os encarregados são bons, 
podem cultivar com êxito? Pelo contrário, se os seus olhos sempre olham para fora e não se 
cultiva olhando o interior de si mesmo, você é um cultivador? Você cultiva a si mesmo. Se 
o encarregado tem problemas, indique o problema a ele de forma tranquila e benevolente. 
Todos são cultivadores, e como cultivadores não deixaram totalmente os corações de gente 
comum. Os corações de gente comum realmente temem ser deixados. Quando eles são 
provocados, é frequente que surjam efeitos negativos. Portanto, devem ser benevolentes, 
explicar benevolentemente, serem cordiais, explicar tudo com benevolência, e assim 
poderão resolver os problemas. Agora, se o encarregado não pode nem aceitar opiniões 
com boas intenções, haverá problemas. 
 
Não obstante, há estudantes assim: tratam os outros com benevolência na superfície, porém 
suas palavras carregam seus próprios fatores, inclusive elementos que inflamam os outros. 
Falam de forma calma e benevolente. (A audiência ri). Isso é ser astuto, brincar com os 
demais. Isso absolutamente não é o estado que um discípulo do DaFa deve ter. 
 
Se o encarregado de uma região não está se cultivando no Fa, e os discípulos do DaFa não 
são diligentes no estudo do Fa, essas situações complicadas se manifestam. Porém, sendo 
qualquer discípulo do DaFa ou encarregado, todos devem saber claramente que os corações 
humanos que não foram abandonados no cultivo, se manifestarão. Porém, isto não significa 
que essa pessoa não serve mais para o cultivo. Muitos aspectos que já foram cultivados com 
êxitos não se manifestam, pois devido ao cultivo, os corações humanos desses aspectos já 
não existem mais. Na realidade, quando um cultivador não possui nenhum coração de 
apego entre as pessoas comuns, esse cultivador não manifesta nada. Certamente, se esse 
cultivador cultivou a esse ponto, já terá alcançado a perfeição. Por isso, enquanto há 
corações de apegos, esses se manifestam durante o cultivo. Isso não significa que a pessoa 
não esteja se cultivando nem tampouco que a pessoa não se cultiva bem. O que ocorre é que 
ela não tem feito bem em um assunto ou aspecto específico. Todos devem prestar atenção a 
isso. 
  
Digo que não há nada a temer se durante o processo de cultivo entre as pessoas comuns 
ainda se manifestam corações de apegos. O ponto-chave está em todos se considerarem 
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cultivadores, e que quando surgirem problemas, olharem para dentro de si mesmos. Se 
todos puderem fazer isso, a situação nessa região será muito boa e haverá menos conflitos.  
 
Pergunta: No cultivo não há um lider. DaFa não tem uma organização pré-estabelecida. 
Há algum problema se os membros da associação e seu presidente utilizam esses títulos 
quando contatarem organizações ou departamentos governamentais. 
 
Mestre: Pode-se dizer que não há problema. As associações não foram estabelecidas de 
acordo com as condições da sociedade humana comum? Então, por que não usar tal forma 
para esclarecer a verdade na sociedade humana comum? Certamente isso pode ser feito. O 
governo também permite o registro de vocês como associação. Porém, não devem ostentar, 
vocês estão validando o Fa, não validando a si mesmos.  
 
Os discípulos do DaFa são verdadeiramente cultivadores. Se a situação da sociedade atual 
não fosse essa, realmente eu não iria querer que estabelecessem associações. Simplesmente 
haveria lugares de prática, encarregados, encarregados regionais; seria somente assim. Na 
realidade, os encarregados são aqueles que reúnem pessoas, e também são cultivadores 
comuns, alguém que oferece um serviço aos demais, alguém que se sacrifica mais. 
 
Pergunta: Um grupo de pacientes com câncer nos pede para lhes ensinarmos gong. 
Podemos fazer isso? Não temos a capacidade fundamental de cantar e dançar. Se 
praticarmos e aprendermos diligentemente, poderemos fazer um espetáculo cultural de 
grande escala em pouco tempo? 
 
Mestre: Isso tem a ver com a situação e as capacidades de cada um. Se vocês não têm as 
condições básicas e querem fazer um grande espetáculo cultural, fazendo-o à força, então a 
audiência o verá como um espetáculo ridículo. Sem importar se ficam felizes, se as pessoas 
depreciarem o espetáculo ou se elas rirem de vocês, penso que isso trará efeitos negativos. 
Por isso, devem atuar de acordo com as condições. 
 
Devem averiguar qual é o motivo pelo qual os pacientes com câncer querem aprender gong. 
As pessoas no mundo querem obter o Fa, querem se cultivar, querem dizer que Falun DaFa 

é bom; isso são as pessoas tomando a iniciativa, validando o Fa e cada uma escolhendo seu 
futuro. Se vocês vêem o DaFa como algo para curar enfermidades, fazendo isso entre as 
pessoas comuns, na realidade, isso não é uma atitude séria para com o Dafa.  
 
Vocês podem ensinar nas cadeias, também podem ensinar os doentes nos hospitais. Isso é 
validar o Fa; porém, deve-se ter o mesmo propósito de quando ensina a prática em outros 
lugares. Basicamente, fazer isso é para que as pessoas obtenham o Fa e possam ser salvas. 
Se vocês consideram o DaFa como algo para corrigir os erros das pessoas, como um 
instrumento para curar enfermidades, ou um método para melhorar as dificuldades das 
pessoas comuns, isso não deve ser feito. O DaFa está sendo transmitido na sociedade 
humana para salvar as pessoas; vocês devem ter isso bem claro em suas mentes. Se alguém 
diz que Falun Gong é efetivo para curar câncer, então todos virão. Assim, é certo que já 
não funcionará, pois esse coração de apego já não é correto. O DaFa não veio para curar as 
enfermidades dos humanos. Ele veio para salvar as pessoas desde suas partículas mais 
fundamentais e esta é a verdadeira razão pela qual resolve os problemas dos humanos. 
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Tendo esse ponto como partida, os efeitos certamente serão bons. Os assuntos realizados 
com apegos de pessoa comum, não têm bons efeitos. 
 
O cultivo é sério. Li Hongzhi não veio guiar a todos para que curem as doenças das 
pessoas. Menos ainda veio para qualquer assunto humano e absolutamente não está levando 
as pessoas a estabelecer nenhum tipo de religião. Li Hongzhi veio para ensiná-los o cultivo, 
veio para se responsabilizar pela salvação de vossas vidas. 
 
Pergunta: Os corações de alguns estudantes “se moveram” devido à eleição do presidente 
de Taiwan. Isso foi uma prova arranjada pelas velhas forças? Como isso pode ser tratado 
corretamente? 
 
Mestre: O pensamento reto dos cultivadores não deve se mover, mesmo que o céu caia. Só 
assim é cultivo. Assim é extraordinário. (Aplausos). Os cultivadores não devem se apegar a 
nada desse mundo. Hoje, a forma de cultivo dos discípulos do DaFa é diferente. No 
cultivo, todos se cultivam se adaptando o máximo possível à sociedade comum e tendo um 
trabalho normal na sociedade comum. Ao mesmo tempo, os cultivadores têm suas familias, 
trabalhos, e todos os outros aspectos, mantendo assim, uma relação estreita sem separação 
alguma da sociedade. Então, durante a eleição em Taiwan, houve estudantes que votaram 
nessa pessoa porque sentiam que ela é boa, enquanto outros votaram no outro candidato 
porque sentiam que ele também era bom. Os conhecimentos de cada um são diferentes, isso 
é algo que não se discute. O comportamento individual na sociedade não representa o Dafa, 
no entanto, não se deve apegar a esse assunto como as pessoas comuns fazem. 
 
Não importa em quem tenham votado, eu, seu Mestre, não posso dizer que todos estejam 
equivocados. Não interfiro nesses assuntos, pois exijo que transitem o caminho de cultivo 
justamente na sociedade humana comum. Os cultivadores trazem unicamente benefícios à 
sociedade; cultivam-se na sociedade humana comum e não manipulam as pessoas comuns.  
 
Como cada cultivador é um indivíduo, podem votar em quem quiser, somente não se 
apegue a isso. Todos os discípulos do DaFa têm visto um problema em decorrência dessa 
perseguição na China continental, por isso alguns pensam: “Não votarei naquele que tem 
relações mais próximas com a maldade que nos persegue”. (Aplausos). Sendo eu, seu 
Mestre, tampouco posso ter algo contra isso. (A audiência ri e aplaude). Esse é um 
pensamento próprio dos estudantes. Eu, sendo seu Mestre, não lhes disse em quem votar, 
menos ainda – e tampouco permito isso – disse que formassem uma ação grupal. (A 
audiência ri). 
 
Se há ações individuais entre os estudantes, isso é um assunto pessoal do praticante. Dizer 
que vou votar nesse ou naquele outro, enfim, tudo isso é comportamento pessoal, não tem 
nada a ver com o DaFa em si, nem tampouco com a associação. O encarregado da 
associação pode apoiar qualquer lado, isso é seu comportamento pessoal. Justamente por 
ele estar se cultivando, e ao mesmo tempo ser um membro da sociedade, como poderia 
deixar completamente tudo dos humanos durante o processo de seu cultivo? Isso só poderá 
ser feito quando alcançar a perfeição em seu cultivo. Então, se cultivando na sociedade 
comum, ele tem relações com a sociedade e por isso vota em quem quiser. Ele tem seu 
próprio pensamento, isso tampouco é algo que se discute.  
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Não importa o resultado da eleição, não deve haver conflitos na sociedade; isso seria muito 
perigoso. Sendo um cultivador, você deve requerer de si mesmo requisitos ainda mais 
estritos. 
 
Por isso digo a todos os estudantes, que não se deixem levar pelos corações das pessoas 
comuns nem se deixem influenciar como as pessoas comuns. Vocês carregam energia e 
capacidades, então as coisas que fazem impulsionam grandes fatores e seus efeitos na 
sociedade são imensos. Por isso não podem se comportar seguindo o modo das pessoas 
comuns. Tenho visto que os corações de alguns estudantes são movidos pelas pessoas 
comuns e se sentem indignados, carregam emoções alteradas, e os pensamentos retos se 
debilitam. Naquele momento, não se pode ver nada nele que carregue a imagem de um 
cultivador. Isso não pode. Naquele tempo, nossa apelação do dia 25 de abril foi pacífica e 
muito racional. Somos todos seres benéficos para a sociedade. 
 
Pergunta: Agora que já não existem tantas velhas forças e mãos negras, quando os 
estudantes não agem bem, de quem são as interferências? 
 
Mestre: Os mãos negras das velhas forças foram eliminados em grandes quantidades e 
estão se concentrando na China continental. Às vezes saem para fazer algo mau. (A 
audiência ri). Além disso, quero eliminar esses Deuses maus fora dos Três Reinos. Eles 
estão controlando a maldade, atuando inclusive de forma direta. Não importa o que 
acontece, chegado a esse ponto, se os Deuses se atrevem a participar e atuar diretamente, se 
eu não os elimino, os Deuses acima também estariam fazendo isso. Agora a situação está 
mudando muito rapidamente.  
 
Pergunta: “Um tempo incomensurável e um instante são o Tempo”, o que significa isso? 
 
