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Vocês têm trabalhado arduamente. (Aplausos) 
 
Como cultivadores, e sobretudo como discípulos do DaFa do período da retificação do Fa, 
vocês têm carregado sobre suas costas, responsabilidades enormes, além de terem uma 
grande missão confiada a vocês pela história. Mesmo assim, vocês têm feito tudo de forma 
grandiosa, e eu, vosso Mestre, posso dizer isso na frente de todos os seres do Cosmo. 
Falando de outra forma, vocês ganharam a admiração de todos os seres. Mesmo que as 
coisas feitas por vocês pareçam coisas cotidianas, isto é, coisas feitas por pessoas comuns, 
o fato é que a base das coisas feitas pelos discípulos do DaFa assim como o propósito, são 
completamente diferentes. Como no mundo humano, todos simplesmente vivem na ilusão, 
iludidos dentro daquilo que é real e tangível, é difícil para as pessoas comuns discernirem 
sobre o que é real e o que é falso. As pessoas comuns podem ou não entender os discípulos 
do DaFa, mas o que os discípulos estão fazendo é simplesmente utilizando as formas das 
pessoas comuns para salvar todos os seres. E para vocês, cultivadores, o fato de estarem 
nessa sociedade humana mergulhada na ilusão, possibilita a vocês praticarem o cultivo, e 
aqueles que tiverem êxito no cultivo serão admiráveis.  
 
A maioria dos estudantes têm agido muito bem na validação do Fa. Porém, há alguns que 
não têm feito bem, porém eles vieram aqui especificamente para fazerem coisas más; as 
velhas forças arranjaram desde o começo para que fizessem essas coisas. Por isso, não 
importa como eles atuam perante os discípulos do DaFa em tempos normais, somente nos 
momentos críticos vocês verão o lado verdadeiro deles. Não importa o quão bem eles 
possam falar sobre as coisas ou o quão bem atuem perante os outros, somente nos 
momentos críticos se manifestará realmente o que são.  
 
Vocês têm passado por tempos difíceis, cheios de provas e tribulações. Observando a 
situação atual, não é nada se compararmos com a situação de antes. No início, logo após 20 
de julho de 1999, a fúria do mal era tão intensa, e a maneira em que alinhavam suas forças 
malvadas era tal que realmente parecia que eles tinham colocado os discípulos do DaFa em 
uma situação de grave perigo. Certamente, agora vocês viram que a história não foi criada 
para esses seres malvados, e sim para forjar os discípulos do DaFa e salvar os seres 
conscientes durante o tempo final. (Aplausos). Começando séculos atrás, a humanidade 
passou através de muitas, muitas civilizações em diferentes períodos. Os seres humanos 
receberam muitas coisas de todo tipo de cultura histórica desde os tempos antigos até hoje. 
Tudo o que ocorreu na história recente da humanidade e sua cultura, e tudo o que ocorreu 
eras atrás com as vidas na Terra, enfim tudo isso constitui a história da humanidade e o 
processo para a proliferação da vida. Da perspectiva dos cientistas, este é o processo de 
evolução da vida. Bom, a verdade é que não é nada disso. Os Três Reinos em sua 
totalidade, incluindo todos os seres na sociedade humana, foram criados, construídos, 
formados, surgiram, nasceram para que os seres conscientes pudessem ser resgatados e 
salvos no momento final da retificação do Fa do Cosmo. Em outras palavras, os Três 
Reinos foram construídos para este propósito, para o propósito de salvar os seres do 
Cosmo.  
 
Em tempos ainda mais antigos, nesta dimensão, neste ambiente onde está a humanidade, e 
neste plano material composto por moléculas, a humanidade simplesmente não existia. 
Através da exploração, o homem moderno descobriu a existência de vida extraterrestre. 
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Sim, no passado, e quando o homem nem sequer existia, tais seres se espalhavam por todo 
este plano composto por moléculas. Por que, mais tarde, os Deuses criaram o homem? 
Porque o Cosmo ia ser reconstruído, os seres conscientes teriam que ser resgatados, e os 
Três Reinos necessitariam de um ambiente como este; um ambiente que se tornasse o ponto 
central da reconstrução do Cosmo, e um ambiente especial no qual os seres de todos os 
reinos pudessem ouvir o Fa no momento em que o DaFa fosse ensinado. Os Três Reinos e 
sobretudo a humanidade nos Três Reinos foram criados com o grande propósito de salvar 
todos os seres conscientes do Cosmo. Portanto, tudo o que ocorreu em cada um dos 
períodos da história, incluindo a história recente da humanidade, foi criado com o propósito 
de criar uma cultura para o homem, para humanidade de hoje, para que todos pudessem 
entender o Fa. De forma alguma isso foi criado com o mero propósito de que a humanidade 
existisse e menos ainda que a humanidade desenvolvesse ou criasse coisas na sociedade 
para se ter uma vida boa. O homem pode desejar coisas boas e pode trabalhar para obtê-las, 
porém, de forma alguma os Três Reinos e a humanidade foram criados com essa intenção.  
 
Sendo esse o caso, pensem sobre isso: todas essas coisas que ocorreram durante a história, 
inclusive os eventos mais importantes, não tinham uma razão por trás? Não estavam 
plantando uma base para humanidade de hoje? Supondo que Sakyamuni, Jesus, Santa 
Maria, Lao Tsé, etc, nunca tivessem existido, por acaso as pessoas saberiam o que é fé reta? 
O que é um Deus? O que é um Buda? O que é um Tao? Como se cultivar? E o que é 
cultivo? Então, o que um reino celestial significaria para humanidade? Se as pessoas não 
tivessem nenhuma idéia do que são essas coisas, então hoje, seria incrivelmente difícil para 
eu ensinar o DaFa. Se eu tivesse que explicar às pessoas tais conceitos desde o princípio, 
então não poderia estar ensinando o DaFa. Os diferentes estados pelos quais cada grupo 
étnico atravessou em cada período da história, e suas respectivas visões do mundo sobre o 
que é virtuoso e o que é mal, correto e incorreto, sobre o bem e o mal, enfim, todas essas 
coisas foram criadas propositalmente pelos Deuses através de longos e extensos anos, para 
que os humanos pudessem ter uma compreensão básica do que é correto e incorreto, bom e 
mal. Então, no momento em que a difusão do DaFa e a salvação dos seres conscientes 
começassem, as pessoas poderiam entender todas essas coisas e poderiam dizer se este Fa é 
bom e reto. 
 
Ao longo da história, as pessoas chegaram a saber sobre os Deuses. O que é um Deus? 
Mesmo sendo em um sentido bem superficial, as pessoas sabem que os Deuses são 
gloriosos e sagrados. Mesmo que as diferentes vidas conheçam e conceituem os Deuses de 
diferentes maneiras, todas acreditam que os Deuses são bons para as pessoas e que podem 
salvá-las. Todas as figuras heróicas que surgiram em várias dinastias e períodos da história 
chinesa, todas essas figuras culturalmente notáveis e que fizeram história, tudo isso, estava 
de fato, estabelecendo para humanidade, formas de pensar, e estabelecendo a estrutura e 
forma de pensamento que caracterizam a humanidade de hoje; na verdade tem sido uma 
tarefa extraordinária criar a composição do pensamento da espécie humana. Isto ocorreu ao 
longo de eras e eras, e a raça humana teve que passar pessoalmente por diferentes coisas e 
culturas antes que pudesse entender seus significados. Portanto, esta é a razão pela qual, 
quando algo acontece, uma pessoa pode saber o que significa, e através desse evento, pode 
saber o que representa em um nível mais profundo. Por exemplo, o que é bom, o que a 
bondade traz com ela, quais são suas conotações, e aonde pode levar. Igualmente pode-se 
saber como é o “mal”, o que faz que algo seja correto ou incorreto. Através de experiências 
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na vida real, as pessoas chegam a entender todas essas coisas, e podem verdadeiramente 
entender o que essas coisas significam. Somente então, as pessoas podem ter um 
entendimento profundo de tudo isso. Essas, não são coisas simples e básicas que podem ser 
compreendidas pelas pessoas da noite para o dia.  
 
No início, quando os Deuses criaram os seres humanos, não havia nada na mente das 
pessoas, era algo completamente em branco, as pessoas não podiam distinguir entre o 
correto e o incorreto, a bondade e a maldade existiam lado a lado. Os extremos do 
comportamento eram grandes: quando eles estavam alegres, eram amáveis, quando estavam 
infelizes, eram ferozes. Porém, o homem moderno é diferente. Por que as pessoas nesses 
tempos modernos se tornaram muito mais sábias? Isto tem a ver com outro fator, e não está 
incluído no processo de criação do homem sobre o qual acabei de falar, na verdade, é 
porque esses seres de níveis altos têm encarnado como seres humanos. Quanto à própria 
raça humana, seu processo durante a história foi realmente o de estabelecer 
comportamentos e pensamentos humanos; em outras palavras, teve a missão de criar as 
pessoas reais de hoje. Então, qual foi o propósito de todas essas coisas? O propósito é que 
fosse possível ao homem entender o Fa quando o DaFa fosse difundido nos dias de hoje. 
Estou dizendo que este assunto foi planejado eras e eras atrás; a base para isso começou 
bem no início. 
 
Há algo que quero dizer: quem se cultiva realmente e quem tem verdadeira fé reta. No 
passado, muitas pessoas falavam sobre esta ou aquela maneira de cultivar, sobre tal e tal 
prática, ou sobre tal e tal fé. Porém, lhes direi que na história, sem importar quantos Deuses 
ou quantos seres iluminados tenham vindo para cá, a verdadeira missão deles era 
estabelecer a cultura para o cultivo e a fé reta que o DaFa necessitava. (Aplausos). 
Ninguém salvou realmente as pessoas, e ninguém conduziu as pessoas a um reino celestial. 
A razão é que os métodos de cultivo dos antigos vieram para estabelecer uma base para que 
hoje este DaFa pudesse verdadeiramente salvar as pessoas. Houve algumas pessoas que de 
fato ganharam a salvação pelas ações desses Deuses que baixaram no passado; porém, o 
que era salvo, não era o ser verdadeiro da pessoa, mas seu espírito assistente. Inclusive 
esses Deuses que baixaram, os corpos que eles habitavam naquela época... a parte humana, 
ainda são parte do ciclo de reencarnação no mundo humano, e nem sequer aqueles que 
habitavam esses corpos foram salvos. Em outras palavras, muitos disseram que salvaram as 
pessoas, porém nenhum salvou as pessoas. Quando Sakyamuni compartilhou o seu Fa anos 
atrás, seus discípulos lhe perguntaram: “Mestre, é possível para nós cultivarmos em 
Tathagata sem romper nossos laços com o mundo secular?” Em outras palavras: eles 
podiam se cultivar em Deuses ou Budas sem deixar para trás os ambientes das pessoas 
comuns e o ambiente social deste mundo? Sakyamuni pensou sobre isso e disse: “Para isso, 
vocês terão que esperar até que o Santo Rei que gira a Roda desça ao mundo”. (Aplausos). 
Já se passaram mais de dois mil anos, e todos os discípulos das verdadeiras religiões têm 
esperado por isso. Esperado o quê? Que os Deuses deem uma grande manifestação? Que os 
Deuses venham aqui para que vocês não necessitem cultivar ou se preocupar em cultivar 
bem, e assim, não importa se alguém é bom ou mau, todos simplesmente possam subir ao 
Céu? 
 
Certamente, sem levar em conta quem eu sou, as pessoas sabem que estou transmitindo o 
Fa e salvando as pessoas. Porém, o Mestre que está ensinando o Fa aqui hoje para vocês 
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tem um corpo físico de uma pessoa comum. Quanto ao que as pessoas pensam sobre mim, 
muitas pessoas comuns terão suas próprias opiniões. Isso está bem, não importa se elas 
acreditam ou não em mim. Não disse que sou um Deus ou um Buda. As pessoas comuns 
podem me considerar simplesmente alguém comum, um homem comum, isso não importa. 
Tudo o que faço adota as formas das atividades humanas. Ao salvar os discípulos do DaFa 

do período da retificação do Fa, utilizo os meios dos seres humanos comuns. Nenhuma 
vida de alto nível utilizaria manifestações divinas para salvar milagrosamente as pessoas no 
mundo humano, neste ambiente social e neste tipo de dimensão ilusória. (Aplausos). No 
entanto isto é diferente quando esta vida de alto nível cumpre a missão dela em pequena 
escala, ou só envolve umas poucas pessoas, ou mesmo se foi algo feito no passado para 
criar uma cultura. As coisas são assim para humanidade. Certamente nada é absoluto. 
Talvez quando o Fa retificar o mundo humano, eu utilize meios divinos, pois talvez, 
quando isso ocorrer, seja necessário fazer as coisas dessa forma. Entretanto, se no começo 
da retificação do Fa do Cosmo, as coisas aqui na sociedade fossem feitas por meios divinos 
em grande escala, isso teria criado alguns apegos por parte dos cultivadores.  
 
Algumas pessoas pensam: “Os Deuses possuem muitas habilidades. Por que não salvam as 
pessoas pobres e castigam os maus? Por que não aparecem e realizam milagres?” A 
formação dos Três Reinos estabeleceu as formas de existência e o propósito para a 
sociedade humana. Esta é uma sociedade cheia de ilusões, e tem como propósito ser uma 
sociedade onde os seres conscientes não podem ver toda a verdade. Quem quer que deseje 
se cultivar aqui, deve fazê-lo assim, no meio da ilusão, sendo uma pessoa boa, utilizando os 
meios humanos ao fazer coisas boas, e deve deixar os apegos. Somente assim eles poderão 
escapar daqui, e somente assim poderá ser chamado cultivo. Se uma pessoa faz algo aqui 
utilizando meios completamente divinos, isso não seria cultivo. Na história, muitos 
cultivadores do Tao realizaram atos divinos no mundo humano e aquilo estava criando uma 
cultura histórica. Por que isso raramente acontece nesses tempos recentes? Porque quanto 
mais se aproximava o tempo em que o DaFa fosse difundido, menos era permitido que tais 
coisas acontecessem. Em tempos recentes, depois que a retificação do Fa começou e o 
cultivo dos discípulos do DaFa do período da retificação do Fa estava para começar, os 
requisitos se fizeram mais altos. Em particular, quando este grupo especial de seres do 
Cosmo começou a validar o Fa e caminhar para a perfeição, o ambiente aqui se tornou mais 
importante, então as regras se tornaram mais estritas e as pessoas raramente tiveram 
permissão para ver a verdade dos fatos. Estes seres estão se cultivando a níveis altos, então 
os requisitos para eles, são correspondentemente altos. Este grupo de seres carrega grandes 
responsabilidades históricas, e tem que sair de um ambiente de muitas provas. (Aplausos). 
Portanto, esta é a razão dos discípulos do DaFa serem tão extraordinários. 
 
Em outras palavras, a situação do cultivo em que se encontram os discípulos do DaFa hoje, 
é diferente de qualquer método de cultivo ou situação histórica. Sempre disse que a 
participação das velhas forças é uma forma de perseguição e uma forma de interferência. Se 
o que os Deuses no passado salvavam, eram os espiritos-assistentes das pessoas e não os 
seus corpos principais reais, então pensem: esse método para salvar pessoas funcionaria no 
cultivo dos discípulos do DaFa? Os corpos principais dos discípulos do DaFa assim como 
aqueles das pessoas do mundo estão na superfície. Então, o que eles têm feito se insere 
nesse contexto? Funcionaria? De forma alguma. Portanto, digo que as velhas forças estão 
causando interferências. Este método e forma de cultivo que hoje tenho guiado a todos, é o 
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cultivar a si mesmo enquanto se ajustam à sociedade humana comum e validam o DaFa 

utilizando os meios humanos comuns ao máximo possível, (Aplausos) e isso não tem 
precedentes. Esses Deuses não sabem nada de como lidar com semelhante método de 
cultivo, e o que eles têm feito é completamente fora do contexto, então, definitivamente 
isso tem sido uma forma de interferência para o cultivo dos discípulos do DaFa. Isto não 
quer dizer que faltam habilidades a eles, mas na verdade, é somente a forma que o velho 
Cosmo criou tais seres, e essa é o alcance da sabedoria do velho Cosmo. Durante esta 
retificação do Fa, o Cosmo aperfeiçoou as imperfeições passadas e mudou as coisas que o 
Cosmo do passado não pôde mudar. Devido a isso, os discípulos do DaFa podem se salvar 
e através do cultivo podem alcançar a perfeição. Se os métodos de cultivo do passado 
fossem seguidos hoje em dia, nem um só discípulo do DaFa poderia se cultivar à perfeição.  
 
Somente quando alguém segue o método que o DaFa ensina hoje para alcançar as coisas, 
para se cultivar e salvar verdadeiramente as pessoas, é que essa pessoa pode alcançar a 
perfeição, (aplausos) e não só a perfeição, a pessoa se salva verdadeiramente, isto é, o 
espírito-principal da pessoa é salvo. (Aplausos). Quanto a esses chamados Deuses que 
interferem com a retificação do Fa, eles só conhecem uma parte disso e não o todo; sabem 
apenas sobre o passado, mas não sabem sobre o presente ou futuro, além de saberem 
somente a forma de manifestação na superfície e não o conteúdo interno. Quando tentaram 
fazer coisas que não eram capazes de fazer, trouxeram sérias interferências à retificação do 
Fa e ao cultivo dos discípulos do DaFa. Por isso digo que tudo o que estou fazendo hoje é 
completamente diferente do que já ocorreu na história. Observando a perseguição contra os 
discípulos do DaFa e a história da perseguição contra os cristãos, na superfície ambos 
estavam sendo perseguidos. Porém, para esses cultivadores, seres a caminho do estado 
divino, o que realmente ocorre é diferente. Eles não tiveram outra alternativa além de 
suportar, pois o Cosmo no passado não tinha a habilidade de resolver aqueles problemas 
históricos profundamente arraigados, fazendo inclusive que seres de alto nível 
perseguissem a Deuses e a seres humanos à caminho do estado divino. Tudo isso foi 
vergonhoso, tanto para a história do Cosmo como para uma parte dos Deuses. O que estou 
fazendo hoje, não só é diferente do caminho que eles seguiram no passado; é também a 
diferença entre o futuro e o passado. Esta é a forma de método de cultivo que o DaFa tem 
deixado às pessoas; Eu e os discípulos do DaFa estamos estabelecendo uma base para o 
futuro. Os métodos de cultivo do futuro serão para sempre assim! (Aplausos). Só este 
método pode ser chamado de verdadeiramente salvar pessoas, e somente ele pode 
realmente salvar pessoas. 
 
Nada disso pode ser transformado à vontade. Todos sabemos que agora estamos 
vivenciando o período da Retificação do Fa; o Cosmo está se renovando, se reconstruindo e 
se recriando. Somente sob essas condições, as imperfeições podem ser reparadas, e a única 
época em que as imperfeições podem ser reparadas é quando o firmamento colossal está 
sendo reconstruído. Então esta é a oportunidade. Nenhum ser tem a permissão de interferir 
ou danificar esta oportunidade. Quem quer que interfira com isso, estará cometendo um 
pecado, e quem quer que interfira terá que arcar com a responsabilidade. 
 
Acabo de dizer sobre a diferença básica entre o método de cultivo dos discípulos do DaFa 

de hoje e o cultivo das pessoas no passado. Se uma pessoa quer ser salva, ela deve 
transcender o fato de estar imersa e experimentar pessoalmente um ambiente difícil onde há 
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adversidades, interesses próprios, emoções e desejos. Tudo envolve os interesses pessoais 
do cultivador, e como uma pessoa, qualquer coisa pode afetar seus pensamentos e emoções, 
seu xinxing, e as coisas às quais está apegado internamente. Se você consegue trilhar o 
caminho correto e tomar as decisões corretas, então você é extraordinário; de outro modo, 
você é uma pessoa comum. Se você consegue sair do modo de pensar e dos apegos de 
pessoa comum, então é um Deus. (Aplausos). Isto é totalmente diferente dos métodos de 
cultivo do passado. 
 
No passado, para se cultivar as pessoas iam aos templos e monastérios ou às montanhas, 
evitando assim, as pessoas do mundo. Esses cultivadores não suportavam fisicamente 
muitas provas de xinxing, e seus apegos não eram apontados constantemente, nem 
passavam pela prova direta das coisas materiais. Portanto, para o corpo principal da pessoa, 
era como se ela não cultivasse. Mesmo que durante seu tempo de vida, a pessoa deixasse a 
vida normal, para esta pessoa não era nada mais do que adotar um estilo de vida diferente. 
Se seu espírito-assistente realmente se cultivasse com êxito, se o espírito-assistente que saía 
de seu corpo para cultivar se tornasse um Deus, então isso significava bênçãos para ela. 
Esse cultivador receberia bênçãos em sua próxima vida. Por “bênçãos” significa que ele 
teria bênçãos mundanas, nada mais que isso. Observando as coisas da perspectiva de um ser 
que busca algo por meio do cultivo, quem se cultivaria para conseguir essas coisas? 
Falando de um nível fundamental, nada nos Três Reinos foi criado para isso, e nenhum ser 
consciente veio para isso. Em outras palavras, o cultivo dos discípulos do DaFa de hoje é o 
mais magnífico, e está forjando um caminho para o futuro. Por isso caminhar bem o seu 
caminho, é de suma importância. (Aplausos). 
 
Desde o princípio tenho dito que os discípulos do DaFa não podem ir a extremos. Vocês 
devem percorrer corretamente seus caminhos. Se você permitir que a sua imaginação viaje 
por ai, e devido a isso, tiver um entendimento desviado sobre algo, ou de repente tem uma 
inspiração e amanhã faz algo a mais, ou continua fazendo coisas erradas enquanto é 
dominado por seus apegos de ostentação, enfim, todas essas coisas são reflexos diretos do 
espírito-principal e de seu próprio ser. Então, como tal pessoa poderia alcançar a perfeição? 
Suas ações são manifestações de seu corpo principal se cultivando, e esse é justamente o 
corpo principal que deve ser salvo. Tal pessoa poderia ser colocada entre os Deuses? Não, 
não poderia. Por isso, deve fazer as coisas bem e deve se cultivar racionalmente com a 
mente clara e com pensamentos retos. É permitido que se cultive enquanto se ajusta ao 
estilo de vida das pessoas comuns ao máximo grau possível. Contanto que o Mestre diga 
que algo está bem, você pode simplesmente seguir em frente atuando no mundo de acordo 
com o estilo das pessoas comuns, pois é assim que deve transitar o seu caminho, e os seres 
humanos devem ser salvos assim. No futuro, se um Deus quiser vir salvar pessoas, ele 
também terá que fazê-lo dessa maneira. Pois no futuro Cosmo, quando o objetivo for salvar 
pessoas, será o corpo principal das pessoas que será salvo. Então, não se preocupem como 
eram os métodos de cultivo do passado e quais eram os tipos de fé, e também não se 
preocupem sobre quão influentes esses métodos foram; vocês são os únicos que cultivam 
verdadeiramente. (Aplausos). O Cosmo está passando pela Retificação do Fa, e os Deuses 
estão se reposicionando. Então, aonde iriam se fossem salvos? Como chegariam a um reino 
celestial? Todos os reinos celestiais estão sendo reconstruídos. Para que reino celestial os 
seres iriam? Vocês são os seres mais extraordinários e estão se aproximando dos reinos 
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celestiais enquanto verdadeiramente salvam seres conscientes de forma aberta, majestosa, e 
magnífica! (Aplausos). 
 
O que disse há pouco, foi dito para os discípulos do DaFa. Aqueles de vocês que não são 
cultivadores ou são estudantes novos, talvez não entendam muito bem o que disse e até 
achem difícil de acreditar. Não se preocupem, não estou aqui para causar dano a ninguém, e 
aqui não há nada de mal para as pessoas. Se você não entendeu, poderá entender 
gradualmente, está tudo bem se esses cultivadores chegarem a entender gradualmente. 
 
Há uma última coisa da qual quero falar. Um pequeno número de estudantes não tem a 
mente clara e tem apegos muito fortes! Eles podem ouvir um pouquinho e ver um 
pouquinho, e inclusive sentem que têm certas habilidades ou pensam que são alguém 
importante. Então, começaram a agir irracionalmente e de forma desequilibrada, e dizem 
coisas que não tem nenhum sentido. Como pode se cultivar assim? Não importa quem você 
seja, se eu não posso lhe salvar agora, você será um fantasma no inferno! Por que está 
sendo tão irracional? Por que espalha coisas entre os estudantes que interferem com o 
cultivo deles e a validação do Fa? Será simplesmente uma questão de que está criando 
demônios em sua própria mente? Você está interferindo com o DaFa. Isto é um pecado 
pequeno? Se hoje Eu, Li Hongzhi, resolver não lhe reconhecer como um discípulo do 
DaFa, não lhe reconhecer como um estudante meu, você pensa que poderá permanecer 
aqui? Os Três Reinos foram criados para este propósito. Mesmo que esse firmamento no 
Cosmo seja imenso, todos os seres colocam a atenção aqui, e todos os seres aqui devem ser 
reconhecidos. Então, insisto àqueles estudantes que estão sendo irracionais: recuperem seus 
sentidos e façam-se responsáveis por suas próprias vidas. Seus apegos têm permitido que os 
seres malvados os dirijam, interfiram com vocês e os controlem, tonando-os tão irracionais.  
 
As palavras do Mestre foram muito fortes. Vocês notaram que recentemente, às vezes, 
minhas palavras para tais estudantes têm sido muito duras. Isto porque vi as consequências 
espantosas que os esperam. Não importa como recebe essas palavras, não importa como as 
pessoas que não me entendem ou que não entendem os discípulos do DaFa veem as coisas, 
Eu, Li Hongzhi vim para todos os seres. Estou salvando todos os seres, e não quero ver um 
único ser destruir a si mesmo, pois vim precisamente por você! (Aplausos) Estou 
preocupado, estou angustiado por você. O tempo encurta cada vez mais. Vocês já viram 
que a situação global mudou muito. Se a perseguição terminar repentinamente, então não 
sobrará nenhuma oportunidade, e tudo terá sido decidido. 
 
Já passou um longo tempo desde que assisti a um de seus Fahui, então quero ficar com 
vocês um pouco mais. (Aplausos calorosos). 
 
Eu ouvi que alguns estudantes vieram da Russia e há outros que vieram de alguns outros 
países da Europa Oriental. Foi difícil chegar aqui, pois eles enfrentam muitos desafios, 
tanto financeiros como de outros tipos. Há também alguns estudantes novos que nunca me 
viram pessoalmente e que sempre quiseram ver o Mestre. Há também muitos estudantes 
veteranos que há muito tempo não viam o Mestre. Parece que todos vocês têm muita coisa 
a dizer, e ficarão decepcionados se eu for embora agora. (Risos do Mestre). (Aplausos). 
Nesse caso, utilizemos então o nosso velho método; se vocês têm algo a dizer, anotem em 
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um pedaço de papel e o passem para mim, e eu responderei as perguntas para todos vocês. 
(Aplausos) 
 
Todos vocês têm trabalhado muito. O tempo está ficando frio. Quando vocês esclareciam a 
verdade e validavam o Fa diante dos consulados, nas ruas, ou em outros lugares durante o 
verão, mesmo fazendo calor, era algo suportável. Quando o clima esfria, ele traz um certo 
grau de desafio para vocês. Mesmo assim. Vocês não têm permitido que as duras condições 
os detenham. Pelo contrário, vocês continuaram trabalhando arduamente e não afrouxaram 
em vossa determinação. Isso é verdadeiramente magnífico, e os seres do futuro e as pessoas 
do mundo do futuro lhes agradecerão, pois as pessoas que permanecerem aqui no futuro, 
devem isso a vocês. (Aplausos). As pessoas do mundo vivem na ilusão. Enquanto todos os 
seres conscientes estão perdidos em um estado ilusório, os discípulos do DaFa são aqueles 
que estão atravessando as tais chamadas provas. Porém, no futuro, todos saberão quem 
foram os discípulos do DaFa. Todos saberão a grandeza dos discípulos do DaFa, e aqueles 
que permanecer, terão uma imensa gratidão para com os discípulos do DaFa. 
 
Pergunta: Posso regressar à China continental para trabalhar se as circunstâncias 
permitirem? 
 
Mestre: Se a perseguição acabar e a retificação do Fa do mundo humano ainda não tiver 
chegado, então se você quiser regressar à China continental para trabalhar, pode fazê-lo. 
Está me perguntando se pode regressar agora? Nesse momento, seria melhor não regressar, 
pois a perseguição ainda continua. Sei que alguns estudantes individuais podem ter 
recebido chamadas telefônicas ou mensagens de certos funcionários na China continental 
ou de pessoas com certa posição. Eles disseram a esses estudantes que podiam regressar e 
até garantiram certas coisas, lhes prometendo que não os perseguiriam e algumas outras 
coisas. Pensem todos: esses não são justamente os funcionários que estabeleceram a 
política da perseguição? Então, não é suspeito que eles possam garantir algo? Então, quem 
os está dirigindo por detrás da cena? (Aplausos). Como eles podem lhe dar essa garantia? 
Isto não é suspeito? O que significa “formar uma frente unificada para a batalha?” quando 
suas táticas são descobertas, já não funcionam, então começam a “formar uma frente 
unificada para a batalha”. Estão retornando novamente aos velhos truques, e vocês devem 
ficar em alerta. Nós não representamos nenhum risco para nenhum poder político. 
Simplesmente queremos que eles detenham a perseguição. (Aplausos). Eles perseguem as 
pessoas, e ao mesmo tempo tentam atrair essas pessoas para o lado deles. Eles têm usado 
todos os truques sujos dos livros. (A audiência ri). 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa na cidade de Chongqing enviam suas saudações ao 
Mestre. (Mestre: Obrigado!) (Aplausos). Mestre, lhes prometemos que faremos bem as 
coisas que devemos fazer em cada momento. 
 
Mestre: Maravilhoso! (Aplausos). 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa da Universidade de Tsinghua de Pequim, enviam 
saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos! (Aplausos). 
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Pergunta: Os discípulos do DaFa que estão detidos ilegalmente nos campos de trabalho 
forçado de mulheres em Pequim, enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado! (Aplausos). 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa detidos ilegalmente em uma prisão em Pequim, enviam 
saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado! (Aplausos). Não importa em que tipo de ambiente estejam, devem 
manter firmes seus pensamentos retos, pois vocês são discípulos do DaFa e são seres 
especiais. 
 
Pergunta: O Fahui europeu se realizará em Londres no próximo ano, e nós esperamos 
avidamente que o Mestre nos honre com sua presença. (O público sorri e aplaude) Mestre, 
por favor nos diga por que “sete Budas” mudou para “seis Budas”. 
 
Mestre: Falarei sobre isso de dois ângulos diferentes. Um é que o número de Budas que 
desceu ao mundo humano ao longo da história não tem sido pequeno. Foram mais de seis, e 
de fato mais de sete. Certamente, também baixaram outros Deuses aqui. Falando 
simplesmente sobre os Budas, vários Budas têm baixado aqui para salvar as pessoas. 
Quanto a um Buda como Sakyamuni, que veio com missões especiais, houve seis deles 
antes de Sakyamuni. Quando falei sobre eles, contei o Buda Sakyamuni como um deles, 
assim contei sete. Porém, o budismo sempre falou sobre seis, pois os discípulos de 
Sakyamuni pensaram que esses Budas eram discípulos de Sakyamuni, então não incluíram 
o Buda Sakyamuni e contaram seis. Quando falei sobre eles, incluí o Buda Sakyamuni entre 
eles, então contei sete. Quando ensina o Fa, necessita fazê-lo seguindo a habilidade das 
pessoas em aceitar as coisas. Então, para fazer o nosso melhor trabalho em salvar os 
seguidores do Budismo, preferimos deixar as coisas como eles dizem, então mudamos o 
número para seis. (Aplausos) 
 
Pergunta: Saudações ao estimado Mestre! Eu gostaria de enviar saudações ao Mestre em 
nome dos estudantes da Romênia. 
 
Mestre: Obrigado! (Aplausos).  
 
Pergunta: A maioria dos discípulos da Romênia é formada por estudantes novos. Eles têm 
enfrentado todo tipo de desafios, porém, são todos muito diligentes. Peço respeitosamente 
ao Mestre que nos diga sobre como os estudantes da Romênia podem fazer um trabalho 
melhor na participação da validação do Fa, assim como de que forma a Romênia pode 
desempenhar um melhor papel na validação do Fa. 
 
Mestre: Eu já disse que com relação ao número de pessoas no mundo, o número de 
discípulos do DaFa é muito pequeno, porém, vocês têm uma grande missão, a qual a 
história lhes confiou. Então, os discípulos do DaFa de qualquer região são basicamente a 
esperança de salvação dos seres dessa região; na realidade, a única esperança desses seres. 
Os seres em todas as regiões necessitam ouvir as Boas Novas, e eles precisam ouvir sobre o 
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esclarecimento dos fatos para que possam compreender verdadeiramente do que se trata o 
DaFa. Por isso, a responsabilidade dos discípulos do DaFa têm um grande peso. Então, 
vocês podem perguntar: “Como faremos para melhorar ainda mais?” Penso que para vocês, 
discípulos do DaFa, se cada um de vocês simplesmente usar a boca para esclarecer às 
pessoas de cada região sobre os fatos, não conseguiremos chegar a todos eles. A energia 
que os discípulos do DaFa carregam quando se cultivam e quando levam consigo 
pensamentos retos e ações retas, assim como vossa poderosa virtude, tudo isso tem um 
efeito adicional.  
 
Por outro lado, tudo o que os discípulos do DaFa têm feito e tudo o que os discípulos do 
DaFa têm dito ao esclarecem os fatos, circula entre a sociedade humana comum, e cria um 
ambiente que fomenta a comunicação entre as pessoas. Então, sob tal ambiente, as 
discussões que as pessoas têm é outra maneira para que esses seres sejam salvos, uma 
maneira indireta. Outra coisa, é que muitas pessoas têm sido envenenadas por seres 
maléficos, e na mente delas há muita propaganda dos meios de comunicação difamatórios 
do Partido Comunista Chinês. Nesse caso, é melhor se vocês puderem dissipar essas 
mentiras, esclarecendo os fatos, pois os pensamentos negativos que os seres humanos têm 
sobre o DaFa, podem ser aproveitados e usados por esses seres maus que perseguem os 
discípulos do DaFa. No entanto, os discípulos do DaFa podem eliminá-los ao enviarem 
pensamentos retos e através de suas ações retas. Realmente, se seus pensamentos são muito 
retos, quando vocês caminham pela calçada, e trabalham para ganhar a vida na cidade onde 
vivem, todos seus ambientes serão limpos. A simples existência de vocês já tem o efeito de 
salvar seres conscientes. Porém, apesar de suas grandes habilidades, vocês enfrentarão 
adversidades para o benefício de seu cultivo pessoal, já que todos nós temos um caminho 
que precisamos percorrer durante o cultivo. Ao mesmo tempo, as velhas forças criaram 
muitas formas de interferência para a sua validação do Fa. Sob circunstâncias normais, é 
muito difícil dissipar essas interferências se os pensamentos retos não forem 
suficientemente fortes. 
 
Quanto a como fazer bem as coisas, isto envolve fazer bem as três coisas que os discípulos 
do DaFa devem fazer, é assim que farão as coisas melhores. (Aplausos). Porém, a 
quantidade de esforço varia. Algumas pessoas não fazem muitos esforços enquanto outros 
estudantes são mais diligentes e se esforçam mais. Certamente, o Mestre pode ver que cada 
indivíduo na sociedade tem uma família e um trabalho, sem mencionar as obrigações 
sociais diferentes devido aos seus laços com a sociedade, então, vocês têm muito pouco 
tempo livre. O Mestre sabe de tudo isso e compreende. Realmente, o método de cultivo do 
DaFa leva este assunto em consideração, e não interfere nas coisas nesse aspecto.  
 
Pergunta: Os discípulos em Taiwan enviam saudações ao Mestre. (Aplausos). Mestre, por 
favor, dê-nos uma direção para a página na internet do site Pure Awakening Ásia-Pacífico.  
 
Mestre: As páginas web dos discípulos do DaFa devem ser bem dirigidas, pois são um 
veículo para o esclarecimento da verdade e estão desempenhando um papel na salvação dos 
seres conscientes. Então devem ser bem dirigidas (bem feitas). Quanto ao que fazer 
especificamente, isso depende de vocês. (Mestre sorri). Por que o Mestre não fala das 
coisas de maneira muito específica? O Mestre só se assegura de que nenhum problema se 
desenvolva no esquema global das coisas. Porém, quanto aos problemas, discussões, e 
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diferenças de entendimento entre os estudantes, essas são coisas que refletem o estado de 
cultivo de vocês. Portanto, quando se trata de como percorrer o próprio caminho e de como 
lidar com cada coisa, vocês mesmos devem lidar com isso como parte do estabelecimento 
de própria e poderosa virtude. Se lhes digo como devem lidar com cada coisa, então seria 
algo feito por mim mesmo, e nenhum Deus reconheceria aquilo que vocês fizeram. (O 
Mestre ri) (Aplausos). Então, devo deixar essas coisas para vocês mesmos resolverem, não 
posso privá-los da oportunidade de se cultivarem. 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa na cidade de Guangzhou enviam saudações ao estimado 
Mestre. 
 
Mestre: Obrigado! (Aplausos). 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa da China continental juntaram dinheiro vivendo 
frugalmente. Estimado Mestre, por favor, você poderia nos dizer se há algum problema em 
enviarem esse dinheiro para que seja utilizado nos projetos de esclarecimento da verdade na 
cidade de Nova Iorque? 
 
Mestre: A princípio não vejo problemas; se você está bem financeiramente, não há 
problema algum. Porém, aqui estamos falando sobre dinheiro economizado através de se 
viver frugalmente, o que significa que tais pessoas não dispõem de tantos meios. Nesse 
caso, é melhor que guardem o dinheiro para esclarecer a verdade na China continental, pois 
o ambiente fora do continente é muito melhor que lá dentro. (Aplausos). 
 
Pergunta: Mestre, por favor, nos diga se as atividades de esclarecimento da verdade em 
Manhattam continuarão até que a retificação do Fa seja concluída. (O público ri). 
 
Mestre: Não, não continuarão. Já falei sobre isso em uma reunião feita com os estudantes 
que estão esclarecendo a verdade em Manhattam. Vocês farão isso somente por um período 
de tempo. Manhattam é única: é praticamente o centro financeiro do mundo, e muitas das 
maiores incorporações do mundo têm escritórios ou filiais aqui. Em outras palavras, é o 
ponto de convergência do mundo no que se refere ao lado financeiro, e tudo aqui está 
conectado com o mundo inteiro. Devido a essa singularidade, as pessoas que se reúnem em 
Manhattam são únicas. Muitas pessoas bem educadas se concentram aqui, assim como 
pessoas da sociedade com certa quantidade de poder e recursos financeiros. Em outras 
palavras, os papéis que elas desempenham na sociedade não são coisas comuns. 
 
Falando de maneira relativa, existem muitos estudantes na região de Nova Iorque, incluindo 
a área ao redor de Nova Jersey, depois do que têm acontecido nos últimos anos, parece 
como se uma grande quantidade de pessoas em Manhattam fosse indiferente. Depois de um 
período tão longo fazendo coisas para esclarecer a verdade, muitas pessoas ainda não 
tiveram contato com os discípulos do DaFa. O Partido Comunista Chinês introduziu aqui 
muita coisa má para perseguir o Falun Gong, e isso tem feito com que algumas pessoas 
neste ambiente tenham sempre obstáculos em compreender o que é o DaFa. 
 
Também descobrimos outro problema. Em muitas grandes corporações em Manhattam, há 
vários empregados chineses, inclusive em algumas pequenas corporações e 
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estabelecimentos. A maioria desses chineses tem sido enganada pelas falsidades espalhadas 
pela máquina maléfica de propaganda do Partido Comunista Chinês, e em todo esse tempo, 
essas coisas não foram dissipadas da cabeça dessas pessoas. Na verdade, essas pessoas se 
tornaram pessoas que espalham o veneno na sociedade americana. Não é que essas pessoas 
sejam más por natureza. Porém, de fato, enquanto os discípulos do DaFa esclarecem a 
verdade em um lugar, essas pessoas andam por aí difundindo as calúnias do Partido 
Comunista Chinês em algum outro lugar. Não há problema algum se puderem escrever em 
panfletos, cartazes, ou informar os meios de comunicação que “os chineses em sua 
companhia foram envenenados e estão ajudando o Partido Comunista Chinês a espalhar o 
veneno dele, (Aplausos), então vocês devem examinar os fatos por vocês mesmos”. 
(Aplausos). 
 