Mestre: “Um tempo incomensurável e um instante são o Tempo”, isso é tudo o que 
aconteceu durante um tempo longo e longo; um instante significa um tempo curto. Não 
importa se é incomensurável ou um instante, o conceito de tempo longo e curto, da 
perspectiva de um Deus, é igual. É possível que esse instante de tempo crie um tempo 
longo para as vidas dentro do campo desse tempo. Nós o vemos como um instante, porém 
nesse campo de tempo, esse instante pode ser incomensurável. O que é um tempo 
incomensurável em nosso mundo, para alguns Deuses enormes é também um instante. O 
tempo que cria e assimila, é o tempo fazendo truques, este é o significado. 
 
Pergunta: Tive a oportunidade de participar da eleição dos parlamentares da cidade e fiz 
amizade com pessoas de diferentes níveis sociais. Estabeleci uma boa base para esclarecer a 
verdade. Como não conheço as funções dos parlamentares, necessito de um tempo para 
entendê-las e participar em um trabalho social e aprender a ser um parlamentar. Às vezes 
tenho um conflito: penso que esse tempo deveria ser usado para fazer programas de 
televisão e esclarecer a verdade. 
 
Mestre: O Fa que transmito é justamente para se cultivar na sociedade humana. Ao se 
cultivar na sociedade humana, existem diferentes contatos entre um discípulo do DaFa e a 
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sociedade. Todos os diferentes trabalhos se relacionam com a sociedade. Isto não é um 
conflito.  
 
Na realidade, muitos estudantes têm diferentes trabalhos e ao mesmo tempo também estão 
esclarecendo a verdade. O cultivador pode arranjar tudo muito bem, utilizando seu próprio 
tempo bem, fazendo ainda melhor. Não há nada contra vocês terem uma profissão na 
sociedade; não há conflito em ter um grande negócio ou ser um grande funcionário. Quero 
afirmar precisamente que todas as pessoas de diferentes níveis podem se cultivar. Também 
sou o primeiro a permitir isso. Na história havia muito pouca salvação para as pessoas ricas 
e para os funcionários de alto calão. Não faço distinção nisso, só vejo o coração da pessoa. 
Salvo a todos. (Aplausos). Os feitos têm comprovado que isso é correto. Não só é possível 
como também meus discípulos do DaFa têm se cultivado assim. Como no passado não 
havia o DaFa, a verdade pela qual os diferentes Deuses se iluminaram e se validaram, não 
era a verdade fundamental do Cosmo. Hoje, o DaFa está sendo transmitido e qualquer 
coisa é possível de ser feita.  
 
Pergunta: A validação do Fa e as atividades não deixam muito tempo; há pouco tempo 
para praticar gong e estudar o Fa. 
 
Mestre: Sim, existe tal problema. Se você está muito ocupado fazendo algo específico para 
o DaFa, então pode parar um pouco com a prática de gong e depois quando tiver tempo, 
pode recuperá-la. Não há problema nisso, pois esse gong pode ser praticado mais quando 
tiver tempo, e menos quando não tiver tempo. O Mestre já falou sobre essa questão. Quanto 
ao estudo do Fa, penso que ainda terá que encontrar um tempo para aprender um pouco. 
Quando busca tempo para estudar, aparece um problema; certamente não pode tranquilizar 
seu coração. Se você não pode tranquilizar seu coração, o estudo é em vão, está 
desperdiçando o tempo. Se você quer estudar, deixe seu coração de apego, mantenha o 
coração firme, tranquilize os pensamentos e estude genuinamente. Mesmo que só aprenda 
uns parágrafos, é ainda melhor que ler um livro inteiro com um coração inquieto. Quando 
estuda o Fa, o Fa tem que entrar em você. 
 
Pergunta: Todas as tribulações pelas quais os discípulos passam, são causadas pelas velhas 
forças contra a retificação do Fa? 
 
Mestre: Não, suas tribulações são todas partes de seu próprio cultivo. A interferência das 
velhas forças está dirigida ao cultivo pessoal de cada discípulo do Dafa. Digo que não 
reconheço a interferência das velhas forças contra os discípulos do DaFa, pois os discípulos 
do DaFa são meus discípulos, ninguém está a altura de interferir, menos ainda permito que, 
para chegarem às suas metas, seus complôs tenham êxito utilizando a força contra os 
discípulos do DaFa, arruinando meus discípulos. Elas podem interferir porque se 
aproveitam de seus apegos, faltas e, além disso, pelo carma deixado pela história. Esta 
perseguição também se originou por esses fatores. A retificação do Fa fora dos Três Reinos 
não tem em si mesmo muita relação direta com vocês. Porém, vocês estão aqui durante o 
período da retificação do Fa, junto com o Mestre, são discípulos do DaFa do período da 
retificação do Fa.  
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Pergunta: Alguns estudantes consideram que somente enviando pensamentos retos em 
casa e esclarecendo a verdade por telefone, já é considerado um discípulo da retificação do 

Fa e não é necessário dar um passo adiante e sair. Isto é certo? 
 
Mestre: A não ser que estejam especialmente ocupados devido a assuntos do DaFa, não é 
correto não saírem quando há atividades de validação do Fa em grupo ou outras como o 
estudo do Fa em grupo. Estudar o Fa em grupo é um ambiente que se criou para vocês e a 
forma que lhes deixei. Penso que devem fazê-lo dessa maneira. Os fatos comprovaram que 
se cultivar dessa forma faz com que os estudantes se elevem mais rapidamente. Quando 
uma pessoa se cultiva sozinha, não existem fatores que podem fomentar sua elevação. Por 
outro lado, sendo um discípulo do DaFa, não dizem que fazem sempre aquilo que o Mestre 
lhes pede? Por acaso, não tenho dito que devem transitar retamente o caminho que os 
discípulos do DaFa devem transitar?  
 
Quando vejo que estão passando por dificuldades, não quero dizer a todos: “devem fazer 
isto”. Raramente digo isso. Sei que é muito difícil para todos. Além disso, você tem que se 
iluminar por si mesmo no cultivo, pois lhes ensinei claramente os princípios do Fa; deve 
transitar seu próprio caminho. Se digo a você: “Deve ser assim”, então terá uma brecha 
nesse ponto, e esta brecha terá sido causada por seu Mestre. Se o Mestre não deixa você se 
iluminar por si mesmo, não deixa que você mesmo faça as coisas, então, nesse aspecto você 
não poderá se cultivar. Por isso, raramente falo de tal forma. Um discípulo do DaFa deve 
conhecer sua própria responsabilidade e como deve atuar sendo um discípulo do DaFa. 
 
Pergunta: Na validação do Fa, seu discípulo participa frequentemente em algumas 
atividades importantes e depois percebe que quando faz algo importante, muitas vezes 
aparecem diferentes interferências e estados de eliminação de carma.  
 
Mestre: Tem havido interferências desde o princípio; grandes e pequenas interferências 
aparecem de vez em quando. As escórias das velhas forças e essas forças maléficas 
simplesmente não se dão por vencidas. Cada vez que ensino o Fa, elas podem escutá-lo, o 
escutam ao mesmo tempo que vocês. Não obstante, insistem em atuar dessa maneira. Seus 
pecados são tão grandes que já não podem ser equiparados com suas vidas. Elas vão pagar 
por seus pecados eternamente no futuro. Ainda assim, não conseguirão pagá-lo totalmente; 
é tão grande que chega a este grau. No final, esses elementos e fatores velhos sacrificam 
essas coisas – essas escórias das velhas forças nos Três Reinos, os diferentes fatores que 
causaram a corrupção do Cosmo – dizendo a elas que interferiram até o final. Seus pecados 
são tão grandes que podem queimar a elas mesmas. Isto é causado pelo enlouquecimento 
desses elementos e velhos fatores. 
 
Pergunta: Os pensamentos bons são simples e os pensamentos maus são complicados? 
Quais são as razões? 
 
Mestre: Da perspectiva dos Deuses, uma pessoa que tem pensamentos simples e limpos é 
uma pessoa boa. Quando uma pessoa tem pensamentos complicados, os Deuses não 
consideram esta pessoa como boa. Pois os Deuses consideram que a complicação é causada 
justamente pelos apegos do homem a este mundo. Os pensamentos complicados não são 
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justamente os fatores que fazem com que o homem se apegue ao mundo humano? Por isso, 
tal razão existe no cultivo. 
 
Na verdade, uma pessoa com pensamentos simples não quer dizer que tenha menos 
sabedoria. Ter pensamentos complicados não equivale a ter sabedoria. Isto também não 
contradiz a forma de cultivo dos discípulos do DaFa e tudo o que estão fazendo hoje na 
validação do Fa. A fonte da sabedoria dos discípulos do DaFa vem do pensamento reto – o 
pensamento divino. Esta sabedoria e o pensamento complicado formado na sociedade são 
dois conceitos diferentes. Esse se origina da astúcia formada pela busca dos benefícios 
pessoais, pelo egoísmo, competição, etc. Porém, a premissa dos discípulos do DaFa é a 
validação do Fa, não estão buscando algo para si mesmos, e é justamente nisso que reside a 
diferença fundamental. As coisas dos discípulos do DaFa são de grande inteligência e 
sabedoria. Aquilo que é formado na sociedade humana na busca de benefícios pode-se dizer 
que é um pensamento complicado. Os dois tipos de pensamentos se manifestam 
diferentemente. Isso é certo. 
 
Pergunta: Em nossa região há sempre estudantes veteranos que não participam há muito 
tempo do estudo do Fa em grupo, nem tampouco participam na prática de exercícios em 
grupo. Eles consideram que se elevam igualmente mesmo sem participar das práticas em 
grupo, ou do estudo do Fa em grupo; eles praticam o gong em suas casas. Atuando assim, 
penso que eles não alcançam a elevação que se consegue em grupo. 
 
Mestre: Realmente, digo que se verdadeiramente existem situações assim, são causadas 
pelos apegos desses estudantes. Se eles não acreditam nisso, então procurem na raiz de seus 
pensamentos. É certamente um apego. Dizendo de outra forma: você é preguiçoso; dizendo 
de forma mais forte: você tem medo. No entanto, há alguns estudantes veteranos que estão 
ocupados em algumas tarefas específicas, em tal caso não é o mesmo.  
 
Pergunta: Eu acreditei nessa pessoa corrupta de Hong Kong. Posso participar nas tarefas 
dos meios de comunicação? 
 
Mestre: Não faça perguntas específicas ao Mestre. Temos estudantes que têm feito coisas 
erradas; se podem corrigi-las, está tudo bem. Quem não comete enganos? Sendo um 
estudante, se outros estudantes não confiam em você, não insista em fazer as coisas, não há 
problema em se distanciar um pouco. Dessa forma, diminui a pressão mental em ambos os 
lados.  
 