Pergunta: Como posso fazer um trabalho melhor em validar o Fa se não tenho nenhuma 
habilidade de gente comum? 
 
Mestre: Não há problema em não ter habilidades comuns. Muitos estudantes entregam 
panfletos e jornais na rua e esclarecem diretamente a verdade às pessoas comuns. Essas são 
coisas que todos vocês podem fazer. Muitos estudantes se reúnem frente aos consulados e 
embaixadas todo o ano, e isso também é muito admirável. Há muitas coisas que vocês 
podem fazer. 
 
Pergunta: Olá estimado Mestre. Muitos caracteres em Zhuan Falun e outros livros do 
DaFa têm sido recentemente mudados. Qual é o significado mais profundo por detrás 
disso? 
 
Mestre: Não vou falar sobre o significado por detrás disso. Falarei simplesmente sobre isso 
na superfície. Tomemos como exemplo o caracter chinês “prática”. No lugar dele, 
colocamos “prática de cultivo” (o termo de dois caracteres). Se a perseguição dos 
discípulos do DaFa não tivesse acontecido, eu lhes teria dado o caminho que deveriam 
seguir. Porém, depois que a perseguição começou, essas práticas de qigong falsas e todo 
tipo de coisas sujas também começaram a participar na perseguição, e inclusive foram à 
televisão para atacar o DaFa. Certamente, a razão pela qual eles fizeram essas coisas foi 
porque muitas pessoas estavam aprendendo DaFa – inclusive pessoas de suas próprias 
práticas – e isso fez com que já não pudessem mais ganhar dinheiro. Então essas pessoas 
ficaram com muita inveja e se encheram de ódio. Por isso, alguns estudantes fizeram a 
Pergunta: “Mestre, no caracter “prática”, quando utilizamos para descrever outras práticas 
de qigong, poderíamos mudar essa parte do caracter que significa “fogo” pelo caracter que 
significa “seda?”, pois na verdade, eles não praticam um verdadeiro cultivo”. 
 
Isso é só um exemplo. Em outros lugares, houve muitos fatores de todo tipo causados por 
desvios trazidos pela cultura desviada. O chinês é um idioma escrito de forma especial, e é 
similar ao idioma escrito nos Céus. O chinês oral é similar ao idioma falado nos Céus, pois 
é uma forma de cultura criada diretamente pelos Deuses para a humanidade. Já que a 
cultura estabelecida na China foi uma cultura semi-divina, a forma e o som dos caracteres 
chineses estão interconectados com o Cosmo. É diferente dos idiomas escritos no Ocidente 
e dos idiomas escritos de outras etnias. Isto porque de certa perspectiva, os idiomas escritos 
provindos de outras culturas, são realmente símbolos que os Deuses criaram para os seres 
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humanos para que pudessem esperar o Fa nessas regiões depois de formar as relações 
predestinadas. Então, as pessoas que esperavam o Fa nesses lugares poderiam levar vidas 
normais e temporariamente poderiam dispor de símbolos para se comunicarem entre si. 
Porém, se o som e a forma dos caracteres chineses estão interconectados com o Cosmo, 
pensem sobre isso, que tipo de interferência eles poderiam exercer sobre a humanidade 
durante a validação do Fa pelos discípulos do DaFa que obtiveram o Fa e que se 
cultivaram nesse plano, e inclusive na retificação do Fa? Colocando de outra forma, as 
velhas forças usaram esses fatores para se aproveitarem das coisas na retificação do Fa. 
Tomemos a palavra “destino” (“mu di”) como exemplo. Nos tempos antigos, quando se 
escrevia a palavra “destino” ou outras palavras usadas para descrever “o ato de se chegar a 
um certo lugar”, o caracter “di” que fazia parte da palavra “destino” (“mu di”) era sempre o 
mesmo,  era o mesmo caracter chinês que forma a palavra “terra”(“tu di”). No entanto, em 
tempos modernos, com a aparente racionalidade de se querer regularizar a gramática e 
assim tornar mais fácil o domínio da gramática pelas pessoas, este “di” como em terra (“tu 
di”), começou a ser escrito como “di” (um artigo gramatical). Portanto, mesmo depois que 
vocês tenham supostamente alcançado o “mu di” (destino), vocês não terão chegado ao 
“lugar di”. (O público ri e aplaude). 
 
Há problemas com muitos fatores. Nos tempos modernos, as velhas forças danificaram a 
cultura chinesa e deixaram para mim um grande problema com o qual tenho que lidar ao 
compartilhar o Fa. Há simplesmente tantos fatores prejudiciais em muitas áreas, que muitas 
coisas necessitam ser explicadas. Porém, não havia tempo para fazê-lo, então as correções 
se dirigiam simplesmente a algumas coisas. A coisa boa é que os significados internos do 
Fa não foram afetados. O livro Zhuan Falun se manifesta de forma diferente em cada 
dimensão, e o Zhuan Falun nos Céus parece completamente diferente do da Terra, então ele 
não foi afetado. 
 
Pergunta: Não tenho conseguido cultivar me adaptando ao máximo possível às pessoas 
comuns. Isso fará com que eu sinta muito remorso no futuro? 
 
Mestre: Então você não tem conseguido se cultivar enquanto se adapta ao máximo possível 
às pessoas comuns. Pois bem, “ao máximo possível” significa satisfazer os requisitos 
completamente. Então, se tudo acabasse hoje, qualquer que fosse o nível ao qual tenha se 
cultivado, você estará fixado ali. Então, como não acabou, quando se trata de padrões que 
tenha ou não alcançado, e as coisas que tem cultivado bem ou não, isso faz justamente parte 
de um processo contínuo, então ninguém pode determinar que aquele nível é justamente o 
seu nível. Se você chegou a reconhecer seu limite, e creio que você já o reconheceu, pois 
fez essa pergunta, então corrija suas falhas e faça melhor. (Aplausos). 
 
Pergunta: Estimado Mestre, a palavra cheng du (“grau”) das edições anteriores de Zhuan 

Falun mudou para “grau de realização”. Porém, um de meus companheiros praticantes 
disse que a página Minghui não publicou essa mudança, então, o original deveria ser 
mudado? 
 
Mestre: Os caracteres já foram mudados várias vezes; havia simplesmente tantas coisas 
para mudar. Uma vez que um assunto é resolvido, muitas coisas acontecem, assim que 
desde agora, as mudanças nos caracteres devem terminar e não se farão mais mudanças 
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adicionais. Para averiguar sobre as mudanças que se tem feito, podem ter como referência a 
edição de Zhuan Falun que será publicada em breve e, então, farão suas mudanças baseadas 
nessa edição. Isto ocorreu porque o Minghui só foi notificado algumas vezes sobre as 
mudanças de caracteres, por isso ocorreu esta situação.  
 
Pergunta: A estrutura do Cosmo que você falou, se refere a estrutura do Novo Cosmo? 
 
Mestre: A estrutura de que falei era completamente sobre a estrutura do velho cosmo. O 
estado que se manifesta durante a retificação do Fa também é o estado dos seres do velho 
Cosmo. Não se pode falar sobre o novo Cosmo. Não só não se pode falar sobre ele, além 
disso, os segredos celestiais não podem ser revelados. (O Mestre sorri) (O público ri e 
aplaude). Muitos segredos celestiais do velho Cosmo já não podem mais serem chamados 
de segredos celestiais, pois essas coisas serão modificadas. Sofrerão mudanças. No entanto, 
o velho Cosmo tem muitos seres e elementos bons, e inclusive boas estruturas, então isso 
será preservado. Portanto, uma grande quantidade de seres e a imensa maioria da estrutura 
do velho Cosmo será mantida. 
 
Pergunta: Com o tempo tão curto para salvar seres conscientes, por que meus pensamentos 
egoístas de como isso deve ser feito ainda persistem em minha mente? Estou preocupado 
por mim mesmo.  
 
Mestre: Penso que poder ver suas próprias limitações é cultivo. Isso realmente é muito 
normal. Quando pode reconhecer isso, esse é o primeiro passo para melhorar. Se consegue 
prestar atenção a essas coisas diariamente e conseguir agir bem pouco a pouco, então estará 
melhorando. Não fique ansioso, pois isso lhe conduzirá a apegos. Quando descobrir 
problemas, corrige-os, e quando encontrar limitações, supere-as. Há muitas coisas que 
talvez você não seja capaz de fazer, e tenho levado em conta cada aspecto disso, e já tinha 
previsto este tipo de situação quando ensinei o Fa. Em outras palavras, o que quero salvar é 
o espírito-principal, a própria pessoa. Quanta habilidade tem uma pessoa? Se uma pessoa 
pode reconhecer seus próprios erros e pode superá-los, então ela está se cultivando, porém, 
o que acontece se os elementos que constituem essa pessoa estão desviados? Ou, falando 
mais especificamente, o que acontece quando o modo de pensar de uma pessoa se desvia? 
Durante tantos anos, o Partido Comunista Chinês tem educado intencionalmente as pessoas 
de determinada forma, a fim de reforçar nas pessoas, as coisas do Partido. Muitas pessoas já 
viram que o Partido não é bom, porém, mesmo assim, elas dizem que o Partido não é bom 
do ponto de vista da cultura gerada pelo próprio Partido. Essas pessoas não reconheceram 
verdadeiramente as coisas e não podem ver aquilo que está de fora da cultura do Partido. 
Isso já é um modo desviado de pensar. O que se pode fazer nesse caso? Por isso digo que 
há certas coisas que vocês podem sim fazer, e vocês não seriam cultivadores se não 
fizessem as coisas que estão ao alcance. Porém, as coisas que vocês não podem fazer, 
certamente o DaFa fará essas coisas para vocês, e o Mestre definitivamente tem maneiras 
de fazer isso. (Aplausos). 
 
Em outras palavras, você deve cultivar a parte que se supõe que deve cultivar. Quanto às 
coisas que não pode cultivar, e não pode detectar ou reconhecer – nem se encarregar delas, 
mesmo as reconhecendo – o Mestre se encarregará disso por você. Certamente, isso não 
significa que quando percebe apegos dos quais não consegue se livrar, possa usar a 
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desculpa de “não posso fazer nada sobre isso” e assim colocar de lado a sua própria 
responsabilidade. (O público ri). Isso não é assim. Estou falando sobre a estrutura de seu ser 
e sua maneira de pensar – coisas que não pode detectar de forma alguma e das quais você 
não consegue se fazer responsável – definitivamente o Mestre se encarregará dessas coisas. 
 
Pergunta: Mestre, o tempo que o Fa retificará o mundo humano será o tempo da 
perseguição terminar? 
 
Mestre: Isso é muito possível. (Aplausos). Penso que é melhor eu não falar dessas coisas. 
Quando falo sobre isso, o coração de todos se move. Deixarei a maravilha e magnificência 
disso para que vocês vejam por si mesmos.  
 
Pergunta: Mestre, poderia nos falar sobre a origem do partido político maléfico que 
persegue os discípulos do DaFa? (O público ri). 
 
Mestre: Quanto a como chegou a existir em um nível fundamental, penso que será melhor 
não falar sobre isso em um Fahui. Quanto a como chegou a existir no mundo humano, isso 
já é algo que todos sabemos sem que eu lhes diga nada. Realmente, se quiser falar sobre um 
partido político distorcido ou um partido político mau ou qualquer outro tipo de partido 
político, nós, como cultivadores, não temos absolutamente nada a ver com isso. Não 
importa o quão mau possa ser um partido, é algo do mundo humano, e não importa o quão 
bom possa ser, ainda continua sendo algo do mundo humano. Ser um cultivador significa 
sair do mundo humano, e quando se trata do cultivo no mundo humano, os cultivadores não 
se envolvem nesses conflitos e problemas mundanos. As coisas que são más, há razões para 
sua existência, e as coisas que são boas, também há razões para sua existência. Isto é 
determinado pelo estado da sociedade humana, e os discípulos do DaFa não têm 
absolutamente nenhuma relação com essas coisas. Porém, nesse caso específico, todos 
vimos claramente que quando esse diabo astuto começou a nos perseguir, gritava que seu 
partido político “deve derrotar Falun Gong” e “me nego a acreditar que o Partido** não 
pode derrotar Falun Gong”. Sei que fez essas coisas cheio de inveja e ressentimentos, 
porém, também sei que havia elementos de seu partido político por detrás de suas palavras. 
Colocando as coisas de outra forma, nós só os expusemos depois que eles nos perseguiram. 
Não reconhecemos essa perseguição. No processo de esclarecermos a verdade, nós dizemos 
às pessoas do mundo o porquê Falun Gong está sendo perseguido, e o que é Falun Gong, e 
o que é esse partido político. Quem quer que tenha perseguido os discípulos do DaFa, deve 
ser exposto e a influência maligna que propagou entre as mentes das pessoas do mundo, 
deve ser dissipada.  
 
Depois de escutar os estudantes esclarecendo a verdade, algumas pessoas dizem: “Falun 

Gong é muito bom, porém, eu penso que o Partido** deve ter suas razões”. E há muitas 
pessoas que pensam que o que o Partido Comunista Chinês diz não pode estar errado, então 
se negam a escutar a verdade. Essas pessoas não conseguiram ver que esse partido é 
perverso até a medula. Algumas pessoas dizem: “Falun Gong é muito bom, porém, o 
partido não fez nada de mau, a culpa é desse diabo astuto”. Nesse caso, nós devemos dizer 
às pessoas do mundo por que o partido persegue Falun Gong, e que tipo de motivo tinha 
quando começou a perseguir Falun Gong; devemos ajudar as pessoas a ver qual é 
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realmente o culto maligno e do que se trata todo o partido. Os discípulos do DaFa que estão 
sendo perseguidos devem revelar o desacreditado passado desse partido perverso.   
 
Os assuntos mundanos não são assunto dos discípulos do DaFa, já que são cultivadores, 
porém, eu, Li Hongzhi, sei sobre todos esses assuntos. (Aplausos). Tenho explicado essas 
coisas todo o tempo durante esses últimos anos de perseguição, e ainda assim a perseguição 
continua. Os novos líderes do Partido Comunista Chinês estão no poder por dois anos, e a 
perseguição continua. É somente um assunto de indivíduos isolados que cometem atos 
maus? Então, por que nós não deveríamos contar ao mundo sobre a maldade fundamental 
desse partido político? Se eles não nos perseguissem, nós não teríamos nada a ver com ele, 
e nós não diríamos nada sobre ele. As vidas de tantos discípulos do DaFa foram tiradas, e a 
perseguição continua. Que perversidade! Assim mesmo, o partido usou seus meios de 
comunicação unilaterais para transmitir a propaganda falsa em cada esquina da Terra, e isso 
é ainda pior do que a revolução cultural. Está se dirigindo a um grupo de pessoas tão boas e 
amáveis. Mesmo que eu o suporte e o tolere, nenhum Deus o suportará! (Aplausos). 
 
Pergunta: Devido ao meu apego ao qing, cometi erros. Sinto remorso pelo caminho que 
trilhei. Como posso me recuperar? 
 
Mestre: (Mestre suspira). Essas são realmente as coisas que mais causam dor ao Mestre. 
Para um cultivador, é simplesmente tão vergonhoso. É inclusive vergonhoso para uma 
pessoa comum, porém, você é um cultivador, então, como pôde trazer isso em uma 
discussão aberta? É simplesmente tão vergonhoso. Sabia que no cultivo de tempos antigos, 
assim que um cultivador rompesse a regra referente a isso, ele não poderia mais se cultivar 
pelo resto de sua vida? Isso é grave assim. 
 
Então, o que se pode fazer? DaFa é misericordioso, e o Mestre observa o seu ser em sua 
totalidade, e ainda terá oportunidades antes que a retificação do Fa do mundo humano 
chegue. Porém, não pode cometer esses erros novamente. Simplesmente não pode. E sobre 
tudo, durante este período de tempo, senão o mal se aproveitará de seu qing e agravará a 
perseguição sobre você, e causará que seus desejos e apegos se tornem particularmente 
fortes, até o ponto onde não conseguirá lidar bem com as coisas e assim poderá tomar um 
caminho demoníaco. O Mestre pode ver isso. Se você puder transitar bem seu caminho e se 
cultivar bem, este pecado pertencerá ao mal. Porém, se você ainda não caminha bem seu 
caminho, esse pecado será seu mesmo. Certamente, o mal que está interferindo com você 
será eliminado, e depois disso, tudo o que você fizer, será feito por você mesmo.  
 
Durante o período da retificação do Fa, quando o Fa está retificando o Cosmo inteiro, sabe 
como o Mestre tem estado fazendo as coisas? Quanto aos seres no Cosmo inteiro, inclusive 
as pessoas do mundo, e aqueles seres que estão em níveis mais baixos que este mundo – 
assim como aqueles que estão muito abaixo deste mundo, inclusive os seres no mundo 
subterrâneo e no inferno – eu tenho feito as coisas segundo um princípio: não importa que 
pecados ou erros um ser tenha cometido em seu passado, não levo nada disso em 
consideração; posso livrá-lo de todas essas coisas, e posso torná-lo bom novamente. No 
passado, ninguém tratou assim os seres conscientes. No passado, se certo lugar no Cosmo 
já não atendia o padrão, era destruído por meio de uma explosão e então recriado. Se certo 
lugar já não satisfazia o padrão, era justamente como o metabolismo do corpo humano, 
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onde uma célula deixa de satisfazer o padrão, se extingue e uma nova célula é criada. Tratar 
todos os seres com tal misericórdia é algo que nunca ocorreu desde que o Cosmo existe. 
(Aplausos). Tenho feito isso todo o tempo, e alcancei isto. Porém, há uma coisa. Se um 
pecado foi cometido contra o DaFa durante o período da retificação do Fa e interferiu com 
a retificação do Fa, então esse pecado não pode ser perdoado. Só existe esta única 
condição. Se esta condição não existisse ali, o Fa do Cosmo já não existiria. Os seres do 
futuro não teriam um Fa para guiá-los, e seria o mesmo que o Cosmo não tivesse um Fa, 
como se tudo fosse um desastre, um mundo caótico. Isso não pode ocorrer! Isso seria o 
mesmo que danificar o Cosmo e teria um grande efeito negativo, e um ser que tenha um 
efeito negativo na retificação do Fa, significa semelhante pecado. Para um ser, pode ser 
causado por um só pensamento desviado, porém, as conseqüências são devastadoras. 
 
Pergunta: Saudações ao estimado Mestre. Sou um discípulo coreano da província de 
Heilongjiang. Por favor, permita-me saudar o Mestre em nome de todos os discípulos do 
DaFa de Heilongjiang e os diferentes grupos de esclarecimento da verdade na Coréia. 
 
Mestre: Obrigado. (Aplausos). Os discípulos do DaFa da Coréia têm feito muito bem. Há 
também muitos discípulos do DaFa da raça coreana na China continental e eles têm sido 
severamente perseguidos. Sei de tudo isso.  
 
Pergunta: Nossa equipe de esclarecimento da verdade se enfoca em esclarecer a verdade 
na área de Pequim, colocando 80% do nosso esforço ali, e usando os outros 20% em outras 
coisas, incluindo os esforços para resgatar os estudantes. Quando fortalecemos nossos 
esforços para esclarecer a verdade na área de Pequim, o mal que se concentra em 
Manhattam é reduzido? 
 
Mestre: O modo correto de se colocar as coisas é: quando os discípulos do DaFa de 
diferentes regiões estão todos fazendo as coisas muito bem, o mal não pode com todos eles 
e é eliminado em todas as partes. O mal que veio à Manhattam está em processo de ser 
completamente eliminado. Agora mesmo, o mal nos Três Reinos têm sido eliminado em 
grandes quantidades. Vocês podem ver que a situação atual está mudando, e inclusive o 
clima está mudando. Os discípulos do DaFa que têm ficado em frente ao consulado em 
Nova Iorque, sabem que este era o lugar mais frio, e nossos discípulos do DaFa realmente 
têm suportado muito durante esses anos. Observando a situação atual, os discípulos do 
DaFa de diferentes lugares estão utilizando totalmente suas habilidades e talentos para 
validar o DaFa, e isto está causando que o mal se torne cada vez menor. É muito difícil 
para o mal se concentrar em algum lugar e fazer algo.  
 
Pergunta: Como eu e os demais praticantes podemos trabalhar juntos para termos uma 
visão ampla dos problemas e colocarmos o DaFa em primeiro lugar? 
 
Mestre: Esta é uma pergunta sobre a qual todos os discípulos do DaFa devem pensar. No 
que se refere ao que fazer, somente estudando bem o Fa e atuando segundo o que o Mestre 
lhes diz, vocês poderão caminhar vosso caminho retamente. 
 
Pergunta: Não é fácil para nós, discípulos da China continental, chegar aos Estados 
Unidos para assistir aos Fahui, e não é comum para nós vermos o Mestre pessoalmente. 
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Gostaríamos de pedir ao Mestre que se dirigisse aos discípulos da China continental que 
foram à Coréia para ajudar o Mestre na retificação do Fa. Por favor, diga-nos como 
devemos fazer bem as coisas que devemos fazer e cumprir os votos que nós fizemos antes 
da história. 
 
Mestre: Os discípulos do DaFa são todos iguais, e vocês devem fazê-lo bem sem importar 
onde estejam. Se você está no estrangeiro ou em um ambiente onde é perseguido 
diretamente pelo mal, deve ter os pensamentos retos e ações virtuosas dos discípulos do 
DaFa, já que isso assusta o mal. O mal é bravo na superfície, porém, por dentro tem medo. 
Você é um discípulo do DaFa, e não pode ter medo dentro de você. Se um cultivador pode 
permitir que verdadeiramente o medo da morte vá embora, então essa morte será para 
sempre colocada muito longe de você. Porém, isso não é algo que você possa fazer de 
acordo com sua vontade; é um ponto que cultiva no Fa, um ponto em que se torna esse tipo 
de ser. Quando a perseguição na China começou, se todos os discípulos do DaFa pudessem 
atuar de forma honrada e retamente como agora, a perseguição nunca teria começado, e 
essas coisas más teriam sido destruídas em um instante. O mundo humano não é um lugar 
para que eles cometam este tipo de maldade.  
 
Agora que vocês se tornaram gradualmente mais lúcidos, mais tranquilos, e mais racionais, 
e que sabem o que fazer, pode-se dizer que muitos de seus apegos humanos foram 
eliminados por meio do cultivo. Bem, com alguns estudantes, não é que os apegos deles 
tenham sido eliminados por meio do cultivo, porém os estudantes também tiveram muito 
medo e começaram a fazer algumas coisas fora do normal, e se o ambiente se torna um 
pouco mais calmo, eles se atreverão a fazer essas coisas novamente. Isso não é bom. Se 
uma pessoa não pode se cultivar no Fa, então não pode entender verdadeiramente o Fa. 
Somente quando uma pessoa compreende realmente o Fa, pode caminhar seu caminho 
retamente e seu ser pode assegurar um bom resultado. De outra forma, esse tipo de ser 
permanece na situação mais perigosa, pois o mal pode se aproveitar de suas brechas em 
qualquer momento. Se ele fosse uma pessoa comum, não importa o quão mau seja, o mal 
não prestaria atenção. Porém, como ele quer se cultivar, o mal tentará deter seu cultivo. E 
quando você se cultiva solidamente se torna impenetrável à perseguição do mal. 
 
Pergunta: Alguns discípulos têm muito entusiasmo ao esclarecer a verdade, porém, nunca 
conseguiram ir além dos conflitos insignificantes de seus apegos ao ego. Eles não têm 
agido bem com relação à cooperação global e a coordenação, e o que é mais grave, isso tem 
afetado alguns estudantes. Se não conseguem agir bem na cooperação com seus 
companheiros praticantes, eu gostaria de perguntar ao Mestre que tipo de consequências 
esses estudantes enfrentarão no futuro? 
 
Mestre: Em minha opinião, agora mesmo, você não pode dizer como são os estudantes 
nem tirar conclusões sobre eles, pois há todo tipo de manifestações diferentes no processo 
de cultivo, e todos os apegos das pessoas comuns são manifestados. Se um estudante não 
eliminar esses apegos, certamente eles se manifestarão. Quanto à parte que se cultivou bem, 
não será vista em nenhuma parte, pois a sua parte que se cultivou bem não pode ser 
mostrada. A parte que não se cultivou bem, poderá ser vista pelos demais sempre que surgir 
oportunidade. A chave está em como ele lida com isso e se pode reconhecer as próprias 
limitações quando surgem na superfície e são apontadas pelos outros ou quando os próprios 
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apegos se manifestam nos conflitos; isso é crucial. Uma vez que você reconhece algo que 
necessita superar, isso é cultivo. Concluir tudo isso é questão de diligência. 
 
Se uma pessoa não se cultiva bem e afeta outro discípulo do DaFa ou muitos discípulos do 
DaFa, e provoca o fracasso deles no cultivo, esse é o pecado grave de interferir com o 
cultivo dos discípulos do DaFa, algo que nem sequer pode ser pago, mesmo que se desça 
ao décimo-oitavo nível de inferno. Alguns estudantes não conseguem se libertar de seus 
apegos e isso faz que suas vidas sejam interferidas pelo mal durante muito tempo. Todos 
vocês estão pensando que essas pessoas estão acabadas e que não poderão chegar ao fim do 
cultivo. Agora mesmo, vocês já não podem olhá-lo assim. Na verdade, alguns estudantes 
têm se livrado de muitos outros apegos, e muitos apegos tem sido descartados e, já não se 
mostrarão mais, porém, esses apegos que ainda não foram cultivados se apresentarão. O 
Mestre definitivamente fará que eles apareçam, então se verão afetados nos conflitos, e 
seguramente fará que todos o vejam, e a meta é fazê-lo se libertar dos mesmos. Quando 
você vê um apego, é necessário que o aponte. Se não o apontar, é porque tem um apego em 
temer ofender os demais. Nesse caso, se fará que eles tenham conflitos e choques com você 
para que você e ele reconheçam esses apegos. A meta é que com o cultivo, você elimine 
esses apegos humanos. Porém, quando vê estudantes que têm apegos se manifestando, não 
pode pensar que eles não são bons. Então, os mal-entendidos e erros entre os discípulos do 
DaFa são inevitáveis. No entanto, a chave está no fato de que vocês não podem ter 
conflitos reais e choques entre vocês mesmos ou começarem a desconfiar uns dos outros.  
 
Recentemente, muitas vezes enfatizei a questão de cooperar e coordenar bem uns com os 
outros. Tenham esses apegos maus de vocês sido eliminados ou não, vocês, de qualquer 
forma, devem cooperar bem entre si. Por que há época em que surgem muitas discussões, e 
às vezes as discussões não acabam? Por que ao validar o Fa, as opiniões dos discípulos não 
se unificam? Isto é algo que recentemente tem acontecido muito na China continental. Qual 
é a causa real disso? É muito simples; é uma questão de se vocês estão validando o Fa ou 
se estão validando a si mesmos. Se você está validando o Fa, não importa o que a outra 
pessoa diga sobre você, não será afetado interiormente. Se alguém se opõe à sua opinião e 
isso o irrita ou você não gosta, se quando as outras pessoas formulam uma opinião oposta a 
sua baseando-se em algum problema que você tem ou discordam de sua opinião, e você não 
gosta, e você se detém para se opor e se defender, quando isso faz que saia do tema e não 
escuta aos demais, (em todos os casos), ainda que esteja se defendendo  e explicando com a 
melhor das  intenções – você está simplesmente validando a si mesmo. (Aplausos). Isso 
porque não colocou o DaFa em primeiro lugar, e no momento o que não pôde abandonar, 
foi seu próprio ego. 
 
Porém, os pensamentos das pessoas são complicados, e às vezes é difícil poder saber. 
Algumas pessoas pensam realmente sobre o Fa, e verdadeiramente sentem que tal e tal 
maneira é a correta, e sentem que não estão apegados a si mesmos. Simplesmente defendem 
sua posição assim. Alguns podem dizer: “É tão insistente, não está validando a si mesmo?” 
Então, em tais momentos deve permanecer tranqüilo e centrado. De fato, quando todos nós 
estamos pensando no Fa, o problema de não cooperar não existe. Devemos ser pessoas 
boas onde quer que estejamos; por acaso não devemos pensar primeiramente nos demais 
quando fazemos as coisas? Por que é que os discípulos do DaFa não pensam primeiramente 
nos demais quando lidam com os outros? Você pensará: “Todos somos cultivadores e 
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estamos todos nos cultivando, então quando estamos com outros discípulos não há 
nenhuma necessidade de pensar sobre como falamos entre nós”. Não é justamente assim 
que está pensando? Bom, isso não é correto. Não se esqueçam desse ponto: vocês são seres 
humanos que estão no processo de se cultivo, vocês não são Deuses se cultivando, então 
vocês devem ter consideração para com os demais.  
 
Pergunta: Os estudantes da Coréia estão utilizando todos os meios necessários para 
acelerar o esclarecimento da verdade à diferentes tipos de pessoas, e gradualmente estão 
conseguindo a atenção das pessoas e o apoio delas. Cada vez mais o esclarecimento da 
verdade tem tido melhores resultados, e ao mesmo tempo, tem surgido um grande número 
de novos discípulos por todo o país. Porém, recentemente, um após o outro, alguns 
estudantes sofreram acidentes e morreram tragicamente. Um estudante morreu quando o 
ônibus em que viajava tombou, outro estudante se afogou, outro morreu em um acidente no 
trabalho. Um daqueles estudantes era muito ativo no esclarecimento da verdade. A aparição 
de tais incidentes fez que alguns estudantes mais novos vacilassem na prática. 
 
Mestre: Há pouco falei sobre a interferência das velhas forças para com a retificação do Fa 

e os discípulos do DaFa. Então, por que as velhas forças fazem coisas assim? Quais são 
suas metas? Elas pensam: “Todos vocês vieram aqui para se cultivarem e vocês pensam que 
o DaFa é bom. Esta sua compreensão sobre o quão bom é o DaFa é verdadeiramente 
baseada nas verdades do Fa? Ou vocês simplesmente avançam quando outras pessoas 
dizem que é bom? Ou dizem que o Fa é bom quando sentem que estão sendo beneficiados 
por Ele?”O DaFa e o cultivo são solenes, e podem converter os seres humanos em Deuses. 
As velhas forças não podem suportar isso, então querem prová-los. Elas querem ver se você 
ainda dirá que o DaFa é bom e continuará se cultivando quando ver pessoas que chegaram 
ao final de suas vidas, falecerem. As velhas forças têm feito isso, então quando um 
estudante enfrenta um perigo de vida, não se pode dizer que ele não é bom ou que ele tem 
alguns problemas sérios. Na realidade, isso se deve às velhas forças que criam uma 
interferência aproveitando-se dos apegos humanos. Uma coisa é que é muito fácil para 
alguns estudantes vacilarem, e se esse tipo de estudante tivesse se cultivado muito bem e 
solidamente, esses problemas não teriam acontecido. Se certos estudantes não conseguem 
se libertar de apegos duradouros dentro deles mesmos, poderão ser perseguidos e 
interferidos com isso. Poderiam pensar: “Estive fazendo os exercícios, e minhas 
enfermidades se curaram. Sinto-me tão bem. Minha vida se tornou mais fácil”. Seus 
entendimentos sempre permanecem nesse nível e eles não podem entender o Fa com base 
do Fa, e isso faz que surjam facilmente problemas.  Certamente, essas coisas nem sempre 
provêm desse tipo de problema. As velhas forças têm feito isso durante muito tempo, e este 
tipo de coisa também ocorreu no passado no cultivo dos estudantes da China continental. 
Então, é preciso olhar as coisas com pensamentos retos durante o cultivo e reconhecer 
claramente que o cultivo é o mais sério dos assuntos. 
Durante um longo tempo, certas pessoas não conseguiram abandonar o apego de se 
curarem. Sob circunstâncias normais, quando uma pessoa padece de uma enfermidade 
mortal, na realidade, alcançou o final de sua vida. Ela está padecendo de uma enfermidade 
mortal e acredita que sua vida acabará, porém, agora ela está se cultivando em DaFa. 
Mesmo que ela tenha vindo para se curar, ainda assim, se permitirá que ela continue 
estudando o Fa para poder entendê-lo. Ela também vê exemplos do Fa se manifestando nas 
vidas das pessoas, porém ainda não consegue entender o Fa sob a base do Fa. Ela não lê os 
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livros, então não consegue entender as coisas na base do Fa. Apenas segue os demais na 
prática de exercícios, e ainda pensa: “Eu me tornei um estudante de Falun Gong e continuo 
fazendo os exercícios, por que não me curei?”. O cultivo é muito sério. Essa prova mental é 
um assunto para o qual não se permite meio termo. Quanto mais apego está com relação a 
isso, pior se sentirá. Quando for ao hospital fazer um exame, fará que você veja que sua 
doença piorou. E mesmo assim, você não se iluminou para isso. Como você ainda não se 
iluminou, a doença se tornará mais grave, e no final, verdadeiramente não conseguirá 
passar pela prova. Isso acontece porque não é um estudante genuíno, não estuda o Fa, e não 
consegue se libertar de seu apego à enfermidade. É simplesmente uma pessoa comum que 
quer que sua doença seja curada. Meu propósito ao transmitir o DaFa, é o de salvar as 
pessoas ao nível fundamental de seu ser, não o de ajudar as pessoas comuns a se curarem. 
Se você pode se cultivar genuinamente, quando verdadeiramente puder deixar o apego pela 
vida ou o medo pela morte – e não atuar assim no exterior para que os outros vejam, mas no 
interior fica constantemente pensando nisso – então, não importa que tipo de enfermidade 
tenha, será curado. No cultivo, a diferença entre o humano e o divino é justamente a 
diferença de um pensamento. Esta diferença de um pensamento parece fácil, porém, só 
pode ser alcançada com uma sólida e profunda base por meio de seu cultivo. Se realmente 
puder dedicar muito esforço ao estudo do Fa, vai conseguir alcançar isso. 
 
Claro, sempre que esta situação surgir, normalmente é dada à pessoa uma oportunidade 
atrás da outra por um longo período de tempo durante o cultivo em DaFa, pois, depois de 
tudo, ela obteve o Fa. Continuamente é dada oportunidade à pessoa, e se ela não morre, 
então continua-se dando oportunidades. Porém, se depois de tanto tempo, ela ainda não 
consegue se libertar daquele pensamento de doença, mesmo que tenha cultivado durante 
anos e tenha seguido os outros no trabalho do DaFa, se não consegue abandonar no nível 
fundamental seu apego a ser curado, então, a um nível fundamental ele não é um estudante, 
e terá que partir quando tiver alcançado o final de sua vida. Quando os cultivadores fazem o 
trabalho do DaFa, não buscam bênçãos comuns ou uma vida boa; a coisa mais importante 
para eles, é elevar os seus níveis. Os cultivadores não buscam as coisas desse mundo. Por 
acaso, estar apegado às suas enfermidades não é justamente a busca de algo no mundo 
humano? Algumas pessoas dizem: “Uma vez que seja curado, poderei fazer tantas coisas 
boas para o DaFa! Por que ainda não me curei?” O curar-se, o cultivar-se, o tornar-se 
discípulo do DaFa, seria tudo sujeito a uma condição. Você se cultivaria e se consideraria 
um discípulo do DaFa somente quando sua enfermidade fosse curada. Não obstante, o 
cultivo se faz incondicionalmente, e as coisas devem vir naturalmente, sem persegui-las. 
 
Nada é absoluto. O que tenho lhes contado são as verdades do Fa. As situações das pessoas 
são diferentes, e estava lhes dando simplesmente um exemplo. Se todos temos um bom 
entendimento, as coisas irão bem. Porém, quando uma pessoa não pode renunciar a seus 
apegos, tudo se torna muito difícil. 
 
Pergunta: Sou um discípulo da Irlanda, e gostaria de enviar saudações ao Mestre. Durante 
muito tempo e até o momento presente, não estive fazendo bem a difusão do Fa nem o 
cultivo pessoal. Há tempo para me recuperar? 
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Mestre: Então, siga adiante, faça melhor. Já que ainda não terminou, sim, ainda resta 
tempo. (Todos sorriem e aplaudem). Mesmo que não tenha feito bem, não importa, o 
Mestre não quer deixar para trás nenhum de vocês. (Aplausos). 
 
Eu já disse que a retificação do Fa no Cosmo é uma fase e, que a retificação do Fa no 
mundo humano é outra fase. Isto significa que o Mestre está fazendo isso em duas etapas. 
Portanto, não lhes tenho ensinado o Fa dos Três Reinos, tenho lhes ensinado o Fa do 
Cosmo. Não lhes tenho ensinado sobre as estruturas das diferentes coisas viventes nos Três 
Reinos, nem sobre a origem da vida, a estrutura da vida, a história do mundo, ou as teorias 
deste mundo desde a religião à ciência, assim como das coisas que vieram para cá, seus 
propósitos, as razões por detrás dos diferentes conflitos que ocorrem neste mundo humano; 
enfim, sobre tudo na história. Quanto à estrutura dos Três Reinos e os diferentes corpos 
celestiais nos Três Reinos, não falei com vocês sobre essas coisas, pois são muito 
insignificantes quando comparadas ao Cosmo. As coisas referentes aos Três Reinos não 
merecem ser ensinadas em DaFa, pois isso é de um nível muito baixo. Quando lhes ensino 
DaFa, os Três Reinos já está abrangido por Ele. No futuro vocês saberão tudo, e não haverá 
necessidade de que eu lhes diga sobre as coisas dos Três Reinos. No futuro, me ocuparei 
das coisas relacionadas aos seres humanos, e nesse ponto falarei sobre o Fa dos Três 
Reinos. No futuro, quando chegar à época de fazer as coisas nos Três Reinos, este será o 
momento em que o Fa retificará o mundo humano. 
 
Devido às coisas estarem sendo feitas em duas etapas, tem ocorrido certo fenômeno no 
Cosmo. Que tipo de fenômeno? Os Três Reinos têm sido trancado todo esse tempo; os 
seres dentro dos Três Reinos não podem sair e os seres de fora não podem entrar. Fui eu 
quem trancou as coisas desde o início. No início, os elementos criados pelas velhas forças 
estavam ali nos Três Reinos e não foram completamente limpos. Antes que as coisas sejam 
feitas na superfície do mundo humano, essa porção de elementos das velhas forças ainda 
continuam tendo um efeito negativo. Então, como à retificação do Fa e a retificação do Fa 

no mundo humano estão sendo feitas em duas etapas diferentes, os Três Reinos precisa se 
manter separado do Cosmo. Desde o início de minha retificação do Fa – durante os últimos 
dez anos – tenho distanciado-o continuamente do Cosmo. Os astrônomos já viram que os 
corpos celestiais no Cosmo, já não são os corpos celestiais do começo, e a posição da Via 
Láctea já não é a mesma que era no início, e os outros sistemas estrelares que estavam ao 
redor do lugar onde existia a Via Láctea anteriormente, já não são os mesmos. Isto ocorreu 
porque os Três Reinos estão sendo separados do Cosmo. Os cientistas descobriram esse 
fato quando as coisas estavam no processo de serem mudadas, e eles disseram que o Cosmo 
estava se expandindo. Na realidade, são os corpos celestiais se separando dos Três Reinos, 
assim como os Três Reinos está se distanciando cada vez mais de sua posição original. 
Durante os últimos dez anos, os Três Reinos têm se distanciado continuamente do Cosmo. 
Como isso tem acontecido, os cientistas descobriram que os corpos celestiais têm sofrido 
imensas mudanças. Estrelas que não existiam e corpos celestiais que não existiam, têm 
aparecido, e tem surgido sistemas estelares que anteriormente não existiam. Então, para 
onde vão as estrelas e os sistemas estelares que estavam originalmente ali? Por que o 
Cosmo passou por essas enormes mudanças? De fato, estas coisas aconteceram como parte 
do movimento dos Três Reinos ao ser separado do Cosmo. 
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Isto não foi informado na página web Zhengjian? O Cosmo está se distanciando e 
desaparecendo, mais rapidamente que a velocidade da luz, e Via Láctea está sendo separada 
do Cosmo. Isto alcançou o ponto em que até os seres humanos podem ver esta fase, e isto 
significa que a separação alcançou o nível mais superficial. Quando comecei a fazer isso, 
alguns Deuses me disseram: “No futuro, todos os seres humanos poderão ver as coisas que 
você fez, e perceberão no final que foi você que fez isso”. Esse é o caso, pois certas 
manifestações se convergirão gradualmente para onde eu estou. 
 