Se não deixam você fazer essas tarefas, então distribua panfletos na rua, pois isso 
igualmente salva vidas. Pode enviar pensamentos retos, fazer outras coisas, pode fazer de 
tudo. Por que tem que se apegar nesse aspecto em particular? Quanto mais você se apegar, 
mais os outros estudantes terão percepções fortes sobre você. Não é assim? Por que tem que 
atuar dessa maneira? Atuando assim, isso não será utilizado pelas velhas forças para causar 
caos? Por isso, em qualquer coisa que faça, se vem de um pensamento inicial de considerar 
o DaFa em primeiro lugar, penso que o assunto já não será o mesmo, a situação não será a 
mesma. Sugiro a todos os estudantes considerados suspeitos irem às embaixadas, irem às 
ruas distribuir panfletos e materiais sobre a verdade. Irem aos lugares onde mais se 
necessita esclarecer a verdade e se colocarem diretamente frente às pessoas, esclarecendo a 
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verdade. Porém, primeiramente deixem de participar em assuntos específicos. Mostrem a 
todos se você é um verdadeiro ou falso discípulo do DaFa e se pode ou não fazer essas 
coisas. 
 
Se há alguns estudantes que são realmente um problema, vocês não devem se preocupar 
com eles. Tal tipo de gente existe entre os discípulos do DaFa, porém não está no Fa. 
Quando as velhas forças terminarem com eles, suas vidas terminarão. Realmente sei que 
alguns com problemas também sabem que o DaFa é bom. Devido a temerem que as coisas 
más que fizeram anteriormente possam ser reveladas pelos agentes secretos, o coração de 
medo que carregam faz que por um lado continuem fazendo coisas más e por outro lado 
peçam ao Fashen do Mestre que lhes dêem comodidades. Como os Fashen podem lhes dar 
comodidades? O cultivo é um assunto sério! Especialmente o cultivo dos discípulos do 
DaFa, que poderosas virtudes! Rogando aos Fashen com apegos e com corações sujos, é 
impossível obter qualquer tipo de reconhecimento. A escória e os fantasmas podres das 
velhas forças podem ver esse tipo de coração e o guiarão fazendo-se passar pelo Mestre, 
dizendo a você que não há problema em fazer algumas coisas; isso é precisamente para 
acabar com você.  
 
Pergunta: Todos os discípulos do DaFa de Taiwan, os discípulos jovens da escola 
Minghui saúdam o Mestre. (Mestre: obrigado a todos) (A audiência ri). Todos os discípulos 
jovens do jardim Dou Dou da escola Minghui em Taiwan saúdam o Mestre. No período da 
retificação do Fa, como podemos utilizar a perspectiva da educação para validar o DaFa? 
 
Mestre: Na realidade o que fazem é justamente validar o DaFa. Os alunos da escola 
Minghui se tornaram jovens discípulos e inclusive influenciaram a sociedade nas escolas e 
no ambiente educativo, e mesmo assim, podemos fazê-lo ainda mais profundamente, mais 
amplamente; minha esperança em vocês reside justamente aqui. (O Mestre ri) (Aplausos). 
Tenho dito que é isso o que espero, porém para ser exato, é a esperança de todas as vidas. 
(O Mestre ri) (Aplausos).  
 
Pergunta: Em certa região chegaram algumas pessoas vindas da China que se dizem 
discípulos do DaFa. Imediatamente alguns praticantes lhes ajudaram a fazerem os trâmites 
para refugiados. Não seria melhor conhecê-las antes de resolverem seus problemas? 
 
Mestre: Para esses estudantes, atuem de acordo com a situação. Se elas são 
verdadeiramente discípulos do DaFa, devem ajudá-las. Perguntem a elas um pouco sobre o 
DaFa, pois saberão responder claramente. 
 
Pergunta: Alguns estudantes fazem coisas extremas e trazem ao DaFa efeitos muito 
negativos. 
 
Mestre: As vidas que os Deuses mais depreciam são aquelas que não encontram a si 
mesmas. Carecem de pensamentos retos em tudo o que fazem. Não podem encontrar a si 
mesmas; quando falam, não são sinceras, fazem as coisas de forma extrema; não tem ser 
próprio. Digam-me: quem estará sendo salvo? Quem é você? Esse tipo de vida é o tipo que 
mais os Deuses depreciam. Mesmo este tipo de gente tendo entrado entre os discípulos do 
DaFa, na realidade não estão no DaFa. Realmente é triste; não têm pensamentos retos. 
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Pergunta: Quando alguns estudantes que possuem gong enviam pensamentos retos, 
pensam que essas vidas em outras dimensões devem ser salvas, e eliminá-las não parece 
muito benevolente. 
 
Mestre: Se não existisse esse assunto da retificação do Fa, quando um Mestre conduzisse 
seus discípulos, e esse tipo de pensamento aparecesse, não poderia se dizer que o 
conhecimento de seu discípulo fosse incorreto, mesmo o Mestre considerando que ele não 
tenha tido pensamentos retos. O Mestre com este tipo de discípulo, mandaria esse discípulo 
o quanto antes para casa, pois se não faz o que o Mestre diz, que tipo de discípulo você 
seria? Hoje o problema já não é o mesmo; o surgimento do assunto da retificação do Fa vai 
além do cultivo pessoal de uma vida. Essas vidas que interferem com o DaFa devem ser 
eliminadas, e já não é uma questão de ser ou não benevolente. É uma questão de se está 
sendo responsável ou não com o DaFa. 
 
Sendo um discípulo do DaFa, não pense que o propósito de salvar pessoas é para que você 
chegue à perfeição. Não é assim. A responsabilidade de um discípulo do DaFa é validar o 
Fa. Nem sequer você quer validar o Fa? Nem se comove quando o DaFa está sendo 
danificado? Os discípulos na China continental também são assassinados por essas coisas. 
Isso não é um assunto seu? Você obteve tudo do Fa, o DaFa não necessita nada que seja 
seu em troca, porém, sendo um discípulo do DaFa, se o DaFa não existisse, o que você 
poderia ser? Salvaguardando o DaFa, não está salvaguardando a si mesmo? Realmente 
penso que esse estudante que perguntou não tem somente um problema de confusão. No 
entanto, não terminei de ler sua pergunta... 
 
Pergunta: ...descobri um jogo de sinais de mãos, e com a recitação do Lunyu várias 
vezes... ele diz que desenvolveu grandes coisas. (Mestre: Olhem, disse que ele não tem só 
um problema de confusão) (A audiência ri)... Inclusive ensina silenciosamente outros 
estudantes. 
 
Mestre: Isto é interferência. Isto é ser usado por demônios, porém todavia isso não é tão 
grave. Quanto a este estudante, seu nível caiu muito. Que minúsculo parece se comparado 
com os discípulos do DaFa que validam grandiosamente o Fa. Oh, há tanta diferença! Na 
realidade, ele não interfere com os estudantes. Muitos vão perceber que há algo que não 
está bem com ele. Somente um número muito pequeno de pessoas que tem fortes apegos, 
será afetado por ele. 
 
Pergunta: Seu discípulo sente que as velhas forças nos tem arranjado umas provas fatais, 
querem que nós tropecemos e não nos levantemos mais. Porém, se pudermos passar essas 
provas, essas tribulações, poderemos abandonar os apegos fundamentais, e começar a fazer 
as coisas melhor ainda. 
 
Mestre: Sim, se todos não tivessem nada a que se apegar, as velhas forças já não poderiam 
ter nenhuma desculpa e não poderiam fazer nada. 
 
Pergunta: Taiwan desempenha um papel na retificação do Fa, como será depois, quando 
ocorrer a retificação do Fa no mundo humano? 
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Mestre: O Fa retificando o mundo humano é assunto para o futuro. Quanto a qual será o 
papel de Taiwan, só posso dizer a todos: tem o mesmo antepassado, é o mesmo povo. As 
atitudes de ambos os lados do Estreito de Taiwan são diferentes. Isto é justamente uma 
contradição muito forte. 
 
Pergunta: Como os discípulos do DaFa podem saber qual será o dia em que terminará o 
período da retificação do Fa? 
 
Mestre: Não se apegue a isso, quando esse dia chegar, a história desse velho Cosmo 
terminará, e os discípulos do DaFa também terão alcançado a perfeição. O momento da 
perfeição e de abrir o gong, para uma vida significa um segundo antes e um segundo 
depois. Não chega nem a um segundo, um instante antes e um instante depois, e a diferença 
entre o humano e o divino já terá se manifestado. O cultivo de um discípulo do DaFa vai 

desde o microcosmo até a superfície. Por isso, essa parte bem cultivada no microcosmo, 
não se move sem a vontade do corpo principal, porém sabe tudo. Depois do êxito no 
cultivo, o reino mais alto ao qual chegou se cultivando e todos os reinos abaixo, abrangerão 
uma parte de você. Saberá todas as situações do reino em que está. Por isso, no segundo 
antes e no segundo depois, a diferença entre o divino e o humano já terá se manifestado. 
Nesse instante saberá tudo. Nesse instante será um onipotente e magnífico Deus. 
 
Pergunta: A política de Taiwan no momento, é arranjada pelas velhas forças ou é fruto dos 
corações dos discípulos do DaFa? 
 
Mestre: Pode-se perceber que os estudantes estão realmente interessados nesse tema. Os 
discípulos do DaFa não fomentaram essa situação, isto não tem relação com nossos 
discípulos do DaFa, tudo isso é causado pelos elementos e fatores deixados pelas velhas 
forças. Porém, observando as coisas da situação atual, a escória das velhas forças já 
demonstram que não tem mais forças para fazerem o que desejam. 
 
Pergunta: Um estudante foi a Pequim depois da perseguição. Desde então, ele lê somente 
Zhuan Falun e não lê as conferências. Fizemos numerosas trocas de experiência com a 
esperança que ele despertasse dessa iluminação perversa que teve, porém tudo foi em vão. 
Pergunto que martelo pesado pode ser usado para golpeá-lo e despertá-lo. (O Mestre ri). (A 
audiência ri). 
 
Mestre: Fale com ele com benevolência e veja onde está seu apego. Este estado é causado 
por seu coração de apego e medo. Ele acreditou nas mentiras e propagandas da maldade. 
Certamente ele sabe que o Fa é bom. Em seu coração há um conflito e ele não consegue 
sair disso. Se ele realmente não conseguir dar o passo adiante, então será um problema dele. 
No entanto, se ele pode ser salvo, então tratem de ajudá-lo. 
 
Pergunta: Há pouco tempo, esclarecíamos a verdade em diferentes localidades na forma de 
espetáculos culturais; o resultado tem sido muito bom. Há organizações que nos convidam 
para ensinar e demonstrar os exercícios de gong. As pessoas de uma dessas organizações 
são todas doentes com câncer. Pergunto: como podemos lidar bem com essa situação. 
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Queremos organizar um grande espetáculo. Podemos cobrar entrada? Podemos arrecadar 
fundos para outras organizações? 
 
Mestre: Absolutamente não podem arrecadar fundos para outras organizações nem 
tampouco podem lidar com assuntos que não têm importância para os discípulos do DaFa. 
Validar o Fa e esclarecer a verdade, salvar vidas e opor-se à perseguição são a prioridade 
dos discípulos do DaFa, então os discípulos não devem ser interferidos com outras coisas. 
Fazendo algo que não tem nada a ver com o DaFa, digo que não há benefícios, apenas 
perdas. Alguns possivelmente pensem: “Se eu arrecado algum dinheiro para essas pessoas, 
elas podem pensar bem sobre Falun Gong”. Não existe tal razão. Tenho transmitido o Fa 

por tantos anos, nunca pensei em empregar métodos econômicos, algum poder ou a 
poderosa reputação pessoal para que outros obtenham o Fa. Se a pessoa não vem pelo Fa, 
nada funciona.  
 