Uma vez que a separação se completar, as dimensões fora da Via Láctea nem sequer 
existirão mais. Os seres humanos se depararão com um vazio aterrorizante. As estrelas que 
existiam fora da Via Láctea e todos os corpos celestiais fora da Via Láctea que estavam 
espalhados por todas as partes, todos desaparecerão. A página web Zhengjiang informou 
que nossa Via Láctea se converterá em “uma alma solitária e um fantasma errante” do 
Cosmo. Você poderia perguntar: “Qual é a razão para que esse fenômeno esteja 
ocorrendo?” É como se as pessoas – inclusive os cientistas – fossem indiferentes a isso, 
porém, são assim simplesmente porque não compreendem o que está acontecendo. Se, no 
passado, tivesse ocorrido semelhante coisa, a Via Láctea já não existiria. Se essa galáxia 
tivesse sido separada do Cosmo, não haveria condições de existir e já teria sido 
desintegrada. A retificação do Fa no Cosmo e a retificação do Fa no mundo humano estão 
sendo feitas em duas etapas, então os Três Reinos necessita ser separado do Cosmo. Se a 
retificação do Cosmo pelo Fa tivesse sido completada – e tudo fosse novo e puro – como os 
Três Reinos continua tão sujo, ele contaminaria o Cosmo. Não é possível que um lugar tão 
sujo esteja dentro de um Cosmo tão maravilhoso, então ele deve ser transferido e ser tratado 
separadamente. Por isso, ele está sendo separado. (Aplausos). O que estou falando agora já 
foi constatado pelos cientistas. 
 
Pergunta: Podemos corrigir os caracteres chineses do “Lunyu” que alguns praticantes têm 
pendurado (quadro) em suas paredes? 
 
Mestre: Sim, você pode corrigir o texto do Lunyu que está pendurado em sua parede. 
Simplesmente faça as correções com a cor apropriada. Bom, na realidade qualquer método 
servirá. 
 
Pergunta: Como podemos ajudar os estudantes mais novos na China a darem um passo 
adiante? 
 
Mestre: Quando se trata de estudantes mais novos, não se pode ter muita pressa com eles, 
pois necessitam passar por um processo pelo qual melhorarão seus entendimentos. Se 
querem fazer algo por suas próprias iniciativas, então deixe-os fazer. Porém, se eles não 
querem fazer algo por sua própria iniciativa, penso que não devemos forçá-los a fazerem 
algo, pois, depois de tudo, ainda são estudantes novos.  
 
Pergunta: Como devemos ver as grandes corporações de outros países que querem fazer 
investimentos na China, e como devemos encarar o fato de que um membro de nossa 
família queira voltar à China?   
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Mestre: Se seus familiares não se cultivam e querem regressar à China, então, tudo bem. 
Se for um cultivador é melhor que não regresse; não estaria se expondo à perseguição? 
Como discípulo do DaFa, não poderia suportar não fazer o que um discípulo do DaFa deve 
fazer. No entanto, se fizer essas coisas, eles lhe perseguirão. E aqui nos EUA também há 
coisas que devem fazer.  
 
Quanto às muitas corporações que planejam fazer investimentos na China, não façam nada 
sobre isso. Simplesmente devem esclarecer os fatos e dizer às pessoas o que é o DaFa e por 
que está sendo perseguido. Exponham as desprezíveis farsas, e todos os atos baixos 
cometidos pelo governo, o qual inventa calúnias e mentiras; exponham a repressão do mal, 
diga às pessoas do mundo estas coisas e ajudem-nas a ver tudo isso claramente; assim terão 
alcançado vossa meta. Quando esclarece a verdade, só fale sobre as coisas a esse nível, e 
não fale sobre nada mais elevado. Quanto a alguma companhia que queira investir em 
alguma coisa lá, se você tiver a oportunidade, simplesmente diga: “É justamente devido aos 
investimentos que vocês fazem que esse grupo de malvados na China têm dinheiro para 
financiar a perseguição. Vocês podem ver o quão repugnante é quando eles expõem suas 
perversidades, verdade? Por acaso a sua própria companhia não foi sujeita à sua coação?”. 
Nós não nos preocupamos com os investimentos que essas companhias fazem ali. Tudo o 
que podemos fazer é falar com elas utilizando princípios muito superficiais. 
 
Porém, penso que com o ganho material bem diante dos olhos delas, algumas pessoas estão 
dispostas a escutar e outras não; então, não nos enfocamos nesse problema. O enfoque está 
em dizer às pessoas sobre o porquê Falun Gong está sendo perseguido e quão maus são os 
perseguidores; isso já é o suficiente. Uma vez que as pessoas possam ver claramente essas 
coisas malvadas, isso eliminará da mente delas os elementos venenosos da propaganda 
produzida pelos meios de comunicação difamatórios do governo comunista chinês. Isto 
significa que terá salvo essas pessoas, e com esse único ato, poderão entrar na próxima 
etapa. Se isso não for assim, quando a retificação do Fa do mundo humano chegar, e esse 
poderoso gong vier... bom, a retificação do Fa tem seu padrão, e nesse ponto, essas pessoas 
não terão nenhuma oportunidade para compreender a verdade. Os padrões devem ser 
obedecidos desde o lugar mais alto do Cosmo até o mais baixo. Seja qual for o nível de um 
ser naquele momento, alí ele ficará, e tudo será feito no tempo mais rápido. Aqueles que 
devem ser eliminados, serão eliminados; aqueles que devem permanecer, permanecerão; 
aqueles de devem ser elevados serão elevados, e aqueles que devem baixar, baixarão. Tudo 
terá terminado em um instante. Aquilo que estiver na mente de um ser determinará o que 
ele será, não haverá mais oportunidades a partir desse ponto. Se o veneno que uma pessoa 
carrega dessa banda má e podre, é eliminado, então ela passará essa etapa. Então, pelo 
menos, ela poderá comprovar as mudanças que virão no futuro.  
 
Pergunta: Sou um pequeno discípulo de Taiwan. Em nome dos pequenos discípulos de 
Taiwan, gostaria de presentear o Mestre com uma flor de lótus. (O Mestre sorri) (O público 
sorri e aplaude). Nós agradecemos ao nosso magnífico Mestre.  
 
Mestre: Obrigado. Esta pequena flor de lótus foi belamente feita. (Aplausos). Esta é a 
classe de consideração e pensamento que os discípulos do DaFa colocam ao esclarecerem a 
verdade. Realmente vocês têm trabalhado arduamente e lhes têm surgido muitas idéias para 
salvar as pessoas. É muito difícil salvar as pessoas de hoje. Parece como se elas somente 
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escutassem aquilo que esteja de acordo com suas próprias idéias, e só escutarão as coisas se 
vocês falarem do modo que elas gostam de ouvir. Em outras palavras, você quer salvá-las e 
elas colocam condições para que você faça isso. (Risos do Mestre). 
 
Pergunta: Mestre, um praticante de minha família diz que é especial. Ele não envia 
pensamentos retos nem esclarece a verdade, e o Fa que ele estuda, quase nunca é outra 
coisa além de Zhuan Falun. Agora mesmo, no período da retificação do Fa, nós estamos 
ocupados com toda classe de projetos. Se eu passasse muito tempo o ajudando, seria difícil 
para eu ter tempo suficiente para outras coisas. 
 
Mestre: Isso é verdade. Se ele é um estudante dos mais novos, então deveria mostrar um 
pouco de compreensão para com ele. Se for um estudante veterano, então ele está 
definitivamente equivocado. Até onde ir e como ajudá-lo, não há nenhum método especial 
para fazê-lo. Dê uma olhada para ver onde ele se desviou e realize a ação apropriada para 
ajudá-lo. Retire a barreira de sua mente e encontre seu apego. 
 
Pergunta: Como verdadeiramente podemos romper com os arranjos das velhas forças, 
como nos distanciamos do egoísmo, e nos tornamos verdadeiros discípulos da retificação 
do Fa? 
 
Mestre: O Cosmo do passado estava baseado no egoísmo. Vejamos o homem como 
exemplo: quando um momento crucial acontece em sua vida, ele não consegue se 
preocupar com os demais. Quando comecei a retificação do Fa, alguns Deuses me 
disseram: “Você é o único que se envolve nos assuntos dos outros”. Sei que vocês acharão 
isso difícil de acreditar, pois vocês são seres altruístas criados pelo DaFa e que têm papéis 
na retificação do Fa e se iluminaram verdadeiramente. Se eu não tivesse feito assim, no 
final da história, todas as vidas teriam acabado. Quando um ser considera os demais ao 
fazer as coisas, e manifesta tolerância no processo, é porque seu ponto de partida é 
generoso. 
 
Quando os cultivadores do DaFa encontram egoísmo dentro deles, devem trabalhar 
gradualmente para superá-lo. Perceber isso significa dar outro passo adiante em seu cultivo, 
pois aquele que não pratica, não consegue perceber por ele mesmo, então nem pensaria se é 
egoísta ou não. Somente os cultivadores fazem a prática de se examinarem e se observarem 
internamente.  
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa de Fushun enviam saudações. (Mestre diz: “Obrigado”). 
Sou uma pessoa que faz as coisas lentamente. Normalmente sou lento em meu trabalho e 
sou criticado muitas vezes por isso. Preciso mudar essa forma de trabalhar? 
 
Mestre: Há pessoas que realmente têm uma maneira lenta de ser. Sei que tenho uma 
personalidade acelerada, e faço tudo muito rapidamente. Se você diz que algo necessita ser 
feito, já estarei na porta antes mesmo que o resto das pessoas tenha inclusive se preparado. 
(Risos do Mestre) (Aplausos). Em outras palavras, desenvolvi esse ritmo de ser rápido, e 
sou rápido, sou rápido em tudo que faço. Certamente, não estou dizendo que uma 
personalidade lenta não seja boa. Algumas pessoas simplesmente criaram o hábito de fazer 
as coisas dessa maneira. Porém, penso que seria melhor se nós pudéssemos acelerar um 
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pouco quando o assunto é salvar pessoas. (O Mestre ri) (O público ri e aplaude). Porém, 
não é que vocês devem mudar suas personalidades.  
 
Os seres do Cosmo são assim. Todos somos diferentes: alguns são lentos enquanto outros 
são rápidos, e alguns tendem a ser ansiosos enquanto outros são tranquilos. Para alguns, 
eles são simplesmente lentos em tudo o que fazem, e isso não pode ser considerado um 
apego. Certamente, deve ser rápido nos assuntos relacionados à salvação das pessoas e no 
que se refere às coisas que os discípulos do DaFa devem fazer. Não penso que isso tenha 
algo a ver com sua personalidade. Deve saber o que significa “ser rápido”, não importa 
quão lenta seja sua personalidade.  
 
Pergunta: Sou um discípulo novo. Estou muito ansioso para percorrer bem o caminho da 
retificação do Fa, porém, não me sinto seguro, isso é um tipo de apego? Como percebo 
isso? 
 
Mestre: Você é um estudante que obteve o Fa recentemente, então não fique muito 
ansioso. Em muitas coisas não conseguiria se ajustar aos requisitos dos estudantes 
veteranos. Porém, realmente, há alguns estudantes mais novos que tem realmente feito bem. 
Eles estão profundamente envolvidos em fazer coisas para o DaFa e estão fazendo o que os 
discípulos do DaFa necessitam fazer. São realmente extraordinários. Às vezes penso que os 
que vieram recentemente têm uma grande capacidade para despertar. O cultivo consiste na 
melhora gradual, e não é realista esperar que de repente se eleve a um nível alto e seja 
como os estudantes veteranos, pois eles também conseguiram chegar onde estão, 
cultivando-se e melhorando passo a passo. Agora que obteve o DaFa, não tem nada de que 
deva se preocupar. Simplesmente continue fazendo sistematicamente o que necessita fazer, 
e faça o que os discípulos do DaFa devem fazer; veja tão longe quanto o seu entendimento 
o levar. Não há nenhum problema em nada disso. 
 
Pergunta: Mestre, por favor, nos explique que efeito tem em nosso trabalho, se os 
discípulos do DaFa agirem corretamente na coordenação e cooperação, e qual seria o 
resultado se não fazemos essas coisas tão bem? 
 
Mestre: O mal se aproveitará e causará problemas se vocês não coordenarem e cooperarem 
bem. Com muitas coisas sendo feitas na retificação do Fa, não é que não haja uma maneira 
de fazê-lo. Não importa quão difícil seja, haverá sempre um caminho que possa tomar, 
ainda que seja um caminho muito estreito. Deverá seguir esse caminho corretamente, e não 
dará certo se você se desviar, mesmo que seja somente um pouco. Existe um caminho para 
você. Em outras palavras, necessita transitá-lo corretamente. Se não o fizer, o mal que 
atualmente existe, se aproveitará disso e lhe causará problemas. Na realidade, o que acabo 
de dizer, é que quando trabalham juntos há a questão de se você valida a si mesmo ou se 
valida o Fa. 
Quando todos estão discutindo algo, talvez fique chateado com alguém que expressa 
desaprovação às suas idéias, porém, se ninguém levantasse objeções e todos dissessem: 
“Esta idéia é muito boa, e essa outra tampouco é má” – assim ninguém se ofenderia – eu 
diria que tais estudantes não estariam sendo muito responsáveis para com o DaFa ou com o 
seu próprio cultivo. Eles não se atrevem a enfrentar um conflito e não se atrevem a ir 
diretamente ao ponto, não se atrevem a falar quando veem um problema. Isso também é um 
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apego ao ego, e é egoísmo. Se você lida com um problema sem o apego ao ego, e 
serenamente expõe suas idéias sobre como lidar de forma adequada com o problema, não 
creio que os outros vão ficar incomodados ao ouvi-lo, pois você estará fazendo isso para o 

Fa. Este é o ponto.  
 
Outro ponto, é que se a proposta de alguém é rejeitada, e essa pessoa fica chateada, então 
ela realmente tem um problema. Normalmente as discussões sobre a validação do DaFa 

ocorrem quando algum apego ao ego é incitado. Veja e observe isso com cuidado; se não 
acredita em mim, quando sair daqui e voltar para casa, pense nisso atentamente. Quando 
estão discutindo um assunto, veja quem está fazendo que saia do tema da conversa; essa 
pessoa seguramente tem problemas. (O público ri e aplaude). A pessoa que sai do tema está 
se apegando ao ego, ou quando seus conceitos são desafiados, tratado com uma 
mentalidade humana, ela fica chateada e deixa as coisas do DaFa de lado. Em tais 
oportunidades, o mal se aproveitará dela; e quando ela se defender, se desviará mais e mais 
do assunto original, e o mal se aproveitará. Nesse momento, ela ficará mais e mais 
chateada, e quanto mais chateada ficar, mais o mal intensificará sua mentalidade humana e 
menos estará em um estado de cultivo, então, o mal se aproveitará ainda mais. De onde 
pensa que vem um entendimento perverso, ou “se iluminar” por uma via perversa? Por 
acaso não vem daí? O mal se aproveita de seus apegos e faz com que se apresentem 
pensamentos falsos na mente, não obstante, ele os considera reais e pensa que são muito 
razoáveis. Ele pensa: “Nenhum de vocês me entendem, e tudo o que vocês dizem e fazem, 
é porque seus níveis de cultivo não são tão altos como o meu, e nenhum de vocês entende o 
Fa tão bem como eu”. (Risos do Mestre). É assim que as coisas terminam. 
 
Pergunta: Os esforços dos discípulos do DaFa na cidade de Nova Iorque mudou muito a 
situação, e muitas pessoas comuns têm sido comovidas diante de nossas exibições anti-
tortura. Porém, cada vez mais ocidentais estão nos dizendo que já viram muitas imagens 
horríveis, e que isto lhes tem causado a perda da simpatia por nós. Mestre, por favor, nos 
ilumine com relação a isso. 
 
Mestre: Talvez essas pessoas digam que as exibições anti-tortura que vocês utilizam para 
esclarecer a verdade são muito fortes, porém, o que digo é que suas ações são positivas, e a 
energia é virtuosa e compassiva, assim que não causará de forma alguma um impacto 
negativo às pessoas. Pelo contrário, o incômodo que algumas pessoas sentem, deve ter sido 
causado pelos próprios pensamentos maus na mente dessas pessoas. Por acaso as pessoas 
não levam consigo por todas as partes essa imagem gráfica de Jesus crucificado, com suas 
mãos e pés cravados e sagrando? Por acaso as pessoas não têm visto essa imagem por 
centenas de anos? Então digo que o problema não está no que se exibe. Os discípulos do 
DaFa não têm passado por provas parecidas durante esta perseguição? Vocês não estão 
usando a arte para retratar atos perversos, vocês a estão usando para salvar pessoas. Deve 
haver uma razão pela qual algumas pessoas têm reações negativas, elas devem ter 
problemas no que se refere aos seus estados mentais. Talvez o mal esteja controlando a 
mente delas, ou talvez as noções que carregam não sejam corretas. Inclusive as pessoas que 
se simpatizam com os discípulos do DaFa, carregam noções provindas da sociedade 
comum, e devido a entendimentos, elas podem se sentir incomodadas por isso. Certamente, 
não se preocupem, isto pode ser resolvido apenas explicando um pouco mais 
profundamente as coisas. 
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Um ser humano pode formar noções diferentes no mundo. Algumas pessoas pensam que a 
comida picante é boa, algumas pensam que uma comida mais azeda é boa, e algumas 
gostam de comida doce, outras gostam de comida sem um gosto determinado. Essas são 
tendências criadas pela própria pessoa. Mesmo quando uma comédia está sendo 
apresentada em Manhattam, sempre haverá pessoas que não gostarão e até criticarão. Os 
seres humanos são assim. Há pessoas em ambos os lados, positivo e negativo, e os 
humanos simplesmente vivem dentro do princípio Geração Mútua e Inibição Recíproca. 
Não poderiam ser todos iguais. Talvez haja mais pessoas ali que acham as exibições anti-
tortura boas, só que elas não disseram. Não podemos continuar fazendo concessões para 
satisfazer aquelas pessoas com muitos obstáculos em suas mentes e deixar de salvar 
pessoas boas. Estamos salvando as pessoas do mundo. Algumas não suportam ver essas 
coisas, porém, há mais pessoas que podem ver e que são comovidas, despertadas e salvas 
devido a isso. (Aplausos). 
 
Se alguém pensa que não pode aguentar, bom, pensemos sobre isso: com um campo tão 
reto e com a maldade exposta tão explicitamente, e com tudo o que se mostra representando 
verdadeiramente a vida real, ainda tal pessoa levanta queixas; então, essa pessoa não tem 
problemas? Seguramente os têm. Sem importar o quão arduamente trabalhe e o quão se 
esforce no esclarecimento da verdade, digo, sempre haverá pessoas neste mundo que não 
poderá salvar. Sempre há uma quantidade de pessoas que não podem ser salvas. Não 
podemos nos entristecer ou nos desalentar por tais pessoas. Como podemos ser afetados 
pelas pessoas e segui-las em tudo o que dizem? Estamos aqui para mudar as pessoas e não 
para sermos mudados por elas. (Aplausos). 
 
Tudo o que estamos dando às pessoas é maravilhoso, e estamos salvando-as. Não podemos 
fazer concessões para satisfazer a essas pessoas que já não são boas, e que obstruem a 
salvação dos outros, fazendo inclusive que as pessoas boas não sejam salvas. Certamente, 
quando falamos daquelas que já não são boas, elas não são necessariamente nem 
completamente más, talvez isso seja causado pelas próprias noções que carregam. Porém, 
devem ter a mente tranquila e racional quando se trata disso. Não se deixe influenciar por 
um número tão pequeno de pessoas e não se deixe afetar por tais pessoas. Deve saber 
claramente o que está fazendo: está salvando as pessoas, está fazendo o mais reto e a coisa 
mais extraordinária! (Aplausos). Nossos estudantes têm se esforçado muito e superado 
muita adversidade para fazerem a exibição anti-tortura, não é uma façanha pequena. 
 
A chave está realmente no fato de que nós mesmos devemos ser lúcidos. Devemos atuar 
com o poder da própria convicção, não com timidez ou vacilação. Não podem ver o fato de 
que vocês são seres transitando o caminho da divindade. (Aplausos). Então, vocês são 
diferentes das pessoas comuns e não podem ser afetados por elas. Todos os Deuses os 
admiram pelas coisas que estão fazendo em Manhattam, realmente os admiram. Sejam os 
Deuses desempenhando papéis positivos ou os que estão desempenhando papéis negativos, 
todos admiram vocês. As pessoas do mundo também. Os valores universais do que é bom e 
do que é perverso não mudaram. 
 