Pergunta: Nas questões judiciais, os estudantes podem esclarecer a verdade ao juiz? Isto 
pode influenciar na integridade do processo judicial? 
 
Mestre: Não há problema em falar sobre a perseguição. Não haverá problemas em 
esclarecer a verdade no que se refere aos estudantes que não tenham relação com os juizes. 
No mundo humano, as pessoas têm aprisionado a si mesmas com um monte de restrições. 
Se todos atuarem com sabedoria, não haverá problema algum, digo que nisso não há 
problema. 
 
Pergunta: Uma pessoa encarregada de um lugar em Hong Kong pôde retificar esse lugar 
até um ponto muito bom, realmente devo felicitá-la pelo seu vigor. Há também alguns 
estudantes que a consideram um Deus. Alguns estudantes dizem que esclarecer a verdade 
ali por uma semana é melhor que se cultivar em Taiwan por um ano. (A audiência ri) 
(Mestre: Isso é muito extremista). Muitos estudantes vão para Hong Kong por causa da 
reputação dela... 
 
Mestre: Estudantes, lembrem-se todos de uma questão: alguns estudantes fazem muito 
bem, porém, todavia estão se cultivando. Atuando dessa forma, não estão provocando 
novos apegos nela? Por acaso não causaria a ela um coração de ostentação? Por isso, penso 
que todos devem prestar atenção a isso. Qualquer aspecto que qualquer estudante tenha 
cultivado bem, devemos aprender disso, porém, todos ainda estão se cultivando e não se 
libertaram do coração humano, portanto devem tomar o Fa como padrão. 
 
Pergunta: ....Recentemente insistia em mudar a forma de enviar pensamentos retos, 
mudando a sequencia dos cinco minutos. Os primeiros cinco minutos seriam para eliminar 
todas as intenções negativas de nossos pensamentos, no entanto, ela substituiu isso por 
eliminar os mãos negras. Obriga os estudantes a atuarem de acordo com o que ela recita. 
 
Mestre: Vejam? Já aconteceu. (A audiência ri). Isto fez que surgisse nela corações de 
apego. Veem o que aconteceu? Vocês fizeram que ela fizesse as coisas à sua própria 
maneira. Por isso disse que vocês precisam estudar mais o Fa e ter o Fa como parâmetro. 
Qualquer pessoa que se cultiva bem em um aspecto, é porque se cultiva bem no Fa; isso 
não quer dizer que ela é melhor que o Fa. Se fizerem isso, não estarão aprendendo do Fa, 
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estarão aprendendo da pessoa. Uma pessoa que não tenha se cultivado com êxito, sempre 
terá brechas. Se ela é boa em um aspecto, não significa que ela é boa em todos os aspectos. 
Agora vejam, vocês geraram apegos nessa estudante. Prestem atenção a esse assunto.  
 
Pergunta: Por favor, o Mestre pode nos falar sobre como podemos propagar em todas as 
partes as características universais de Zhen-Shan-Ren de forma prodigiosa e com sabedoria 
através dos meios de comunicação? Como são as vidas no mundo dos Taos? 
 
Mestre: O que está dizendo aqui? (A audiência ri). Prodigiosamente e com sabedoria 
propagar o DaFa por todas as partes através dos meios de comunicação? Ao escutar isso, 
não me parecem palavras de um discípulo do DaFa, devem ser estudantes novos. Não há 
nenhum método prodigioso, os discípulos do DaFa estão fazendo tudo de acordo com o Fa. 
Ter bondade e misericórdia para com as vidas, e fazendo os seres conscientes saberem o 
quão maravilhoso é o DaFa, fazendo tudo de acordo com as diferentes condições 
favoráveis vem do próprio desejo de fazer isso.  
 
Como é o mundo dos Tao? Já falei sobre a Escola Tao. No passado, o sistema Tao não 
tinha mundos. O Tao se cultiva sozinho em um ambiente puro. No Céu também se cultivam 
em cavernas; os Taos também andam sem rumo pelo Céu. Há indivíduos que têm 
santuários. Recentemente, quando apareceu a religião taoista, também ocorreram 
discussões sobre Budas e Taos. Por isso, criou-se a religião taoista. Na religião taoista 
também há Budas e Bodhisattvas. Tudo isso está resolvido.  
 
Pergunta: Quando há brigas e conflitos que não podem ser resolvidos entre dois discípulos 
do DaFa que são casados, eles podem se divorciar? (A audiência ri). Isto se relaciona com 
o cultivo?  
 
Mestre: Realmente digo que mesmo que alguns estudantes digam que está bem, você tem 
brechas em seu cultivo. Não está muito apegado a essas coisas de gente comum? Se todos 
deixam o ego, se cultivam muito bem, e não tem um ego tão forte, sendo discípulos do 

DaFa como não podem lidar bem com esse assunto? 
 
 Quanto ao divórcio, digo-lhes que se adaptem ao máximo possível à sociedade comum. 
Hoje, se vocês se divorciam ou se vocês se casam, não digo nada. Estou falando de um 
princípio do Fa, porém lhe digo: no futuro não será permitido que esses assuntos existam. 
Tudo isso foi criado pelo estado atual da sociedade moderna. Tampouco posso obrigá-los a 
agir como devem, porém não será permitido às vidas no futuro atuarem dessa forma, não 
agirão dessa forma.  
 
Falando algo sobre os seres humanos. As pessoas de hoje dão muita importância ao qing. 
Porém, o qing é algo que não se pode confiar. Sou feliz se me trata bem, porém, se não me 
trata bem, o sentimento desaparece. Esta coisa pode ser confiável? Pode-se utilizar o qing 
para manter um matrimônio? Ah, além de sua responsabilidade moral, entre o matrimônio 
há também a questão da gratidão. Uma mulher se entrega a você por toda a vida. O homem 
deve pensar que esta mulher lhe entregou toda sua vida, então deve ser responsável por ela. 
As pessoas de hoje não entendem mais a gratidão entre duas pessoas dentro do matrimônio 
e tampouco se fala nisso. Evidentemente agora a sociedade não tem tal estado e tampouco 



 24

eu digo que tem que ser assim. No entanto, sendo um discípulo do DaFa devem atuar um 
pouco melhor. Faça o máximo possível para que não apareça esse tipo de assunto. 
 
Há pouco, falei somente sobre os homens; tenho que falar sobre as mulheres também. (A 
audiência ri). Melhor falar um pouco mais suave. (A audiência ri). Como mulher, também 
deve considerar o homem. Todas as mulheres querem que seus homens, seus maridos, 
sejam homens varonis, fortes, majestosos e retos. Porém, você está sempre o reprimindo. O 
controla tanto a ponto de fazê-lo parecer com uma mulher. (A audiência ri). Como um 
homem assim pode ser forte? Quando toda a sociedade já formou essa situação, pense, 
todos os homens nessa sociedade se tornaram homem-mulher, (A audiência ri), todas as 
mulheres se converteram em mulher-homem. (A audiência ri). Isto é yin e yang invertidos. 
A forma dessa sociedade é assim, eu tampouco os obrigo a fazerem tal e tal coisa. 
Realmente temos estudantes mulheres que têm muitas capacidades, algumas também são 
realmente algo... (O Mestre ri) às vezes são melhores que os homens em suas capacidades. 
Porém, às vezes, devem considerar os homens. Cultivadores, não importa onde estejam, 
todos são pessoas boas; então devem considerar os demais. Em casa, por que não pode ser 
considerada e compreensiva com seu marido? Não queremos deixar o melhor para 
humanidade do futuro? Os dois são cultivadores, você me considera, eu lhe considero, 
como posso falar de divórcio? O matrimônio deveria ser tão firme que não poderia ser 
quebrado. (A audiência ri). Ah! 
 
Pergunta: Eu queria perguntar: como esclarecer a verdade aos comerciantes. 
 
Mestre: O ser humano se apega justamente aos benefícios. Para uma pessoa comum, os 
benefícios são as coisas supremas, isso é ser um humano. Quando você diz a verdade e eles 
entendem: “Ah, vocês são pessoas boas, estão sendo perseguidos, porém, eu quero ganhar 
dinheiro”. Como agora, durante o período da perseguição ao Falun Gong, diferentes países 
continuam tirando dinheiro da China, fazendo com que a maldade tenha capacidade e 
dinheiro para perseguir Falun Gong. Isso também faz com que esses países que tenham 
investido dinheiro, dependam desse mercado, e não se atrevem a expor nada, não se 
atrevem a manifestar sua posição sobre a perseguição. Os seres humanos são assim, a 
menos que se cultive, nós só podemos falar a esse grau. Deixem os comerciantes.  
 
Pergunta: Mestre, por favor, Sakyamuni se iluminou e validou Jie-Ding-Hui. Nós também 
temos que nos iluminar na assimilação do Fa e validarmos nossos próprios princípios. Isto 
é correto? 
 
Mestre: Sim, é assim. Porém, não coloquei um final total a essas coisas as quais você se 
ilumina e valida. Você não sabe ainda quais são; só saberá depois que chegar à sua 
iluminação, pois os métodos de cultivo são diferentes. Não façam coisas novas e fora do 
comum; se amanhã inventar um novo termo, dizendo que se cultivou a isso, acabará se 
desviando.  
 
Pergunta: Austrália, Japão, Malásia, (Mestre: Este é melhor que o leia). Austrália, Japão, 
Malásia, Indonésia, Singapura, Macao, Coréia, Taiwan, Nova Jersey, os discípulos do 

DaFa ilegalmente encarcerados no campo de trabalho forçado de Pequim, Liuzhou em 
Guanxi, Meizhou em Guandong, Shenzhen, Yangzhou em Jiangshu, Sidney, a escola 
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Minghui no Japão, Ninpo em Zhejiang,  Zhuhai, Hanzhou,  Qingdao em  Shandong, 
Haiyan,  Xangai, Yenbian,  Wuhan, Shanxi, Jinlin, Shuangcheng em Heilongjiang,  Weihai, 
Panyu em Guanzhou, Xian, Pequim, Guandong, Jiangmen; Todos esses discípulos do DaFa 

dão as mais altas saudações em respeito ao extraordinário Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). Eu sei, especialmente o que sentem os estudantes na 
China continental. Sei que eles sentem muitas saudades do Mestre. Na realidade, também 
sinto o mesmo. A maldade vai ser eliminada, as nuvens negras não tamparão o céu. 
 
Pergunta: Um praticante recebeu minha chamada telefônica quando liguei para ele em 
Pequim para esclarecer a verdade. Seu discípulo disse que todos os discípulos do DaFa no 
mundo estão preocupados com eles e que acreditam firmemente no Mestre e no DaFa; e 
que quando parecer difícil de suportar, tente suportar, quando parecer difícil de fazer, tente 
fazer. Este praticante me pediu que enviasse saudações ao Mestre, todos eles sentem muitas 
saudades. 
 
Mestre: Agradeço a todos. (Aplausos). 
 
Pergunta: Quero transmitir as saudações do escritório de segurança em Guanzhou. Nesse 
momento há... (Mestre: Não vou ler o número de pessoas) que sabem claramente dessa 
perseguição.  
 
Mestre: Os discípulos do DaFa da China continental estão esclarecendo a verdade, e a 
situação de salvar vidas está mudando mais rápido que em outros países no estrangeiro. Ali 
há uma grande quantidade de discípulos do DaFa. Cerca de cem milhões de discípulos do 

DaFa estão exercendo um grande efeito em sua oposição à perseguição. Esclarecendo a 
verdade em todo o mundo, salvando vidas fora da China continental, fazendo com que 
essas pessoas do mundo que conhecem a verdade, reprovem esta perseguição, fazendo com 
que se iluminem às atrocidades cometidas pela maldade, isto é o resultado da retificação do 

Fa e dos esforços de todos os discípulos do DaFa. Porém, antes da chegada da retificação 
do Fa, se uma pessoa quer que a perseguição acabe na China continental, os discípulos do 

DaFa na China devem desempenhar o papel principal. Ao falar dessa perseguição no 
momento presente, muita gente está desgostosa. Não só o povo, muitas pessoas de nível 
social alto e inclusive altos funcionários do governo têm saído para falar diretamente sobre 
a verdade da perseguição contra Falun Gong. Em pouco tempo, as pessoas se levantarão 
para criticar essa perseguição.  
 
Pergunta: Você mencionou em um artigo que no futuro, grandes responsabilidades nos 
aguardam. Isso significa que depois de alcançarmos a perfeição, voltaremos ao mundo para 
salvar nossos seres conscientes? 
 
Mestre: O que já está fazendo é justamente salvando seres conscientes. Não pode subir e 
voltar outra vez. (A audiência ri). Quem quer voltar? Você se sente muito bem nesse lugar 
porque esse par de olhos não pode ver a situação real daqui. Espera chegar lá então, dê uma 
olhada para trás, e descobrirá o quão sujo é realmente este lugar dos humanos. Se lhe pedir 
para vir, você não irá querer vir. Por isso digo que devem valorizar essas vidas que se 
atrevem a vir para cá. Porém, a perseguição das velhas forças tem feito que as vidas 
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pequem contra o DaFa. O comportamento dos humanos nesta perseguição realmente 
destruiu muitas pessoas, destruiu muitas vidas. 
 
Pergunta: Com relação aos discípulos do DaFa com deformidades, como enviam 
pensamentos retos? Minha mão direita está paralisada. 
 
Mestre: Utilize então a mão esquerda. Isso não importa, pois não há problema mesmo que 
não faça os sinais de mão quando envia pensamentos retos. Digo-lhes que façam sinais de 
mão, pois quero que todos tenham ainda mais claramente em suas mentes que estão 
enviando pensamentos retos, e assim, seja mais forte, isso é tudo. 
 
Pergunta: Como podemos motivar os praticantes em Taiwan que participam e validam o 

Fa de maneira muito passiva, para que eles possam reagir e tomar a iniciativa de valorizar 
este último período da retificação do Fa? 
 
Mestre: Eu penso que, na realidade, os estudantes de Taiwan são os que menos me 
preocupo, pois a atitude do governo para com o DaFa faz que eu não me preocupe nesse 
aspecto, pois o Fa está lá e os estudantes também estão atuando bem. Às vezes sinto que 
eles agem como aqueles estudantes daquele tempo quando eu estava na China. (Aplausos). 
Quanto a uma pessoa em uma região em particular que não tem feito bem, isso tudo faz 
parte do processo de conhecimento e a manifestação do processo em que os estudantes 
novos caminham para a maturidade. Gradualmente todos se tornarão bons. A interferência 
individual no cultivo, comparando-a com a perseguição na China continental, logicamente 
não é a mesma coisa. No entanto, há muitas provas individuais; sendo cultivadores, 
definitivamente devem reconhecê-las corretamente. Não vale nada se vocês temem as 
provas ou tribulações; se todos os dias tiverem uma vida cômoda e se sentirem felizes, isso 
é cultivo? 
 
Pergunta: Estudamos o Fa com estudantes chineses; lemos um parágrafo em chinês e um 
parágrafo em japonês. Alguns estudantes chineses sentem que dessa forma, a velocidade do 
estudo do Fa se torna muito lenta e que o efeito não é tão bom quanto ao de ler todos juntos 
em um único idioma. 
 
Mestre: Penso que tudo é válido. Os estudantes que lêem em japonês, lêem juntos; aqueles 
que lêem em chinês, lêem juntos, isso também é possível. Analisem e vejam o que é mais 
conveniente para vocês. Não existe uma regra absoluta. Façam de um jeito em que todos 
possam se elevar. 
 
Pergunta: Sou jovem, há praticantes mais velhos que eu. Vejo seus apegos, porém não me 
atrevo a falar. Isto é um coração de medo? 
 
Mestre: Não tenha um coração de medo. Se você vê que algo não é correto, pode falar. Até 
os discípulos mais novos podem dizer quando notarem algo. 
 
Pergunta: Conheço um estudante que cometeu um grande erro há alguns anos, causando 
assim muito dano ao Dafa. Agora ele está em uma situação muito difícil, posso ajudá-lo? 
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Mestre: Se esta pessoa, depois de ter feito coisas más, já não estuda mais, não pode chamá-
lo de estudante. Agora, todos estão ocupados com o assunto do esclarecimento da verdade, 
precisa analisar se vale ou não a pena utilizar muito tempo para ajudá-lo. Vocês mesmos 
devem avaliar se podem salvá-lo fazendo isso, e qual é a perda e ganho com relação às 
condições existentes. Vocês mesmos devem decidir o que fazer nesse aspecto. 
 
Pergunta: Tirando a China continental, Taiwan é a região onde os jornais chineses são 
mais lidos. Peço ao Mestre que nos indique o futuro sobre abrirmos uma empresa de jornais 
em Taiwan. 
 
Mestre: Digo as mesmas palavras: decidam por vocês mesmos levando em consideração a 
situação e capacidades dos estudantes. Não peçam ao Mestre que confirme algo. Uma vez 
que o Mestre diga algo, já se diz: “O Mestre disse isso”. Então, não importa se vai dar certo 
ou não, se é difícil ou não, se as condições amadureceram ou não, já não importa. Por isso 
digo que façam todas as coisas de acordo com a situação de vocês. 
 
Pergunta: Como podemos entender: “Sacudir a poeira e ver toda a realidade”? 
 
Mestre: “Sacudir a poeira e ver toda”... Da perspectiva da história do universo até hoje,  já 
se passou um tempo infinito. Os corpos celestiais do universo se desintegram 
continuamente como o metabolismo, isto é, se desintegram, nascem e crescem outra vez. 
Depois de crescerem, novamente se desintegram. Por isso, a ciência dos seres humanos 
considera que o universo foi criado por grandes explosões. A poeira do universo cai. Os 
elementos e fatores negativos continuam caindo. Nenhum nível de cima até embaixo é puro 
como no começo; especialmente no que se refere aos Três Reinos, a situação é cada vez 
pior. A poeira tem seu tempo e se torna cada vez mais grossa. Quando essa Lua foi enviada 
lá para cima naquele tempo, não era tão grande. Agora a grossa camada superficial que a 
envolve já tem mais de dez quilômetros. “Sacudir a poeira e ver toda a realidade”, se refere 
aos seres conscientes que são todos tapados por alguns elementos e fatores externos. 
Mesmo nos níveis mais altos, muitos elementos e fatores negativos tem causado com que as 
vidas já não sejam puras; até os seres humanos são controlados pela maldade que veio de 
fora para perseguir o DaFa. Espera-se que todas essas coisas sejam eliminadas e depois se 
verá realmente como são essas vidas. Este é o significado. (Aplausos). 
 
Pergunta: Organizar e coordenar são dois lados de um assunto. Por que não se fala em 
organizar, apenas em coordenar? 
 
Mestre: Discutindo isso entre todos, já é o suficiente. A retificação do Fa tem um processo. 
Na realidade vocês fazem simplesmente três coisas, as quais já foram determinadas. Em 
torno dessas três coisas estão: como fazê-las bem, cultivar-se bem e salvar seres 
conscientes; no entanto, o mais difícil é salvar seres conscientes. Como fazê-las melhor, é 
uma questão de coordenação. Quando falo sobre coordenar, quero dizer sobre cooperar e 
trabalharem juntos. A validação do Fa também é cultivo. Se todos buscarem dentro de si 
mesmos, serão capazes de cooperarem bem entre si. O DaFa é precisamente o cultivo, não 
há outras coisas. O esclarecimento feito pelos discípulos do DaFa, por um lado está 
salvando seres conscientes, por outro lado está revelando essa perseguição, se opondo à 
perseguição e detendo essa perseguição. E mais, não temos outras metas. As atividades dos 
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discípulos do DaFa, as formas utilizadas no esclarecimento da verdade, juntarem-se para 
organizar algo, tudo isso faz parte do comportamento dos estudantes. 
 
Pergunta: Os elementos e fatores fora do Cosmo são iguais à água tranquila e sem vida? 
 
Mestre: A água tranquila da qual falei é só uma forma do universo de um certo nível. Este 
Cosmo é tão complicado que não se pode descrevê-lo com palavras humanas. Chegando a 
um certo nível, nem existe água, já não é água. O Cosmo é extremamente imenso, em cada 
grande reino há uma razão fundamental que produz um universo, certamente não é a razão 
mais fundamental. Porém, para as vidas desse reino, como vêem tudo em seu nível, 
consideram essa, a razão mais fundamental. Há muitas situações assim.  
 
Pergunta: O encarregado da associação pode estar acima dos praticantes? Os estudantes 
não podem dar opiniões, e o encarregado está formando núcleos de amigos.  
 
Mestre: Penso que se existem realmente tais problemas, então os encarregados devem 
prestar atenção a isso. Sendo encarregados, como é possível que os estudantes tenham tais 
pensamentos sobre vocês? Talvez tenhamos muitos problemas? Realmente é tempo de 
pensarem nisso. Encarregados, de fato, quando digo “Encarregados” é só um dizer. 
Encarregar-se de quê? Encarregar-se da responsabilidade para com o DaFa? Você pode 
realmente se encarregar disso? Na realidade, somos somente pessoas de contato, pessoas 
que servem a todos, sem autoridade, sem poder. A melhor função que pode desempenhar 
para ajudar o Mestre na superfície dos seres humanos é coordenar bem a todos.  
 
Dizer que o encarregado forma núcleos de amizade, isto não parece muito apropriado. Na 
realidade, o encarregado não está cuidando de todos os estudantes? Talvez você ache assim 
pelo fato de ele andar com pessoas ao redor dele, o que causa facilmente esse tipo de 
impressão nos outros estudantes. Quando há conflito nos corações dos estudantes com o 
encarregado, espalham as faltas do encarregado entre os estudantes; isso já não é um 
problema do encarregado. Por que não olha para dentro de seu cultivo? Instigar os 
estudantes guiando um grupo de pessoas para que não escute o encarregado, isso não é ser 
responsável para consigo mesmo e para com o DaFa. Tenho que olhar os dois lados. 
 