Pergunta: Há alguma questão de prioridade quando se trata do trabalho do DaFa na 
retificação do Fa? Se alguns estudantes querem fazer um trabalho do DaFa relacionado 
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com uma nacionalidade ou idioma específico, devido à sua própria nacionalidade ou língua 
nativa, não deveriam colocar isso de lado no momento e enforcarem no trabalho atual do 
DaFa? 
 
Mestre: Não há problema em querer fazer o trabalho do DaFa relacionado com a própria 
nacionalidade ou idioma. O Mestre não pode dar uma resposta específica a esta pergunta, 
pois cada estudante está fazendo suas coisas para esclarecer a verdade e salvar seres 
conscientes. Talvez essas pessoas também estejam fazendo coisas que devem fazer. Porém, 
quando é necessário que trabalhem juntos em algo como grupo, é necessário que haja uma 
boa cooperação entre os discípulos do DaFa. 
 
Pergunta: Tenho uma Pergunta: Você disse há pouco que uma vez que a perseguição 
terminar, tudo estará fixado. Eu gostaria de perguntar: as pessoas comuns que ainda estão 
sendo enganadas terão mais alguma oportunidade? 
 
Mestre: Um ser será aquilo que a sua mente contém; tanto para o ser que será eliminado 
como para o ser que estará bem, tudo terminará instantaneamente em um só movimento. 
Algumas pessoas poderão dizer que só acreditam em certo partido político, ou que só 
querem trabalhar para esse partido. Se o Fa do Cosmo considera que esse partido é bom, 
então ela permanecerá quando esse momento instantâneo chegar; se o Fa do Cosmo 
considera que esse partido é mau, então eles (tanto a pessoa quanto o partido) serão 
eliminados quando o momento chegar. Nesse momento não haverá mais esclarecimento da 
verdade e tampouco haverá mais oportunidades para que cheguem a entender. Nesse 
momento não haverá mais dessas coisas, e as pessoas se tornarão parte daquilo que elas 
próprias contêm e serão vistas como um elemento daquilo. Uma pessoa se converterá 
naquilo que sua mente contém e tudo se dará em um abrir e fechar de olhos. 
 
Pergunta: Muitas vezes participamos em desfiles comunitários nos Estados Unidos e 
temos sido bem recebidos por um grande número de grupos. Mestre, poderia nos dizer de 
que forma podemos ajudar as pessoas a conhecerem o DaFa enquanto nos adaptamos ao 
máximo à sociedade comum? Quando temos conflitos, devemos deixar isso para 
solucionarmos entre nós mesmos ou deveríamos informar o Mestre? (A audiência ri). 
 
Mestre: Quando encontrar as palavras certas, já que está se cultivando, deve falar sobre 
isso. Não posso estar presente cada vez que tenham um problema, assim seria o Mestre que 
estaria se cultivando. (A audiência ri e aplaude). Não é verdade? Então quando se deparar 
com problemas, você mesmo deve descobrir um jeito de lidar com eles, e se você supera 
esses desafios ou resolve-os com um acordo, isso terá sido uma grande oportunidade para 
estabelecer sua poderosa virtude. Esse processo é de fato o processo de amadurecimento, de 
movimento em direção ao futuro, e é um dos passos dado em direção à divindade. 
(Aplausos). Definitivamente não deve deixar coisas específicas para serem resolvidas pelo 
Mestre. (A audiência ri). 
 
Então, como podem ajudar todos os seres a conhecerem o DaFa? Uma vez que esclarece os 
fatos, e realmente ajuda as pessoas a entenderem a perseguição e a saberem que o DaFa é 
uma coisa positiva, isso já é suficientemente bom. Se uma pessoa acha Falun Gong 
realmente bom, e expressa o desejo de saber mais sobre Falun Gong, então você pode 
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explicar em um nível extremamente básico que Falun Gong pede aos seus praticantes que 
sejam bons, e no final, pode dizer a ela que nós nos esforçamos para nos tornarmos pessoas 
cada vez melhores e alcançarmos a perfeição espiritual. Isto é tudo que pode dizer a ela, e 
não pode ir além disso. Você assustaria as pessoas se dissesse coisas de altos níveis a elas.  
 
O reino de consciência de cada pessoa é diferente. Por exemplo: se você dá aulas da 
universidade a uma criança do primeiro grau, ela se recusará a ir à escola e se recusará a 
assistir as aulas. (Aplausos). Você alcançou o seu reino atual através do cultivo, passo a 
passo, e se quiser contar tudo de uma só vez, isso seria o mesmo que querer elevar 
instantaneamente uma pessoa comum até onde você está. (O Mestre sorri). Nem sequer Eu, 
seu Mestre, faço isso. (A audiência ri). Posso guiar um ser depois que ele se desfaz de todos 
os fatores de níveis baixos, e fazer que ele alcance um nível de qualquer altura, e posso 
criar seres de qualquer altura. Porém, se você quer que um ser de baixo nível entenda coisas 
de nível tão alto, esse ser não conseguirá fazer isso sob circunstâncias normais. As pessoas 
devem entender as coisas passo a passo. Por que lhes peço que não falem coisas de níveis 
altos? Por que lhes peço que esclareçam os fatos racionalmente? Essa é a razão. Quando 
alguns estudantes não são muito racionais e  quando esclarecem a verdade, falam sobre 
coisas de um nível muito alto, e quando falam de tal e tal Deus aos funcionários do governo 
e diz a eles que seu Mestre é isto e aquilo, (a audiência ri), as pessoas pensam que você está 
dizendo disparates. (A audiência ri). Essa não é a forma correta de esclarecer os fatos. O 
entendimento de um cultivador é adquirido passo a passo por meio do cultivo, e se você 
quiser que as pessoas entendam coisas de níveis tão altos, elas acharão muito difícil de 
entender. Se elas não conseguem entender, então isto se tornará contraproducente e, em 
essência, isso terá um efeito prejudicial. 
 
Pergunta: Alguns estudantes novos entraram no caminho e obtiveram o Fa há dois anos 
em San Diego, Califórnia, e as pessoas com relação predestinada surgem a cada semana 
para aprender a prática. Alguns desses estudantes novos são muito capazes e estão 
qualificados para se envolverem nos projetos de validação do Fa. Devemos deixá-los fazer 
as três coisas diretamente ou pedir a eles que estudem o Fa e que somente façam os 
exercícios, e que se envolvam mais para frente no que se refere aos projetos de validação 
do Fa. 
 
Mestre: Posso ver que vocês têm poucos recursos e estão muito ansiosos em terem alguns 
estudantes novos capazes de ajudá-los na validação do Fa. Porém, ainda penso que o 
melhor é não apressá-los. Por quê? Porque quando os estudantes veteranos falam juntos 
sobre coisas e estão em um estado onde não são muito conscientes sobre a maneira que os 
outros os veem, isso poderá assustar os estudantes novos. Devido à sua energia, mesmo que 
suas palavras não sejam fortes, para eles suas palavras serão fortes. Mesmo que não levante 
a voz, para eles soará como um trombone. (A audiência ri). Realmente é assim como os 
mais novos os sentem. Então, devem esperar e não envolver os estudantes novos até que 
eles tenham ganho certo nível de entendimento e conhecimento, e tenham a oportunidade 
de melhorar gradualmente; no mínimo até que tenham um entendimento mais profundo do 
DaFa. Então, vocês não os levarão a renunciarem ao cultivo devido a uma falta de 
entendimento sobre algo.  
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Pergunta: Desde que a perseguição começou, tenho estado preso aos cursos de meu 
instituto de investigação e não tenho tido tempo para mais nada. Não tenho tido tempo para 
o trabalho do DaFa, e seguramente não tenho me dedicado cem por cento de meu tempo ao 
trabalho do DaFa. Alcançarei o nível que teria que alcançar? 
 
Mestre: Se realmente o seu trabalho tem tomado o seu tempo, não há problema. Enquanto 
estiver cumprindo bem com o seu trabalho, arranje tempo para estudar o Fa e então use 
qualquer oportunidade que tiver para fazer as coisas que os discípulos do DaFa devem 
fazer, como esclarecer a verdade. Sempre terá momentos que estará muito ocupado e 
momentos que não, e também não são todos os discípulos que estarão ocupados ao mesmo 
tempo. Alguns estarão ocupados enquanto outros não estarão. Certamente, para um 
cultivador, nada é constante para sempre. Seja que no momento esteja ocupado ou não, faça 
aquilo que se supõe que deva fazer, e tudo mudará com o passar do tempo. Eu penso que 
não deve usar o fato de estar ocupado como desculpa para não fazer nada ou ser negligente 
no estudo do Fa. Há também aqueles que se preocupam muito quando estão ocupados, isso 
também não é bom. Faça o que puder baseado em sua própria situação.  
 
O que acabo de dizer se aplica àqueles que esclarecem os fatos em Manhattam. Aqueles 
que têm a habilidade e cujas circunstâncias permitem, podem vir, e aqueles cujas 
circunstâncias não permitem, não devem vir. Não é que todos vocês tenham que fazer as 
coisas da mesma forma. Quando todos fazem coisas vindas do coração, então isso é 
genuíno. O Mestre jamais lhe ordenou para que fizesse algo. Tudo o que fiz, foi dizer a 
vocês aquilo que devem fazer, e alguns estudantes foram e fizeram. Faça aquilo que um 
discípulo do DaFa deve fazer baseado em sua situação e habilidade para fazê-lo. Não 
adiantará nada se forçar as coisas quando sua situação não permitir que as faça. Se você 
fizer assim, isso atrairá problemas tanto em sua vida diária como em seu cultivo, e isso não 
é bom.  
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa da Turquia enviam saudações. Quando o Mestre poderá 
visitar a Turquia? O que pensa da Turquia? 
 
Mestre: A parte principal da população de cada nação veio para o DaFa, assim que não 
quero deixar para trás nenhuma nação enquanto o DaFa é difundido. Essa é a razão pela 
qual lhes peço que esclareçam os fatos. Os discípulos do DaFa em diferentes regiões 
realmente devem fazer bem as coisas que devem ser feitas. Os seres conscientes estão 
esperando isso.  
 
Quanto a quando visitarei a Turquia, definitivamente irei quando a oportunidade se 
apresentar. (Aplausos). No futuro, viajarei a cada esquina do mundo, (Aplausos calorosos), 
pois tenho que me ocupar de cada pessoa que vocês salvaram quando esclareceram a 
verdade.  
 
Pergunta: Tenho visto alguns companheiros praticantes que, depois de terem atuado no 
papel de policiais malvados em muitas exibições anti-tortura, demonstraram mais natureza 
demoníaca que antes; existe alguma relação? (A audiência ri). 
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Mestre: Não, não há. Isto está só em sua mente. (O Mestre sorri). Uma vez que cheguem 
em suas casas, eles estarão bem; estudem o Fa e ajustem um pouco seus estados mentais. 
 
Pergunta: Recentemente alguns discípulos do DaFa abriram um centro e uma escola de 
artes, as quais estão abertas ao público. Eu gostaria de pedir ao Mestre um conselho sobre 
como devemos realizar nossos papéis antes de que a retificação do Fa retifique o mundo 
humano, pois há muitos projetos do DaFa em andamento e as finanças são limitadas.  
 
Mestre: Seja que um discípulo do DaFa esteja dirigindo uma companhia ou abrindo uma 
escola, penso que essas são atividades normais que desempenham enquanto membros da 
sociedade. São meios para viver e ao mesmo tempo criam oportunidades de trabalho para 
os companheiros praticantes. Algumas pessoas comuns também podem se beneficiar disso 
através dessa interação com a sociedade. 
 
Você me pergunta sobre como deve desempenhar seu papel antes que o Fa retifique o 
mundo humano. Digo que você pode fazê-lo de acordo com a sua habilidade. Dirigir uma 
escola de arte é diferente de outras profissões. Uma escola de arte pode ensinar os 
estudantes a serem boas pessoas seguindo os princípios de Zhen-Shan-Ren. A escola pode 
participar em atuações patrocinadas pelos discípulos do DaFa, ajudando as pessoas a verem 
um outro aspecto dos discípulos e a perceber por elas mesmas o contraste entre a maldade 
desse partido político e desse astuto demônio e a bondade dos discípulos do DaFa. Então 
isso é uma coisa realmente boa. O Gala do Ano Novo Chinês patrocinado pela NDTV 
pretende alcançar e atrair mais chineses para que sejam esclarecidos sobre os fatos e sejam 
salvos. Se a apresentação fosse pobre, então ninguém a veria, e não alcançaríamos a nossa 
meta de salvar seres. Boas atuações servem para este propósito, ou no mínimo, servirão 
como um caminho para isso. Se a escola realmente tem êxito, então poderia participar em 
nossas atuações. Então, tudo isso é bom. 
 
Pergunta: Alguns estudantes têm se cultivado por um longo tempo e parecem entender a 
importância de validar o Fa, porém, eles ainda não são muito diligentes. Como podemos 
ajudá-los?  
 
Mestre: Não há curas milagrosas. Cada um deve se cultivar solidamente antes que possa 
alcançar níveis mais altos. Quanto àqueles que não têm sido diligentes, observem onde seus 
pensamentos ficaram estancados. Deve haver uma razão para seu entendimento inadequado 
sobre o que um discípulo do DaFa deve fazer; então, tratem de encontrar essa razão; qual é 
a coisa mais importante nesse momento? Como são nossos estudantes, devemos ser 
responsáveis para com eles e falar a respeito. Se forem pessoas comuns, não devemos nos 
preocupar por isso. Não há problema se as pessoas comuns se importam com qualquer 
coisa que gostem. Elas não querem se cultivar, então, as deixemos em paz. Certamente, 
uma vez que a pessoa começa a se cultivar, estará em perigo devido à perseguição do mal, 
se ela não conseguir seguir o ritmo. Então deve ser responsável por ela. 
 
Pergunta: Os “nove comentários sobre o partido comunista chinês” realizado pelo jornal 
dirigido pelos discípulos do DaFa são estupendos, porém eu me preocupo pelo fato de que 
as pessoas comuns que não nos entendem possam dizer que estamos nos envolvendo em 
política.   
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Mestre: Isso não acontecerá. Todo o mundo sabe que esse partido político persegue o 

Falun Gong. Tudo o que estamos fazendo é contar às pessoas a razão pela qual esse partido 
político persegue o Falun Gong e, assim, dizemos a elas a meta do partido ao perseguir o 

Falun Gong, por que o partido comunista chinês está perseguindo o Falun Gong, e as 
diferenças fundamentais entre Falun Gong e o partido comunista chinês. Então, somente 
falamos sobre o que é esse partido político e por que se opõe a Zhen-Shan-Ren. Porém, no 
que se refere ao cultivo, um de nossos princípios sobre o cultivo pessoal e sobre o 
esclarecimento da verdade é que nós não nos envolvemos nessas coisas. Há uma conexão 
importante entre expor nos meios de comunicação a perseguição engendrada pelo partido 
comunista chinês e a salvação de todos os seres. A perseguição ao Falun Gong tem sido 
realizada em nome de certo partido político, o qual tem envenenado muitas pessoas ao 
longo dessa perseguição. Para poder salvar essas pessoas, é importante ajudá-las a verem o 
partido pelo que realmente é. 
 
A página web Minghui não informou sobre isso porque de uma perspectiva mais próxima 
ao cultivo do DaFa, não é um assunto chave. As informações nos meios de comunicação 
são outra forma de salvar os seres.  
 
Quanto a quem governará a China no futuro, quem quiser fazer isso, deixe-o. Isso não tem 
nada a ver conosco. Se ele é bom ou mau, é um assunto humano, e nós somos cultivadores. 
Se aquele que governar não nos perseguir, então não necessitamos expô-lo. No entanto, se 
ele tiver o descaramento de fazer essas coisas terríveis, então, por que não tem a coragem 
de enfrentá-las? 
 
Pergunta: Muitos estudantes envolvidos nos programas de televisão da FGM, não 
participam mais, pois eles estão muito ocupados com os recentes esforços de esclarecer a 
verdade em Manhattam e na preparação para o Gala do Ano Novo. 
 
Mestre: O Mestre não pode dizer nada sobre isso porque essas são coisas para que vocês 
mesmos solucionem. Todas são importantes. Tenho visto todos os programas feitos pela 
FGM; cada um deles. (Aplausos). Assim que todos são importantes, e nenhum deles pode 
ser passado por alto. Realmente tenho visto que todos vocês estão realmente ocupados, e 
que cada pessoa está trabalhando em muitos projetos. Coordenem entre vocês. O Mestre 
não pode dizer nada específico.  
 
Pergunta: Como o grande firmamento foi criado pelo DaFa, como pode estar em um 
estado tão ruim que precisa ser retificado pelo Mestre? Os discípulos de Hamilton, Nova 
Zelância; enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado. (Aplausos). A antiga natureza do Cosmo determinou os ciclos que 
temos atravessado. Então, quais eram as características? Eram “Formação-Estabilidade-
Degeneração-Destruição-Vazio”. O antigo Cosmo é assim. O Cosmo é enorme, e quando a 
degeneração – destruição ocorrem em uma escala pequena ou em uma área localizada, essa 
área é destruída mediante uma explosão, e em seguida surge o vazio. Antes que se torne 
“vazio”, a matéria ainda existe, então os Deuses utilizam essa matéria morta para criar uma 
nova camada no Cosmo. O processo é muito similar ao metabolismo humano. Se os 
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problemas aparecem repentinamente em uma grande área, então essa área deve ser 
destruída e novos seres serão criados depois desse processo. Ninguém pensa se seu 
metabolismo tem algo a ver com a piedade. Bom, os Deuses de altos níveis no Cosmo 
veem o processo de Formação-Estabilidade-Degeneração-Destruição da mesma forma que 
os humanos veem seu metabolismo; eles não têm o conceito de se é piedoso ou não. O 
Cosmo é um ser vivo, e se as células em uma parte de seu corpo orgânico já não atende o 
padrão, então necessita ser eliminada e substituída. Essa é a razão pela qual um processo 
similar ocorre nos humanos: nascimento-envelhecimento-enfermidade-morte.  
 
No futuro Cosmo será diferente nesse aspecto. Uma vez que algo alcança o estado de 
degeneração, será renovado inteiramente e assim se tornará novamente bom. Então, essa é a 
diferença com o velho Cosmo. (Aplausos). 
 
Tudo relacionado aos seres do futuro será altruísta, já os seres do passado eram egoístas. 
(Aplausos). Alguns seres não têm consideração com os outros enquanto perseguem as 
coisas que querem, e isto ficou profundamente demonstrado no mundo. Para demonstrar 
que tem razão ou para ficar em boa situação, algumas pessoas no mundo são capazes de 
fazer qualquer coisa e ferir os outros, e nunca consideram o bem estar dos demais. O 
egoísmo de algumas pessoas emerge de maneira muito maliciosa; deliberadamente algumas 
pessoas abusam dos outros e sempre veem os demais com desprezo. Quem lhes deu o 
direito de fazer isso? Ninguém. Não deveria ser assim. Ninguém que cultiva o DaFa deve 
ser assim.  
 
Pergunta: Venerável Mestre, obrigado por sua salvação misericordiosa. Por favor, ajudai-
nos a entender como podemos usar as habilidades adquiridas na sociedade para esclarecer a 
verdade. 
 