O encarregado deve atuar bem, porém os estudantes não podem ter sempre os olhos fixos 
no encarregado. Você é um discípulo do DaFa, cada um de vocês está se cultivando. O que 
você está fazendo? Você se cultiva só para ajudar o encarregado? Por acaso não se cultiva a 
si mesmo? O problema não é exatamente esse? Porém, se é um encarregado: existem 
realmente problemas graves? Se não pode ajudar o Mestre a guiar bem os estudantes de 
uma região, então, não é você mesmo que está com problemas? Vocês sabem como eu 
penso? Não posso abandonar nenhum discípulo do DaFa, cada pessoa é um familiar meu. 
Como podem tratar diferentes membros de minha familia de maneira diferente? Sendo um 
encarregado, eu o apoio definitivamente no trabalho que se refere ao DaFa. É um grande 
mérito quando se guia bem os estudantes em uma região. As pessoas comuns têm um 
ditado: “Eu não emprego as pessoas das quais suspeito, se eu as emprego, não suspeito 
delas”. Isso é dito pelas pessoas comuns. O DaFa também está criando e formando vocês, 
porém sendo discípulos do DaFa, devem eliminar qualquer tipo de apego, inclusive o 
coração de ser encarregado ou líder. Cada um de vocês é um cultivador, só que alguns se 
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sacrificam mais pelos outros. Por isso, como seu Mestre, peço aos encarregados que façam 
dessa maneira.  
 
O trabalho do DaFa também é cultivo; a maneira de atuar em um trabalho não tem nada a 
ver com o encarregado do DaFa. Digo, no passado, as pessoas não tinham essa forma e 
maneira de trabalhar: É um encarregado e um cultivador normal ao mesmo tempo. Vocês 
estão caminhando e trilhando seus próprios caminhos. Os encarregados do DaFa estão 
todos cultivando a si mesmos. Talvez não tenha agido bem no início, no entanto, poderá 
amadurecer gradualmente. Nesse processo seguramente aparecerão falhas e erros, esse é o 
processo de amadurecimento e de prática. Sendo seu Mestre, o vejo dessa maneira. Não 
posso substituí-lo por outro antes que alcance a maturidade, e por sua vez, treinar outro 
praticante desde o início. E mais, no processo aparecerão grandes quantidades de erros, os 
estudantes terão grandes quantidades de opiniões, se fizerem assim, a forma íntegra do 

DaFa correrá perigo de dano e interferirá com o conjunto dos discípulos do DaFa na 
validação do Fa. 
 
Se um encarregado tem problemas, os estudantes devem apontar a ele e dizê-lo seriamente. 
Primeiramente os estudantes devem pensar no DaFa, não podem colocar sempre a opinião 
pessoal em primeiro lugar, criticando sempre os outros dessa ou daquela forma. Se este 
encarregado da Associação realmente ata as mãos e pés dos estudantes e não lhes permite 
que façam as coisas, isso é realmente um problema sério. Isso equivale a interferir com 
cada discípulo do DaFa em seu caminho de validar o Fa. Se a pessoa é realmente assim, 
tem-se que considerar se a pessoa é apropriada ou não. Não vai funcionar se ela continua 
agindo assim. No entanto, se não é assim ou se realmente há estudantes que não fazem as 
coisas bem e tampouco escutam o encarregado, mas pelo contrário, dizem que o 
encarregado interfere com os estudantes na validação do Fa, isto também não é bom. 
Então, nesse caso, por que os estudantes não podem considerar o problema desde a base do 
DaFa? Quero que cada estudante cultive até a maturidade. 
 
De outra perspectiva, na realidade, seus conflitos são justamente as provas que devem 
passar para se elevarem. Todos estão passando pelo processo de elevação, todos estão 
buscando internamente. Sendo um encarregado, se aparecerem tais problemas, não se pode 
dizer que não tem responsabilidade; sim, você tem responsabilidade. Não tem guiado bem a 
uma grande quantidade de estudantes; essa é uma responsabilidade muito grande. Deve 
fixar-se nesse problema. Eu, este Mestre, não quero deixar para trás nenhum discípulo. Por 
isso digo, que sendo um encarregado, não pode deixar para trás nenhum discípulo meu. 
(Aplausos). Junta-se com qualquer estudante que se dá bem contigo, e abandona aqueles 
que não lhe escutam. Não deve ser assim. Eu, este Mestre, não quero esse tipo de 
encarregado. Deve coordenar de uma maneira que permita com que todos trabalhem juntos, 
e necessita se elevar continuamente baseando-se no Fa, e desde um ambiente reto, para que 
assim, os discípulos do DaFa façam bem no que se refere à validação do Fa, ao 
esclarecimento da verdade, a salvar os seres conscientes e deter a perseguição.  
 
Pergunta: Nos últimos quatro anos muitos estudantes de Falun Gong na China gastaram 
muito dinheiro para ir à Coréia para trabalhar. Eles são residentes ilegais. O salário mensal 
é de 7.000 à 10.000 RMB. Eles não reconhecem a responsabilidade dos discípulos do DaFa 

durante o período da retificação do Fa, e foram para a Coréia voltados completamente para 
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o assunto de ganhar dinheiro. Quando enviam dinheiro para casa, inclusive dizem que isso 
foi arranjado pelo Mestre. Pergunto: como podemos convencer esses estudantes a voltarem 
a China para validar o Fa. 
 
Mestre: Sendo um discípulo do DaFa, vendo a séria situação na China na qual mais e mais 
discípulos do DaFa estão sendo perseguidos, e muitas pessoas no mundo estão sendo 
envenenadas, se um discípulo do DaFa não faz as coisas que um discípulo do DaFa deve 
fazer, ele é de fato um discípulo do DaFa? Se eles saem para realizar coisas do DaFa, está 
bem, porém, se não realizam coisas do DaFa, como serão dignos de serem chamados de 
discípulos do DaFa? Não importa se estão na China continental ou fora da China 
continental, todos devem ser discípulos do DaFa. Se atuam igual as pessoas comuns, então 
são pessoas comuns. Por isso, deve explicar bem a situação a esses estudantes. Se querem 
permanecer na Coréia, então façam as coisas que devem fazer os discípulos do DaFa. 
 
Pergunta: No presente, as diferentes opiniões e mal-entendidos entre os praticantes são 
muito fortes, quero perguntar ao Mestre, isto está ocorrendo porque o cultivo chegou no 
período final e os níveis entre os praticantes se distanciam cada vez mais, ou é a 
interferência das velhas forças? 
 
Mestre: Os níveis entre os estudantes estão sim se distanciando; a interferência das velhas 
forças tampouco parou. Quando as opiniões dos estudantes carregam fatores pessoais não 
serão aproveitadas. Agora, já não há muitas situações como essa. Na realidade, tenho falado 
sobre esse aspecto muitas vezes. No cultivo, os estudantes são um grupo de pessoas, e toda 
variedade de pensamentos que não foram eliminados se manifestam. Se não querem olhar 
para dentro e se cultivar, formarão um estado muito complicado. Por isso, quando aparecem 
esses problemas em uma região, certamente essa região tem problemas no estudo do Fa. 
Todos os que participam têm responsabilidades, ninguém dali cultivou bem a si mesmo, 
pelo menos nesse aspecto. 
 
Pergunta: Qual a diferença entre nós e as religiões? 
 
Mestre: O DaFa não tem formas. Hoje estou lhes conduzindo no caminho mais puro e 
reto, abandonando todas as coisas com formas; aqui só se vê o coração da pessoa. O cultivo 
é a base de elevação de uma vida. Qualquer coisa de forma externa causará apegos no ser 
humano. Vejam a quantidade de pessoas existente nas religiões hoje em dia que não 
salvaguardam os Budas, Taos e Deuses. Elas salvaguardam as formalidades de suas 
religiões. Não acreditam em Deus, elas acreditam nas formalidades da religião, no 
desenvolvimento dos negócios da religião; há uma diferença tão grande entre nós e as 
religiões como entre o Céu e a Terra. Crença nos Deuses e crença nas religiões, uma está no 
Céu e a outra na Terra. As religiões fomentam os apegos das pessoas nessas formalidades e 
influenciam seriamente a crença das pessoas em Deus. As formalidades também 
influenciam nos fatores responsáveis pela elevação de um cultivador.  
 
Pergunta: Às vezes, quando me encontro em meio às tribulações, não sei se é fruto de meu 
próprio carma ou se é arranjo das velhas forças. 
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Mestre: Não importa se o arranjo foi feito pelas velhas forças ou se é seu próprio carma, 
sempre devemos pensar primeiro em nós mesmos. Inclusive, digo a vocês que 
primeiramente limpem a si mesmos antes de enviarem pensamentos retos. Olhe para dentro 
de si mesmo, e se tem um problema, então solucione-o. Assim, as velhas forças não 
poderão fazer nada. Quando elas não encontram nenhuma justificativa para se colocarem 
contra, retrocedem. Certamente não é suficiente se as velhas forças retrocedem, você 
precisa eliminá-las; enviem pensamentos retos e depois limpem a si mesmos e elimine 
esses seres. (Aplausos). 
 
Pergunta: Lendo “Hong Yin II”: “A banda que leva os tambores presos à cintura”, seu 
discípulo entende que isto pode ter o efeito de eliminar a maldade e retificar o Fa. 
 
Mestre: Sim, o som dos tambores leva Zhen-Shan-Ren e é também uma manifestação das 
capacidades dos discípulos do DaFa. 
 
Pergunta: Os discípulos jovens de Taiwan organizaram uma banda com tambores 
ocidentais. Seu discípulo pensa que devem organizar uma banda com os tambores presos à 
cintura. (A audiência ri). 
 
Mestre: Não se apegue às formalidades. Não importa o que os discípulos do DaFa fazem 
na validação do Fa, tudo tem poder. Na realidade, a banda com tambores presos à cintura é 
só uma idéia dos estudantes de Nova Iorque. Eles têm participado muitas vezes nos desfiles 
de gente comum, e querem demonstrar às pessoas do mundo este aspecto dos discípulos do 

DaFa na vida humana. Por isso, eles pensam que, além das nossas roupas da dinastia Tang 
e as deidades celestiais femininas, podiam fazer algo diferente. Então pensaram na banda 
com tambores presos à cintura. Há toda uma variedade de formas e se consideram possível 
fazê-las, então tudo bem. 
 
Pergunta: Não importa sob que situação, estamos firmemente no DaFa, e seguiremos para 
sempre os passos do Mestre e cumpriremos nossa missão de validar o Fa. 
 
Mestre: Sim, sendo um discípulo do DaFa, todos os que estão aqui sentados possivelmente 
tem esse pensamento. Por isso, a situação da retificação do Fa no mundo pode trazer 
grandes mudanças. Portanto, hoje a maldade pode diminuir. Por isso, podemos salvar os 
seres conscientes. (Aplausos). 
 
Pergunta: Sinto que alguns estudantes na Austrália não seguem o Fa, eles seguem as 
pessoas e interferem na retificação do Fa e na salvação das pessoas do mundo. E mais, 
alguns estudantes gostam de fazer coisas sozinhos, e quando não conseguem fazer algo, não 
contam aos demais, não conversam com os outros, não são transparentes. Outros pensam 
que eles estão fazendo as coisas grandiosamente, quando na realidade, não têm feito nada 
com conteúdo e tampouco dizem aos outros que desperdiçaram um tempo precioso. Os 
estudantes que fazem as coisas são inclusive discriminados por eles.  
 