Mestre: Penso que cada discípulo do DaFa está fazendo uso de suas perícias e habilidades 
para salvar a todos os seres e validar o DaFa. Os discípulos do DaFa estão dirigindo 
páginas web, e outros meios como estações de TV e rádios, e tudo está sendo feito com o 
único objetivo de esclarecer os fatos. Neste ponto, o governo comunista chinês e esse astuto 
demônio malvado, a quadrilha malvada, têm usado sua influência financeira, então eles têm 
os meios de comunicação da sociedade na palma da mão. Ninguém está informando sobre a 
perseguição, então nos vemos obrigados a fazê-lo, assim que sem outro recurso, os 
discípulos do DaFa têm trabalhado juntos para fazer essas coisas. O que quero dizer é, que 
tem carregado sobre seus ombros a responsabilidade de fazer essas coisas, e o Mestre não 
desempenhou especificamente o papel principal em nenhuma dessas coisas. É certo que o 
Mestre tem aprovado o que vocês têm feito ou até tenho lhes dito aquilo que sentia que 
deveriam fazer; isso é tudo o que posso dizer. Porém, no que se refere ao que cada pessoa 
deve fazer, o Mestre não pode dizer de forma muito específica. Isto porque uma vez que o 
Mestre diz algo, outros poderão pensar: “O Mestre pediu a ele que fizesse isso”. E você 
também pode pensar: “O Mestre me pediu que fizesse isso”. Então, você não faria nem se 
ocuparia de nada mais. E quando fosse necessário que fizesse outras coisas, teria uma 
desculpa: “O Mestre me pediu que fizesse isso”. (O Mestre ri). Eu teria dado um apego a 
você, e isso não é bom. Então, vocês precisam fazer muitas coisas por vocês mesmos. Você 
deve estabelecer sua própria e poderosa virtude, e isso é verdadeiramente extraordinário. 
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Pergunta: Enquanto estamos esclarecendo os fatos, se algumas pessoas sabem que a 
perseguição é algo ruim, porém o DaFa não lhes atrai, e nós não temos tempo para 
esclarecer as coisas mais profundamente no momento, o que deveríamos fazer? Devemos 
considerar o esclarecimento sobre a perseguição como a maior prioridade e fazer isso em 
grande escala? 
 
Mestre: Não é importante se o DaFa atrai ou não as pessoas. Porém, se elas têm uma visão 
negativa do DaFa, isso é o resultado do envenenamento da maldade, e será necessário que 
esclareça a verdade. De um modo geral, esclarecer os fatos significa falar sobre a 
perseguição; não necessita falar sobre coisas relacionadas ao cultivo do DaFa. Não há 
problema se as pessoas não querem se cultivar. Deve dizer que somos um grupo de boas 
pessoas, e que nosso DaFa ensina as pessoas a serem boas. Poderia ter uma atitude como: 
“Não importa se o DaFa o atrai, não estou tentando fazer com que aprenda o DaFa, só 
estou dizendo que a perseguição é malvada, e que o que sabe é, na realidade, uma 
desinformação venenosa”. Isso já será o suficiente. Aqueles que vierem aprender o Fa, o 
fazem de maneira espontânea, e não porque são obrigados. Devem absolutamente lembrar 
disso: não queremos impor nada a ninguém.  
 
Pergunta: Temos enviado muitos e-mails à China. A equipe de e-mails tem encontrado 
enormes desafios, tanto na tecnologia como também com relação à mão-de-obra. Isto 
ocorre devido a um problema de xinxing das pessoas em nossa equipe ou porque as velhas 
forças estão interferindo? 
 
Mestre: Cada um tem seu próprio caminho. Penso que há duas razões por detrás do que 
perguntou: primeiro, há tantas coisas a fazer e, em conseqüência disso, falta mão-de-obra; 
segundo, talvez não esteja considerando certas coisas em seu cultivo pessoal, então a 
maldade se aproveita das brechas. Como discípulo do DaFa, necessita fazer cada uma das 
três coisas. Algumas pessoas dizem: “Mestre, nos anos recentes, especialmente desde 20 de 
julho de 1999, percebi que meu melhoramento por meio da leitura do livro, diminuiu. Já 
não é como antes, quando eu tinha essa boa sensação de estar avançando dia a dia e meu 
entendimento melhorava realmente rápido”. Por que agora não se sente tão bem lendo o 
livro como era antes? Não é que o Fa não seja poderoso. É que os requisitos são mais altos, 
e os discípulos do DaFa devem fazer bem as três coisas antes que eles possam ver suas 
melhoras. (Aplausos). 
 
Algumas pessoas que começaram a estudar o Fa no início, dizem que leem o livro em casa 
e que não querem sair e fazer as coisas que os discípulos do DaFa devem fazer. Penso que 
essas pessoas não estão muito longe de terem um entendimento perverso, e têm sorte se 
ainda não começaram a se desviar. Nos anos passados, os discípulos do DaFa têm validado 
o Fa em meio à perseguição e têm estado salvando seres por meio do esclarecimento da 
verdade. Aquelas pessoas não melhoraram de forma alguma, sem importar o quanto lêem o 
livro em suas casas. Se não fazem as coisas que os discípulos do DaFa devem fazer, não só 
não melhorará como decairá. “Discípulos do Dafa”... “Discípulos do Dafa”, o que significa 
ser um “Discípulo do DaFa do Período da Retificação do Fa”? É o título mais grandioso e 
o ser mais extraordinário do Cosmo. Se você se preocupa somente com sua própria 
salvação, isso será o suficiente? Como pode ser chamado de um “Discípulo do Dafa”? O 
que é um Discípulo do DaFa do Período da retificação do Fa? Você validou o Fa? Você 
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vem quando o DaFa o beneficia, porém se esconde e não se atreve a defender o DaFa 

quando enfrenta perigos. Você tem mostrado que é menos digno que uma pessoa comum, 
assim que qual é o objetivo de “estudar o Fa em casa?” todos os seres estão sendo 
envenenados com a perseguição, então como pode ter comodidade estando escondido? Por 
que os discípulos do DaFa estão esclarecendo a verdade e salvando os seres? Porque essa é 
a missão de um discípulo do DaFa. Essa é a classe de seres que Eu, Li Hongzhi, quero, e 
um discípulo do DaFa é essa classe de cultivador.  
 
Pergunta: Parece que de modo geral, os praticantes não prestam muita atenção em superar 
a maldade da perseguição econômica, então, muitos praticantes têm estado durante muito 
tempo em empregos que pagam muito mal, e assim, ao validarem o Fa, estão limitados pelo 
tempo e pelas restrições financeiras. 
 
Mestre: Esse problema na realidade existe, porém, às vezes, o que faz que isso aconteça, 
são nossas próprias ações ou nossas próprias deficiências ao não levar em conta todas as 
coisas. Os discípulos do DaFa estão percorrendo o caminho reto ao validarem o Fa, e estão 
salvando seres, então, todos os aspectos desse caminho, incluindo as condições financeiras, 
devem se complementar. Se você não age de forma correta em certo aspecto, a maldade se 
aproveitará dessa brecha. Contudo, se você fizer bem, tudo pode mudar.  
 
Pergunta: Você poderia nos dizer umas palavras aos discípulos do DaFa envolvidos na 
composição de músicas? Não temos feito tão bem como os discípulos que são artistas. 
 
Mestre: Não nos preocupamos com comparações entre os discípulos artistas e os discípulos 
músicos e também não nos preocupamos com quem faz melhor que quem. (A audiência ri). 
Esses são somente assuntos referentes ao melhoramento pessoal e à diferença de níveis. Os 
discípulos do DaFa que compõem música têm uma tarefa especial para fazer, e isso é, 
sobretudo, o esclarecimento da verdade. Para salvar todos os seres, os discípulos do DaFa 

compuseram algumas canções, incluindo algumas apresentadas no Gala. Essas canções 
foram compostas pelos mesmos discípulos do DaFa, e são canções extraordinárias. O dia 
que ensinei o Fa aos discípulos artistas, também assisti a uma reunião dos discípulos 
responsáveis pela criação de música e artes teatrais, e ensinei o Fa ali, apesar de não ter 
sido gravado. Direi mais sobre isso no futuro, quando surgir a oportunidade. (Aplausos).  
 
Pergunta: Há muitos discípulos que não prestam atenção à sua aparência e ao 
comportamento, tal como a forma que se apresentam, falam e se comportam. 
 
Mestre: Quero falar de algo mais aqui. Tradicionalmente, diferentes Deuses tiveram 
diferentes pontos de vista sobre o aspecto dos seres humanos. Vocês talvez saibam que no 
passado, algumas pessoas que cultivavam o Tao, não se preocupavam muito com suas 
aparências. Pelo menos os Taoistas que se cultivavam neste mundo, eram assim; 
especialmente os de nível mais baixo, se preocupavam ainda menos com a aparência 
externa. Vestiam-se muito mau e não eram asseados. Inclusive um pequeno número deles, 
se cultivavam propositalmente em um ambiente sujo. Por que eram assim? Eles achavam 
que se um cultivador era muito cuidadoso com a forma de vestir, ele tinha um apego, e que 
o melhor, era não se preocupar com isso. Que outros fenômenos eles viram? As formas de 
cultivo do passado cultivavam o espírito-assistente, então, descobriram algo em seus 
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cultivos; eles descobriram que enquanto uma pessoa se cultivava, com o tempo, todo o seu 
corpo começava a ter uma energia. Essas pessoas tinham uma aparência ruim desse lado, 
porém, da perspectiva do espírito-assistente que havia completado o cultivo no outro lado, 
todas essas coisas pareciam boas. Isso ocorre porque a matéria nesta dimensão muda 
conforme a pessoa se cultiva e ganha energia. Então, quando a energia da pessoa aumenta, 
o que se mostra do outro lado, são tesouros sobrenaturais formados por energia; do outro 
lado a sujeira e o barro sobre o corpo da pessoa parecem tesouros que deslumbram e 
brilham por todo o corpo. Porém, neste lado – o mundo humano – o que se vê, é a sujeira 
cobrindo a pessoa da cabeça aos pés, isto é, o corpo inteiro, ela está completamente suja, 
com muita sujeira e barro no corpo. A prática constante fazia com que o barro e as coisas 
sujas fossem fortalecidos pela energia ganha através do cultivo, então as coisas que o 
espírito-assistente carregava, eram todas boas. Eles viram isso, então deixavam 
intencionalmente de se limparem. 
 
Agora, observamos isso de outro ângulo. Como vocês sabem, na sociedade ocidental, as 
pessoas se preocupam muito com a aparência e com o comportamento. Como elas não têm 
a cultura do cultivo, elas não têm conceitos sobre esses assuntos. O cultivo no budismo 
ensina que tudo o que um cultivador tem, foi outorgado pelo Buda; ele obterá o estado de 
fruto que o Buda lhe der, e ele obterá o que se supõe que deva obter, e não terá o que não 
deve obter. O mesmo vale para os Deuses no Ocidente. Porém, certamente, o DaFa é 
diferente de todas as formas anteriores de cultivo.  
 
Antes da década de 60, como lembram os estudantes ocidentais, o homem era cortês, tinha 
bons modos e era civilizado. A mulher era amável e dava muita importância à educação e à 
cultura. Os humanos pensavam que isso era bom, e na realidade, os Deuses tampouco 
pensavam que isso era tão ruim. Porém, isso fez com que os seres humanos facilmente 
ficassem obcecados com isso. Chegou a ponto de que uma pessoa passou a ser julgada por 
sua maneira de falar e por seu comportamento. Uma pessoa era considerada nobre ou não, 
baseada nesse critério, ao invés de se basearem em seu caráter fundamental. Mais tarde, 
como todos os seres humanos vieram para obter o Fa, todas as ações e tendências que 
interferiam no caminho do cultivo, precisavam ser eliminadas, e as velhas forças também se 
envolveram e fizeram isso com o propósito de usar uma coisa má para combater outra coisa 
má. Vocês sabem por que quando a década de 60 começou, apareceram os hippies e os 
artistas de rua? E o porquê das pessoas começarem a ter uma aparência ruim e atuar contra 
os valores tradicionais quando se referiam ao vestuário, pois quanto mais casual era, mais 
na moda estava? Em alguns casos, a vestimenta exterior era menor que a vestimenta 
interna, em outros, as mangas cobriam as mãos e somente a ponta dos dedos apareciam; a 
cintura das calças era mais baixa, com as bocas das calças amontoadas encima dos pés; 
basicamente quanto mais desalinhado, melhor era. Digo-lhes que definitivamente não foi 
somente uma tendência da moda. As velhas forças fizeram isso para eliminar a obsessão 
humana com a aparência, utilizando uma coisa má para combater outra coisa má. Na 
realidade, não há nada de ruim em vestir-se impecavelmente; não obstante, nada deve se 
tornar uma obsessão. Uma vez que algo se converte em uma obsessão, a mente humana se 
desvia e faz com que os humanos caminhem aos extremos devido a isso. 
Antes da revolução cultural na China, os chineses eram muito asseados, limpos e 
civilizados. Tinham cinco mil anos de civilização por detrás deles. Vocês sabem que os 
japoneses sempre foram muito limpos e asseados, verdade? Há alguns séculos, quando as 
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coisas não eram tão desenvolvidas, os japoneses tomavam banho todos os dias em um barril 
de madeira com água aquecida em um grande tonel. Já faziam isso mesmo nos períodos em 
que eram extremamente pouco desenvolvidos. E sabem o que mais? Essa também era a 
forma em que as pessoas viviam na dinastia Tang; era exatamente assim com as pessoas da 
dinastia Tang. Não é que as pessoas nos tempos antigos não eram limpas. As pessoas de 
hoje não sabem como viviam as pessoas de antigamente. As pessoas de diferentes dinastias 
e de diferentes períodos eram todas iguais. A única diferença estava na forma em que se 
vestiam. As pessoas de hoje em dia, descrevem os antigos como atrasados, porém, na 
realidade, isso vem do raciocínio baseado na teoria da evolução. A revolução cultural 
eliminou os “quatro velhos” e viam a limpeza e a boa vestimenta como parte de uma 
“mentalidade burguesa”. As pessoas que faziam parte da revolução cultural queriam cortar 
as tranças das mulheres; se elas encontrassem alguma mulher caminhando pela rua com 
saltos altos, elas tiravam os sapatos dos pés da mulher e cortavam os saltos; também 
usavam tesouras para cortar qualquer roupa bonita que pudessem estar vestindo. Esse 
partido político na China promoveu o slogan: “Ter as mãos cheias de calos, entrar no lodo 
até se cobrir de barro, e viver com insetos revolucionários por todo o corpo”. (A audiência 
ri). Levou poucos anos para que esse partido arruinasse completamente a civilização 
chinesa.  
 
Sei que alguns estudantes ocidentais desaprovam a aparência de alguns estudantes chineses. 
Essa classe de aparência é o produto de estar naquele tipo de sociedade; com o tempo esses 
chineses se acostumaram e isso se converteu em um hábito para eles, e não percebem o 
quão inapropriados são seus comportamentos e suas ações. Ninguém deve ir aos extremos, 
certamente, devem se adaptar ao máximo possível às formas dos seres humanos e atuarem 
como pessoas dignas e normais. Não devem ser muito desalinhados ou vestirem-se de 
forma muito casual, nem descuidarem dos modos, ou até mesmo serem informais.  
 
De fato, da perspectiva do cultivo, mesmo que preste ou não atenção à sua aparência e isso 
não afete o seu cultivo, a chave está em não se apegar a isso. Os chineses poderiam dizer: 
“Quero somente me vestir casualmente, quanto mais casual, melhor; é muito mais fácil 
estar desalinhado ou desarrumado”. Eu diria que isso não é bom. Um discípulo do DaFa 

deve ser um modelo para os outros e deve se apresentar como um ser humano com 
dignidade. Quando eu estava ensinando o Fa e dando aulas na China continental, sempre 
me vestia formalmente, e isto foi para deixar um exemplo para vocês. (Aplausos). Isto se 
deve que as ações falam mais alto que as palavras. Se essas pessoas estão certas ou não, 
alguns só querem copiar o que o Mestre faz: “Eu me vestirei como o Mestre”. (A audiência 
ri). Então, presto atenção à forma que me visto e vocês também deveriam fazê-lo assim. 
Efetivamente a revolução cultural destroçou a cultura chinesa de forma terrível; ela destruiu 
cinco mil anos de civilização em questão de poucos anos. Então, digo que os chineses 
devem prestar mais atenção às suas aparências e comportamentos, e os estudantes 
ocidentais devem se abster de julgar as pessoas por sua aparência. (A audiência aplaude). 
Ninguém deve ir a extremos.  
 
Pergunta: Como devemos avaliar as coisas que têm um efeito negativo nas pessoas 
comuns no período da retificação do Fa?   
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Mestre: Sim, talvez você esclareça os fatos muito bem, porém, se as pessoas percebem que 
você está incomodado ou você usa uma linguagem ordinária enquanto elas o escutam, elas 
não acreditarão em você. Se você não atua bem quando esclarece a verdade, isso terá um 
efeito negativo. Precisa ter tudo isso em mente.  
 
Pergunta: Como discípulos, como devemos avaliar os incidentes ocorridos na Argentina? 
 
Mestre: No que se refere a essa pergunta, penso que se alguém persegue os discípulos do 
DaFa, devemos fazer com que se responsabilize por isso. Explicaremos os fatos se houver 
necessidade, e se alguém for ferido, levaremos o responsável à justiça se isso for 
necessário. Todas essas coisas têm precedentes. Todos devem ver o que podem fazer, então 
façam. 
 
Pergunta: Quando faço os exercícios, se minha mente não está limpa ou calma, posso me 
limpar da mesma forma que fazemos nos cinco minutos anteriores ao envio de pensamentos 
retos? 
 
Mestre: Pode enviar pensamentos retos toda vez que sua mente não estiver limpa e calma, 
ou se sua mente estiver sob interferência. Se você quiser fazer um ajuste ou enviar 
pensamentos retos, não precisa estar limitado ao tempo. Pode fazê-lo a qualquer momento e 
pode parar quando sentir que sua cabeça está melhor e seus pensamentos retos forem fortes.  
 
Pergunta: As três coisas que os discípulos do DaFa devem fazer, são iguais para as 
crianças e para os discípulos adultos? 
 
Mestre: Não, são diferentes. Os discípulos do DaFa pequenos são diferentes em termos de 
perícias, habilidades de comunicação, e quanto à atenção que podem obter da sociedade. 
Então, os requisitos não podem ser os mesmos. As crianças e os adultos não são iguais; 
crianças são crianças. Eu já falei disso muitas vezes.  
 
Pergunta: Você já falou aproximadamente por três horas. O Mestre está trabalhando 
arduamente. Muitos discípulos querem que o Mestre beba um pouco de água. (Aplausos). 
 
Mestre: Não há problema. Como há muitos papéis com perguntas, não responderei aquelas 
coisas que já foram explicadas. 
 
Pergunta: Alguns estudantes dizem que no momento, podemos relaxar nossa ida aos 
consulados e embaixadas, pois Manhattam é mais importante. 
 
Mestre: Tudo é importante, e nenhum lugar pode ser descuidado. (Aplausos). 
 
Pergunta: Nós somos casados e somos discípulos, temos um filho de dez anos. Ele 
frequentou a escola Minghui por três anos, no entanto, ainda briga muitas vezes com as 
pessoas, ele também mente e tem mau comportamento. 
 
Mestre: Uma criança, bom, às vezes ainda possa ter os traços de uma criança, e as pessoas 
com as quais ele tem contato, também desempenham um papel. A humanidade é um grande 
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barril de tinta, se existesse alguém que não fosse tocado por essa tinta, então essa pessoa 
seria um Deus. Mesmo os discípulos do DaFa que estão se cultivando, precisam se limpar 
várias vezes, e isso vale ainda mais para as crianças.  
 
Mesmo assim, se os pais têm problemas em certos aspectos, a criança refletirá isso, e isso 
será intencionalmente mostrado aos discípulos do DaFa e aos seus pais. Não continuemos 
falando tanto sobre isso, depois de tudo, ele é uma criança.  
 
Pergunta: A linguagem coreana incluía muitos caracteres chineses, no entanto, nos tempos 
modernos, passou-se a usar somente o coreano, e isso, de certa forma, interfere agora que 

Falun Gong está sendo difundido amplamente. Por favor, fale um pouco sobre isso. 
 