Mestre: Sei da situação da Austrália; há alguns estudantes que têm corações de apegos 
muito pesados, corações de gente comum. O Mestre está observando para ver quando vocês 
podem sair de seus “eu”. 



 32

 
Pergunta: Se as organizações das pessoas comuns não nos permitem participar de desfiles 
utilizando o nome do DaFa, podemos utilizar outro nome ou simplesmente não devemos 
participar? 
 
Mestre: Nesse caso, certamente não podemos participar. Por acaso os discípulos do DaFa 

se unem a eles por diversão? Os discípulos do DaFa vieram para salvar os seres 
conscientes, para mostrar o DaFa às pessoas do mundo e para que elas saibam que o DaFa 

veio. Se essas pessoas não nos deixam fazer isso, certamente não participaremos. Porém, 
essa não é a maneira de resolver o problema. Por que não nos deixam fazer as coisas à 
nossa maneira? Precisam esclarecer a verdade a elas. Se por detrás disso há motivos 
políticos, então podemos resolver a questão através das leis. Não importa quanto tempo 
leve, o problema precisa ser resolvido desde sua base fundamental.  
 
Pergunta: Os meios estabelecidos pelos discípulos do DaFa na maior parte das regiões da 
Ásia estão se formando muito lentamente na América do Norte. Como podemos fazer para 
melhorar esse trabalho? 
 
Mestre: Atuem de acordo com as condições, de acordo com o ambiente existente e com a 
situação. O Mestre não os obriga nem tampouco pode cuidar das coisas de forma tão 
específica. Na validação do Fa, vocês estão transitando vossos próprios caminhos. Aqui 
não posso dizer até que grau devem fazê-lo. As situações são diferentes. Façam as coisas de 
acordo com a situação local. 
 
Pergunta: Nos últimos dois anos, muito poucos estudantes vieram aos nossos locais de 
prática. Todos os estudantes podem praticar em casa? 
 
Mestre: Não, não podem. Na realidade sei que a razão principal é que nossos estudantes se 
encarregam de muitas tarefas no esclarecimento da verdade. Estão tão ocupados que têm 
pouco tempo para sair e praticar gong. Se este for o caso, é normal. Se não for o caso, não é 
algo normal; averiguem um pouco mais sobre os estudantes que não saem.  
 
Pergunta: Nas atividades recentes, os discípulos japoneses experimentaram interferências. 
O que devemos fazer? 
 
Mestre: Japão! Onde há problemas, esclareçam a verdade. O povo japonês tem uma força 
persistente para completar as obras. O DaFa é bom para todo tipo de pessoas. Onde quer 
que esclareçam a verdade, na realidade, estamos propagando sementes benevolentes, 
limpando os fatores negativos dali; as pessoas têm um lado que entende, tudo isso traz boa 
fortuna aos seres conscientes naquele lugar. Se todos conseguirem coordenar juntos os 
muitos assuntos, a situação será ainda melhor; espero que utilizem menos energia mental 
em suas cabeças pensando em quem tem e quem não tem falhas, quem está e quem não está 
bem no cultivo, quem é assim e quem não é assim... Utilizem essa energia mental para 
validar o Fa. (Aplausos). Se todos puderem coordenar entre si, fazer bem a validação do 
Fa, isso é estabelecer vossas poderosas virtudes. Quando estão comentando quem está bem 
e quem não está, os Deuses não os observam. 
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No entanto, se há algumas pessoas que têm problemas, precisam dizer a elas. Devemos ser 
responsáveis para com o Fa, considerando o Fa em primeiro lugar. Resolvam esse 
problema de forma benevolente; isso não é feito da forma que as pessoas comuns fazem. 
 
Pergunta: Sou um discípulo da Coréia. Alguns praticantes que estão trabalhando nos 
meios de comunicação estão cobrando um salário. Isso é apropriado? 
 
Mestre: Isso é o que disse no início: disse que os discípulos do DaFa estão fazendo bem 
quando estabelecem os meios. Os meios devem ser dirigidos à sociedade; é necessário 
alcançar o auto-sustento para que haja uma boa circulação do material. Se conseguirem ser 
como os meios de comunicação da sociedade comum, se tornarão o meio principal da 
sociedade; se vocês pagam salários e os estudantes podem dedicar a este trabalho e ao 
mesmo tempo resolverem o problema de subsistência, isso certamente é algo bom. Porém, 
antes de alcançarem esse ponto e se ainda não podem pagar salários, utilizar o dinheiro 
doado por estudantes para pagar salários é absolutamente proibido. Enquanto os outros 
estão colocando e se sacrificando pelo DaFa, outros tomam algo deles? Sendo um discípulo 
do DaFa, devem dar dinheiro quando o têm e empregarem quando tiverem tal capacidade. 
Se realmente puderem caminhar conforme a sociedade, obter ganhos e pagar salários, não 
importa que o dinheiro seja pouco, dividam entre todos e receba um pouco. Quando houver 
mais dinheiro, divide-se um pouco mais, quando há ganhos, dividem mais ainda. Se 
conseguirem chegar ao padrão da sociedade, inclusive eu, este Mestre, me alegrarei por 
vocês. A condição é que, antes de chegar a esse estado, não se pode utilizar o dinheiro 
doado pelos estudantes para pagar salários. 
 
Pergunta: Mais de cinquenta pessoas trabalham no jornal. Como podemos organizá-lo 
bem? Isso também tem afetado outros assuntos. 
 
Mestre: Devem coordenar bem isso. O jornal está em sua primeira etapa, realmente é 
necessário a ajuda de muitas pessoas, no entanto, não se deve usar de forma errada a mão-
de-obra. Cinquenta pessoas é muita gente. Isso porque todos devem levar em consideração 
que cada pessoa quer transitar seu próprio caminho; elas têm que fazer outras coisas. 
Durante a primeira etapa do jornal é possível que haja dificuldades grandes e seja 
necessário algumas pessoas a mais, mas não tanto. Todos devem coordenar bem esses 
assuntos, pois também é importante esclarecer a verdade em outras áreas. 
 
Esclarecer a verdade diretamente e esclarecendo através dos meios são duas coisas que se 
complementam. Não se deve depender de um único método para esclarecer a verdade. 
Todos já viram, há todo tipo de variedades para se esclarecer a verdade; todos já pensaram 
em diferentes formas: internet, televisão, rádios, distribuição de VCDs, telefone, cartas, 
panfletos e esclarecendo diretamente à pessoa. Os estudantes da China carregam cartazes. 
Há também outras perspectivas para fazer a maldade tremer, vocês estão usando todos os 
tipos de formas. 
 
Pergunta: Na Coréia, os coordenadores e assistentes são trocados muitas vezes sem 
nenhum critério. Muitos praticantes diligentes, que seguem com a retificação do Fa e com o 
cultivo, já foram substituídos; há alguns que já foram substituídos pela segunda vez. Alguns 
praticantes novos que os substituíram, obtiveram o Fa recentemente, isto é, somente há 
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alguns meses, e todos os dias cuidam de coisas pessoais. Pergunto ao Mestre, existe um 
critério geral da associação para nomear e tirar? É apropriado se o presidente faz a escolha 
de acordo com sua vontade? 
 
Mestre: No que se refere a esse assunto, dou uma sugestão ao encarregado na Coréia: para 
que os estudantes se cultivem bem e seu cultivo chegue à maturidade, não façam mudanças 
repentinamente. Isto afeta a diligência dos estudantes. Outro ponto é que se fazem muitas 
mudanças, os estudantes serão substituídos antes de alcançarem a maturidade. Um 
estudante é substituído, e antes de chegar à maturidade, é substituído novamente. O 
trabalho do DaFa é diferente de qualquer outro trabalho. Vocês estão realizando um 
trabalho sem nenhum tipo de experiência nisso; então digo que busquem uma forma de 
trabalharem como assistentes, sendo encarregados em diferentes lugares, temperem-se até a 
maturidade, assim vocês realmente poderão amadurecer. Nenhuma forma de trabalho como 
um funcionário ou um líder na sociedade comum é adequada para o cultivo no DaFa, por 
isso devemos trilhar nossos caminhos e todos devem amadurecer nisso.  
 
Se o encarregado realmente considera os estudantes da perspectiva do Fa e ajuda essa 
pessoa a eliminar o coração de apego de ser líder, então não tenho nada contra. Se não for 
assim, então isso não deve ser feito da forma como estão fazendo. Se um encarregado 
pensa: dou o cargo àqueles que me escutam; aqueles que não me escutam, não lhes dou o 
cargo; então digo que isso é ser irresponsável para com o DaFa; essa forma de resolver as 
coisas não é apropriada para ser utilizada no trabalho do DaFa. O encarregado deve trocar 
opiniões com os estudantes, colocando-se a si mesmo entre os estudantes, ter uma atitude 
de querer que todos possam fazer bem o trabalho. Quando os estudantes têm esse 
conhecimento sobre si mesmos, farão o trabalho do DaFa mais produtivo e ainda melhor. 
 
Não estou criticando, só sugiro que deve falar com todos. Sendo estudantes, devem ajudar 
mais os encarregados. Sendo encarregado, deve intensificar a relação com os estudantes e 
dialogar com todos estudantes. Definitivamente não se comporte como funcionário. Não 
estou criticando; estou ensinando experiências. (Aplausos). 
 
Os discípulos do DaFa na Coréia, na realidade, em muitas ocasiões fazem muito bem. 
Muitos discípulos do DaFa estão cultivando bem. Cada vez que os vejo, estão atuando 
bem, em especial, o efeito é muito grande quando vocês coordenam e atuam como um 
corpo, inclusive os Deuses os elogiam e se assombram. E mais, esclarecendo a verdade e se 
opondo à perseguição, vocês têm produzido grandes resultados. Ampliem o que é positivo 
em vocês, desenvolvam os pensamentos retos dos discípulos do DaFa, atuem ainda melhor. 
Isto faz o mal ter muito medo. O Mestre espera que o encarregado possa conduzir bem os 
estudantes, também espero que os discípulos do DaFa amadureçam ainda mais.  
 
Pergunta: Seu discípulo quer se assimilar completamente e profundamente ao DaFa, 
avançar puramente e solidamente, fazer as três coisas bem com todo esforço e não enganar 
o Mestre que tão laboriosa e misericordiosamente nos salvou. 
 
Mestre: Se todos podem entender assim, poderemos fazer bem a nossa tarefa. No que se 
refere à salvação misericordiosa e árdua do Mestre, eu digo: vocês que puderam percorrer o 
caminho até hoje, são extraordinários. (Aplausos). 
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Inclusive ontem, estive falando sobre este tema. Naquele tempo, vocês sabem que tipo de 
estudantes eu ensinava? Na China continental ou em outros lugares, muitos estudantes 
entravam pela primeira vez em minhas aulas de ensinamento do Fa. Eu observava essas 
pessoas sentadas na audiência, elas carregavam todos tipos de conceitos sobre o mundo, 
todos produzidos entre as pessoas comuns. Havia muito poucas pessoas com pensamentos 
realmente próprios e mentes claras que podiam reconhecer os problemas existentes. Muitas 
pessoas não diziam nem sim nem não e, quando diziam que o DaFa era bom, tampouco 
eram sinceras. E mais, carregavam todo tipo de conceitos, havia algumas pessoas que 
aprendiam toda uma variedade de qigong, e a nossa prática era simplesmente mais uma 
adicionada a elas. Essas pessoas podiam ou não se cultivarem em Deuses? Essa diferença, 
todos podem imaginar, é imensa. No entanto, conseguiram caminhar até onde estão hoje, o 
passo que vocês conseguiram dar e o lugar que conseguiram alcançar é realmente 
extraordinário.  
 
Sendo eu, seu Mestre, que tipo de pessoa eu mais estimo? De fato, os Deuses também 
pensam da mesma maneira: uma pessoa com pensamentos claros, não estou me referindo às 
pessoas que são muito astutas ou rápidas em uma forma trivial, não é a esse tipo de pessoa 
a qual me refiro. Estou falando de uma pessoa que tem seus próprios pensamentos retos, 
que possui suas próprias idéias, que utiliza seus próprios pensamentos para refletir, e não é 
afetada por mensagens externas. Sua cabeça não é confusa e não é como algumas pessoas 
que quando alguém diz que algo é bom, ela diz que é bom, e se diz que não é bom, ela 
também diz o mesmo, como se ela não tivesse seu “eu”. Porém, vocês, essas pessoas que 
vejo hoje, são todos muito racionais, muito serenos, e mais, atuam firmemente e 
cuidadosamente. Na realidade, vocês nunca mais serão uma pessoa entre as pessoas 
comuns. Todos vocês não podem mais regressar, realmente já não podem mais serem o que 
eram. (Aplausos). A diferença entre vocês e as pessoas comuns é enorme.  
 
Pergunta: As velhas forças conhecem o princípio de Geração Mútua e Inibição Recíproca? 
 
Mestre: Certamente o conhecem, as velhas forças não são a manifestação de Deuses? 
 
Pergunta: O Mestre disse que muitos Deuses querem encarnar como seres humanos, 
porém, como não há peles humanas suficientes, então são plantas e animais. Porém, se os 
animais não podem obter o Fa, então eles estão simplesmente se assimilando ao Fa? 
 
Mestre: É assim. Porém, a condição é que suas atitudes para com o DaFa devem ser retas. 
Quando transmitia o Fa naquela época, para que esse Fa nunca sofresse dano nem se 
deteriorasse no futuro Cosmo, esse Fa deveria se estabelecer retamente, então determinei 
que os animais não poderiam obter esse Fa. Há muito, muito tempo já não era permitido 
que os animais obtivessem o Fa. Mais tarde, durante um tempo muito longo, lentamente 
todos foram se desviando e devido a isso, foi permitido aos animais se cultivarem. 
Gradualmente mais e mais animais foram se cultivando. Quando transmitia o Fa naquela 
época, mencionei que não permitia que os animais se cultivassem em DaFa. Oh, por todos 
os lados começaram a fazer escândalos. Isso tampouco adiantava, regras são regras. Se os 
animais querem obter o Fa, podem reencarnar como humano e lhes darei a oportunidade. 
Porém, você veio hoje ao mundo durante a retificação do Fa, e não importa se é um animal, 
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planta ou matéria, vejo simplesmente sua atitude para com o DaFa. Tudo pode ser 
resolvido para aqueles que veem o DaFa de forma positiva. A situação normal é que depois 
da assimilação, de onde esse ser veio é para onde o deixarei retornar. Posso resolver esse 
problema. Os animais não podem se cultivar diretamente em DaFa, isso também 
demonstraria uma falta de respeito para com o DaFa. 
 
Pergunta: Nesse período final da retificação do Fa, há um praticante cujo familiar (que 
também é praticante) está passando por uma eliminação de carma tão forte que precisa 
fazer transfusões. Não podem fazer bem a validação do Fa. Pergunto ao Mestre: isso é um 
problema próprio ou é interferência? 
 
Mestre: Nada é acidental para um cultivador. A situação geral é que tudo está relacionado 
com a elevação dos cultivadores. Se essa pessoa é um estudante novo ou não é um 
estudante diligente e não passou em uma prova ou tribulação, aparecerá tal situação. Porém, 
se aparecem interferências tão sérias aos discípulos do DaFa durante a validação do Fa, 
então isso é definitivamente a perseguição dos mãos negras e fantasmas podres. Enviem 
pensamentos retos para eliminá-los. Se forem estudantes novos ou estudantes que não são 
suficientemente diligentes, devem prestar mais atenção nesse aspecto, olhem para si 
mesmos. 
 
Pergunta: Na conferência de Tókio sobre os direitos humanos na China e sobre a situação 
atual das ações mundiais contra Jiang acompanhadas do tema de liberdade de expressão e 
também no que se refere à organização dos direitos humanos; estudantes de Falun Gong do 
Japão deram discursos sobre o resgate mundial e a organização mundial e sobre a 
organização mundial contra Jiang. Há praticantes que consideram essa ação por parte dos 
praticantes japoneses não muito correta. 
 
Mestre: Não podem ver dessa maneira. Devemos reconhecer que as pessoas comuns 
vieram nos dar apoio, então não é melhor que participemos? Se não fizéssemos isso, seria o 
mesmo que as pessoas do mundo validassem o Fa e nós não as apoiássemos. Estamos 
detendo a perseguição, revelando a perseguição; se há pessoas comuns que participam não 
é o mesmo que participarmos em política. Estamos transmitindo o Fa. Não vejo as 
organizações, não vejo as formalidades, só vejo os corações humanos. Não importa que tipo 
de organização – é claro, a menos que sejam mafiosos e essas que são extremamente baixas 
no que se refere à moralidade e à corrupção – se elas vêm para apoiar o DaFa, devemos dar 
a elas a oportunidade de validarem o Fa. Não viemos para salvar os seres conscientes? 
Inclusive indivíduos dessas organizações más, têm o coração para validar o Fa, todos 
devem dar oportunidade às pessoas. Não deve ser assim? 
 
Porém, há um ponto que devem considerar, os discípulos do DaFa não devem 
absolutamente participar de coisas feitas pelas pessoas comuns. Quando não têm relação 
com o Falun Gong, vocês não podem participar. Quando outros organizam algo para apoiar 
o Falun Gong, se deixamos de ir, seria algo incorreto. 
 
Pergunta: O ponto dentro do Taiji em “Zhuan Falun” é azul, vermelho ou preto. Porém, 
alguns materiais o imprimiram em branco. Está errado? 
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Mestre: Na realidade, todos sabem que as cores no universo: vermelho, laranja, amarelo, 
verde, azul celeste, anil e violeta, mudam. O Taiji é uma figura que representa o 
conhecimento que a Escola Tao tem do universo. Por isso, podemos simplesmente dizer 
que é um símbolo que representa o sistema Tao. Por exemplo, tenho falado sobre os dois 
tipos: preto e vermelho; azul e vermelho, eles carregam a forma desse sistema Tao. 
Averiguei mais a fundo sobre o olho do Taiji. Este deve ser transparente, digo, branco. Os 
olhos das duas formas do Taiji são brancos. Na realidade isso é só uma figura das formas. 
 
Pergunta: Uma criança diz que ela é um discípulo do DaFa, que gosta do Fa, gosta de 
fazer hongfa, gosta de esclarecer a verdade. Porém, não toma a iniciativa de aprender o Fa 

e praticar gong. É apropriado que eu peça isso a ela? 
 
Mestre: Quando a criança é muito pequena, não deve forçá-la. Quando é muito pequena, 
ela segue o adulto. Quando crescer e puder ler o livro e aprender o Fa, ela praticará por si 
mesma. 
 
Pergunta: Sinto que alguns praticantes novos em Singapura muitas vezes refletem sobre o 

DaFa usando os conceitos de pessoas comuns. (Mestre: sim). Não sei como resolver esse 
problema.  
 
Mestre: Sim, qualquer coisa que os discípulos do DaFa fazem, deve ter o Fa como base, e 
deve sempre pensar da perspectiva do Fa. Sim, existem corações humanos muito pesados 
entre os estudantes e também há alguns que têm feito coisas más pelas costas dos outros. 
Estou observando isso.  
 
Pergunta: Antes de eliminar a maldade pensando na palavra “mie”, eu me limpo. Nesse 
momento posso pensar na palavra “chu” – eliminar? 
 
Mestre: Faça as coisas como lhe disse para fazer. Não importa como pensa, como eu lhe 
disse para fazer, certamente é o mais forte. (Aplausos). Sempre faltam pensamentos retos a 
alguns estudantes; uma vez que surge o coração de exultação, inventam outra coisa. Dessa 
forma, o demônio vai se aproveitar de você e surgirá então, o problema do desvio. Os 
problemas que surgem, não surgem de repente, eles começam gradualmente dessa forma. 
 
Pergunta: Todos os estudantes em Hong Kong saúdam o Mestre. Como os discípulos do 

DaFa lidam com as atividades de gente comum ou com aquelas que envolvem política e 
outras demandas? 
 
Mestre: O que as pessoas comuns fazem não tem relação conosco. Então, quando as 
pessoas comuns apóiam a oposição contra a perseguição ao Falun Gong ou se opõem à 
perseguição dos direitos humanos na China, não se pode dizer que isso não tenha relação 
com o Falun Gong. Em Hong Kong, todas as atividades pacíficas e racionais de pessoas 
comuns que tem relação conosco e que nos convidam para participar, podemos participar. 
Só digo que Hong Kong pode participar. Se não tem nada a ver conosco ou não tem 
nenhuma relação conosco, não podemos participar. Todos devem saber disso claramente.  
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Como na vez anterior, quando estavam se opondo ao Artigo 23, um assunto tão grandioso, 
não faziam isso para o Falun Gong? (Ri). Depois de tudo, foi através disso que essas 
pessoas da democracia, dos diferentes setores da sociedade, da política e muita gente 
importante da sociedade, começaram a saber sobre o Falun Gong. Por isso, penso que 
agora, em Hong Kong, o povo já tem um conhecimento claro sobre o Falun Gong. Como 
diz o ditado: “Colocando avisos nas quatro portas, sempre haverá alguém que não sabe ler”, 
então, seguramente há pessoas que ficaram para trás, seguramente há pessoas que não 
sabem a verdade. Por isso devem continuar fazendo coisas para esclarecer a verdade. 
 
Pergunta: Como podemos fazer com que a validação do Fa em Hong Kong feita através 
dos meios de comunicação, tenha um efeito ainda maior e melhor? 
 
Mestre: Os jornais devem caminhar gradualmente rumo a uma circulação positiva e ser um 
grande meio de esclarecimento na sociedade. Os meios de comunicação estabelecidos pelos 
discípulos do DaFa seguramente serão os meios mais importantes na sociedade. 
(Aplausos). Não serão somente os meios mais importantes, além disso, serão os meios mais 
importantes e principais do mundo. (Aplausos). De fato, a estrutura dos jornais que vocês 
estabeleceram já é a maior. Os meios de comunicação de qualquer país são somente de uma 
região de seu país. Não importa o quão grande seja o país, é só um meio daquele país. 
Mesmo que os jornais possam ser distribuídos em outros países, certamente não tem um 
peso tão grande. 
 
No passado, alguns jornais chineses cobriam áreas muito grandes, porém, muitos foram 
comprados. Agora a justiça desapareceu e não se atrevem a dizer a verdade. Se querem 
saber a verdade, as pessoas precisam ler os jornais de vocês.  