Mestre: Lembro-me de que a região da Ásia inteira no passado, e não me refiro aos países 
do Oriente Médio ou Índia, usavam caracteres chineses, pelo menos parcialmente, pois 
havia muitos chineses naquela região. Os chineses faziam negócios ou se tornavam 
funcionários do governo, então, naquela região, havia muitas escolas chinesas. No passado, 
a língua chinesa era muito usada na região da Ásia, seja com relação aos negócios ou com 
relação ao intercambio cultural. Isso tornava as coisas mais fáceis. Porém, as velhas forças 
estavam decididas a impedir que as pessoas do mundo obtivessem o Fa, e ao mesmo tempo 
criaram adversidades para mim na retificação do Fa. Então, fizeram com que esse partido 
político fizesse algo terrível. As velhas forças pensaram: “Se a língua chinesa for usada por 
todos esses países, será muito fácil para as pessoas obterem o Fa e também será muito fácil 
para o Falun Gong se propagar pelo mundo”. No entanto, as velhas forças não teriam o 
controle quando chegasse o tempo de fazer o que queriam. Então, para poder fazer o que 
queriam, se aproveitaram de tal maneira do conceito nacionalista das pessoas que fizeram 
as pessoas promoverem suas culturas nativas, criando símbolos para a linguagem que os 
Deuses não viam como palavras. Uma vez, na conferência das nações comunistas na antiga 
União Soviética, o partido comunista chinês expôs abertamente: “Há tantos chineses no 
sudeste asiático, um grande número. Com um só recebendo um grito de batalha, esses 
lugares se converteriam em nações de nosso partido político”. E vocês sabem, que houve 
muitos jornalistas assistindo a essa conferência, e rapidamente difundiram a notícia ao 
mundo inteiro. A conferência ainda não tinha terminado, quando a região inteira do sudeste 
asiático começou uma grande campanha contra os chineses. Vocês sabem como começou a 
“rejeição aos chineses”? Começou ali. No sul da Ásia em particular, as escolas dirigidas 
pelos chineses foram forçadas a fechar, as pessoas chinesas tiveram que adotar nomes e 
apelidos locais, e o uso do idioma chinês foi proibido. Mais ainda, muitos países aprovaram 
leis e emendas às suas constituições que proibiam o uso do idioma chinês. Então, isso criou 
um grande desafio para muitas pessoas em certas regiões quando querem estudar e obter o 
Fa hoje em dia. 
 
Certamente, as velhas forças não podiam antecipar o poder do DaFa. As pessoas não 
somente na Ásia, mas em qualquer parte do mundo, podem traduzir o Fa para diferentes 
idiomas, e o significado interno do Fa permanece intacto, sem importar qual idioma for. 
Porém, os obstáculos foram imensos para o primeiro grupo de discípulos do DaFa, que se 
uniram durante o período da retificação do Fa. A interferência para aqueles que obtiveram 
o Fa no início ainda é muito intensa. 
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Pergunta: A literatura distribuída pelos discípulos do DaFa em Hong Kong contém muitas 
histórias sobre o tema: “Recitar DaFa hao em silêncio e seus problemas de saúde serão 
resolvidos”. Isto tem gerado um pensamento errôneo em muitos turistas da China, 
promovendo a idéia de que se as pessoas têm problemas de saúde não precisam tomar 
remédios, pois serão curadas simplesmente dizendo mentalmente que DaFa é bom. 
 
Mestre: Dizer “DaFa hao” não somente é efetivo para as pessoas comuns, como também 
para os discípulos do DaFa, pois limpa as coisas más na mente. Quando tiver cada célula 
de seu corpo dizendo que DaFa é bom, perceberá que seu corpo inteiro sentirá os ecos. 
(Aplausos). Sua mente está invocando o Fa, por isso é tão poderoso. Porém, penso que é 
melhor esclarecer a verdade com sabedoria. Fora da China continental não necessitam fazer 
isso ou esclarecer a verdade dessa maneira. O ambiente é mais tranquilo e podem esclarecer 
os fatos às pessoas, baseando-se na razão. Na China continental, o ambiente é diferente; o 
grau ao qual as pessoas foram envenenadas pela propaganda difamatória varia muito, e as 
pessoas têm diferentes opiniões sobre o Falun Gong; as pessoas da China continental 
possuem um certo grau no que se refere à cultura da China e também possuem antecedentes 
sobre o qigong, então você pode agir assim com relação à população na China continental. 
Porém, não necessita agir assim nas áreas urbanas ou fora da China continental. Não 
necessita agir assim em Hong Kong tampouco. Apenas explique os fatos de forma aberta e 
digna, e isso estará bom. 
 
Pergunta: Enquanto estamos propagando o Fa e esclarecendo a verdade, algumas pessoas 
comuns ocidentais se comovem e nos trazem frango, frutas e outras coisas. Eu quero 
perguntar se é apropriado aceitar essas coisas. Já discutimos muitas vezes a esse respeito e 
os estudantes têm opiniões diferentes. 
 
Mestre: Depende da situação. Se as pessoas lhe dão algo de forma genuína e sincera e você 
ainda recusa, isso realmente será um ato um pouco mal-educado. Essas coisas não são 
muito caras, então, não há problema se você as aceita depois de agradecer a pessoa. Porém, 
necessita avaliar caso a caso. Se alguém quer lhe dar uma grande quantidade de comida, 
então não seria apropriado aceitá-la. Avalie caso a caso, e como alternativa, pode dar 
dinheiro em troca. Algumas pessoas realmente fazem isso por bondade. Elas percebem que 
você tem frio, e lhe trazem café ou comida, então podem agradecê-las por isso. Não há 
problema se quiserem dar dinheiro pela comida. Se elas não quiserem aceitar o dinheiro, 
então simplesmente lhes agradeça muito. Avalie essas coisas baseando-se na situação. 
 
Pergunta: Há algumas pessoas comuns que são produtores de televisão e de outros meios 
de comunicação, que agora querem fazer programas sobre o DaFa, então, querem algumas 
de nossas imagens. Gostaríamos de perguntar ao Mestre como devemos lidar com isto. 
 
Mestre: Isso depende do tipo de programa que eles querem fazer. Se eles querem filmar 
nossos desfiles e exibições anti-torturas, são livres para fazê-lo, pois, acima de tudo, esses 
são eventos públicos. Porém, se querem fazer programas sobre aspectos especiais de sua 
vida, sobre como estuda o Fa e como se cultiva, então digo para rejeitarem o pedido. Por 
que rejeitar o pedido? Porque você não sabe realmente o que eles buscam nem aonde 
querem chegar com isso. Além disso, estudar o Fa e se cultivar são coisas muito solenes, e 
não é solene colocar isso no meio de comentários de algumas pessoas comuns. Essa é a 
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razão pela qual deve recusar o pedido, além do que, é muito difícil para as pessoas comuns 
nos entender verdadeiramente. 
 
Há pouco, falei sobre como os cultivadores no passado eram descuidados e se vestiam mal. 
Quero ressaltar novamente que não devem se apegar a isso. Alguns de vocês estão 
pensando: “Oh! Essas coisas desalinhadas e sujas poderiam se converter em coisas boas. 
Então vou andar sujo também”. (A audiência ri). Quero deixar isso bem claro: isso acontece 
quando o espírito-assistente está obtendo coisas, então não deveria imitar esse 
comportamento, mesmo que essas coisas realmente pudessem se converter em coisas boas e 
o espírito-original pudesse obtê-las; essa não é a forma em que nós nos cultivamos em 
DaFa. Discípulos do DaFa, digo-lhes que no futuro vocês terão tudo. (Aplausos). 
 
Pergunta: Não tenho agido bem no que se refere ao esclarecimento da verdade à minha 
família e, portanto, não expliquei claramente à minha família sobre as coisas que estou 
fazendo na validação do Fa. Quero que os membros de minha família entendam que Falun 
DaFa é bom e que não estou fazendo nada de forma extremista. Eu quero perguntar ao 
Mestre sobre como deveríamos explicar aos nossos familiares o que estamos fazendo. 
Também quero saudar o Mestre por parte dos estudantes dos países que falam espanhol. 
 
Mestre: Obrigado! (Aplausos). Na realidade, a sociedade ocidental está muito pouco 
famliarizada com o tipo de cultivo que os chineses praticam. Quando comecei a ensinar o 

Fa, pensava: “Que altura de nível de entendimento eles poderão alcançar e como o público 
os verão?” De fato, mesmo que as diferenças culturais tenham feito com que achem 
estranha a maneira com que os chineses expressam seus pensamentos e até o conceito de 
que um humano possa se converter em um Deus; a bondade e a amabilidade que os 
cultivadores mostram, além da energia positiva que o DaFa emite, pode fazer que qualquer 
pessoa pense que é algo bom. Então, quando esclarece a verdade, deve falar com sua 
família sobre o cultivo em DaFa de forma progressiva. Primeiro deve contar a eles sobre o 
que é o DaFa e lentamente faça-os saber que você O está aprendendo. Na realidade, penso 
que não é algo complicado; muitas vezes, são somente seus próprios pensamentos humanos 
atuando.  
 
Fale com eles diretamente e de forma aberta, porém, certifique-se de não falar em um nível 
muito alto. Poderão ser seus familiares, porém, se você diz: “Não quero esconder nada, 
então direi tudo o que sei...” (A audiência ri). O Mestre não está dizendo para mentir. Como 
o entendimento do Fa se faz passo a passo, se você fala de coisas a um nível alto, 
imediatamente eles ficarão perturbados. Você pode dizer: “Esta prática é realmente boa e é 
genial para a saúde. É boa para a mente e o corpo e eleva o padrão moral das pessoas. Este 
livro é excelente. Quer lê-lo? Está interessado em saber mais sobre ele?”. Simplesmente 
fale sobre isso começando do nível mais básico, e permita que a pessoa descubra mais por 
sua própria conta e que leia o livro por si mesma. Como Zhuan Falun começa da verdade 
que está no nível dos seres mais baixos, o nível humano, as pessoas podem entender o Fa 

lendo o livro. Se você começa falando em um nível baixo, seus familiares que não sabem 
muito sobre o Fa, não se oporão. Se você fala de coisas em níveis altos e menciona os 
Budas e os amplos universos logo no início das coisas, as pessoas perguntarão se há algo 
errado consigo. (A audiência ri). Isso porque realmente elas não podem aceitar o que você 
diz. Além disso, as religiões ocidentais ensinam que há um só Deus; seu entendimento é 
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que só há um Deus no Cosmo. Então, é realmente difícil para elas aceitarem esse tipo de 
coisas. O entendimento deve vir pouco a pouco. 
 
Pergunta: Olá Mestre! Eu quero perguntar se no futuro os caracteres chineses serão 
padronizados de acordo com o estilo tradicional. Obrigado. 
 
Mestre: Na realidade, não tenho pensado sobre isso. De fato, o estilo tradicional que as 
pessoas utilizam na atualidade é, em si mesmo, algo que evoluiu dos caracteres ancestrais, e 
tem passado por mudanças progressivas até chegar onde está agora. As pessoas no atual 
ciclo de civilização humana começaram usando inscrições em ossos e conchas. Foi dali que 
se desenvolveu as escritas. Mais tarde surgiu a escrita oficial, seguida da escrita regular. 
Depois da escrita regular, não houve mudanças maiores. Certamente, em tempos recentes, 
surgiram várias formas de escritas decorativas, como o estilo em negrito, o estilo Song e 
outros. Quanto à escrita tradicional ou a escrita simplificada, não há problema desde que os 
discípulos do DaFa possam ler e entender o Fa. Não se preocupem com isso, pois esse é 
um assunto para as pessoas do futuro. Isso será algo que o Mestre fará no futuro, não tem 
nada a ver com os discípulos do DaFa. Depois da perfeição, por que se preocuparia com o 
que ocorre no mundo humano? Não teria sentido. Deixemos de nos preocupar com essas 
coisas. Se você pensa muito nisso, se tornará outro apego. Deixemos ao futuro o que 
pertence ao futuro.  
 
Pergunta: Como equilibramos o fato de fazermos tudo retamente e nos ajustarmos à 
sociedade o máximo possível? O que você pensa sobre pedirmos empréstimos para 
desenvolver mais os meios de comunicação? E sobre o sistema de pirâmide? Pois é algo 
que tem gerado muita controvérsia entre os companheiros praticantes tanto dentro como 
fora da China. 
 
Mestre: Os discípulos do DaFa não podem fazer coisas más. Os sistemas de pirâmide não 
são mais usados na sociedade ocidental. Isso é enganar totalmente as pessoas e explorar as 
pessoas em todos os níveis, e os que chegam ao final, terminam sendo ainda mais 
explorados.  
 
Está perguntando sobre os discípulos do DaFa se envolverem nos sistemas de pirâmide? É 
correto estar obcecado em fazer dinheiro usando os outros? Não, não é correto. Se você faz 
isso, não está fazendo negócios honestos. Deve haver uma perda por cada ganho, com uma 
troca de mercadorias, porém, o que está fazendo? Usando o cérebro para lesar as pessoas, 
não pode fazer isso! Eu já disse isso há muito tempo. Não pode se envolver em sistemas de 
pirâmide, e quem quer que o faça, está equivocado. Entre os discípulos do DaFa na China, 
quem quer que entre nesses sistemas de pirâmide, estará afetando a forma de cultivo dos 
discípulos do DaFa e mais tarde, terá que assumir todas as consequências por esse ato. 
 
Quanto a fazer empréstimos bancários para desenvolver os meios de comunicação, eu não 
aprovo. Pois, quando é algo relacionado aos discípulos do DaFa, se lhes pedem que 
trabalhem nos meios de comunicação ou lhe pedem que escrevam artigos, esse trabalho 
pode ser feito. Porém, é realmente difícil para você dirigir um negócio ou conseguir 
publicidade, pois já perderam o costume de lidar com as pessoas comuns. Então, como 
pagará os empréstimos? É difícil para você conseguir anunciantes que queiram fazer 
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publicidade nos meios de comunicação? Para desenvolver os meios de comunicação, tem 
que fazê-lo com os anúncios de publicidade e os ganhos do jornal. Não aprovo que faça 
empréstimos; nunca entre em dívidas. Não deve entrar em dívidas. 
 
Pergunta: Desde que o Mestre nos disse que fizéssemos mais esforços em ajudar os 
estudantes na China continental, frequentemente tenho feito chamadas telefônicas a 
companheiros praticantes na China que permanecem se cultivando em seus lugares. Porém, 
não dão o passo adiante. Realmente estou preocupado com eles, especialmente porque a 
retificação do Fa chegou à etapa final. Posso perguntar ao Mestre o que posso fazer para 
ajudá-los? 
 
Mestre: Ajudar os companheiros praticantes é algo que deve ser feito, e não há nada de 
ruim em não querer deixar ninguém para trás. Porém, se eles realmente não conseguem dar 
o passo adiante, bom, você fez seu maior esforço. Na realidade, você pode averiguar quais 
são os obstáculos mentais que eles possuem e onde estão bloqueados, e uma vez que 
descobre quais são seus obstáculos e bloqueios, então poderão ser resolvidos. Porém, penso 
que muita gente tem medo. Para um Deus ou um cultivador, o medo é considerado um 
apego importante, e realmente não funcionará se ele não for eliminado. Então, faça o que 
puder baseando-se na situação. Certamente, não há nada que se possa fazer se eles 
verdadeiramente se recusam a dar o passo adiante. Alguns realmente o decepcionarão por 
não estarem aproveitando o máximo de seus potenciais, e não cumprirem com as 
expectativas. No que se refere aos cultivadores do passado, não havia nada como isso, pois 
eles simplesmente pensariam: “A quem importa. Se não pode prosseguir ou não pode 
alcançar as expectativas, está acabado. Simplesmente volte para casa, e isso é tudo, não vou 
morrer para salvá-lo”. Somente os discípulos do DaFa fazem o que estamos fazendo. 
(Aplausos). 
 
Pergunta: Nos últimos dois meses, temos visto que muita gente de classe média ou baixa 
na sociedade em Nova Iorque tem aceitado nossos panfletos, enquanto 70% das pessoas da 
parte principal da sociedade, não os têm aceitado. Como podemos superar isso? Se nós nos 
vestíssemos formalmente como hoje, faria alguma diferença? 
 
Mestre: Esse não é o problema. O problema é o que expliquei no início: os chineses que 
trabalham em companhias aqui, têm sido envenenados pela propaganda difamatória do 
grupo perverso principal que persegue o DaFa, e são essas pessoas que não sabem a 
verdade, que estão ajudando a maldade a propagar seu veneno. Eles são a causa principal 
do problema. Deve começar por aí se quer resolver o problema. Os americanos pensam que 
essas pessoas são confiáveis, pois são seus colegas, e então, os escutam sem saber que essas 
pessoas também são vítimas.  
 
Pergunta: Muitos países da Ásia próximos à China têm sofrido muita interferência. Quero 
perguntar ao estimado Mestre, os discípulos ocidentais podem ir para lá para melhorarem a 
situação? 
 
Mestre: Os estudantes nessas nações basicamente já estão fazendo isso. Porém, há alguns 
governos que têm medo do regime comunista chinês, então, alguns governos têm atuado 
muito mal. Se você está ocupado com outras coisas, não precisa trabalhar nesse assunto no 
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momento. Porém, se você tem tempo, pode ver se pode fazer algo. Tudo o que posso dizer 
é que pode tentar e ver o que acontece. Observando o comportamento desses países, trate 
disso como se estivesse fazendo com uma pessoa que não alcança as expectativas. 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa da Austrália enviam suas saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado (Aplausos). 
 
Pergunta: Posso perguntar ao Mestre sobre como devemos balancear o esclarecimento da 
verdade em vários países e áreas locais, e o esclarecimento da verdade às pessoas em Nova 
Iorque e Pequim? 
 
Mestre: Todos são importantes. Deve fazê-lo onde as circunstâncias sejam melhores.  
 
Pergunta: Saudações ao Mestre por parte de todos os discípulos de Singapura. Os 
discípulos do DaFa da Indonésia também enviaram suas saudações. 
 
Mestre: Obrigado (Aplausos). 
 
Pergunta: Mestre, os conflitos entre as pessoas são iguais aos conflitos entre os 
cultivadores? Por que parece que os conflitos entre os cultivadores são sempre difíceis de 
serem resolvidos? Na superfície os praticantes estão superando, quando na realidade estão 
chateados uns com os outros. Se isto continuar por muito tempo, o que devemos fazer a 
respeito? (A audiência ri). 
 
Mestre: O que devem fazer a respeito? (A audiência ri). Efetivamente, o que devem fazer a 
respeito? Vocês são cultivadores, então, como as coisas podem ser assim? Porém, eu sei, e 
lhes direi o mesmo outra vez: mesmo que pareça que certos problemas entre as pessoas 
pareçam notórios, na realidade, eles se cultivaram muito bem em algumas coisas que não se 
manifestam. Não pode comparar os praticantes com pessoas comuns, e muito menos pensar 
que os conflitos que têm são simplesmente conflitos. Estas são oportunidades para que os 
cultivadores melhorem a si mesmos.  
 
Se todos vocês fossem um grande grupo harmonioso, e tudo estivesse realmente calmo e 
bem entre todos vocês, e ninguém ficasse chateado com ninguém, e todos fossem felizes 
com os outros praticantes, então isso não seria bom, (a audiência ri), realmente não seria 
bom, pois vocês não poderiam se cultivar. Se nenhum antagonismo surgisse entre vocês e 
não pudessem ajudar uns aos outros a melhorarem, então este não seria um grupo de 
cultivo. O que mais nos diferencia das pessoas comuns é que quando surgem conflitos e 
tensões, somos capazes de examinar a nós mesmos. (Aplausos). Não é que não surjam 
conflitos. Quando certos aspectos nossos que não tenhamos cultivado bem surgirem, haverá 
discórdia e diferenças de opiniões. Então, observem e vejam onde estão os problemas. Cada 
pessoa deve examinar a si mesma por essas razões: “Fiz algo pobremente e isso foi a causa 
daquela pessoa estar em desacordo comigo?” E a outra pessoa deve pensar algo também: 
“Houve algum problema com a forma com que expus o assunto e fiz que o outro não o 
aceitasse?” Quando cada pessoa examina a si mesma, então, isso é cultivo. Se você não 
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examina a si mesmo, então não está se cultivando, pelo menos quanto a este assunto 
específico. 
 
Há casos nos quais os conflitos duram muito tempo, porém, cedo ou tarde terá que 
examinar onde surgem os problemas. É melhor desfazer-se o quanto antes desses 
problemas do que fazê-lo mais tarde. Ninguém deve esperar alcançar a perfeição enquanto 
estiver envolvido em conflitos e apegos. (Apegos). 
 
Pergunta: O budismo se originou na Índia, porém, mais tarde desapareceu da Índia. Hoje, 
na Índia, há muitas culturas e linguagens diferentes, e isso torna difícil a difusão do DaFa 

ali. Isto é causado por um arranjo das velhas forças? Estimado Mestre, por favor, nos guie 
um pouco nisso.  
 
Mestre: Neste aspecto é igual à China. A China é uma área tão grande, e os dialetos de 
muitas regiões são incompreensíveis para as pessoas de outras regiões. Porém, todos falam 
mandarim, a linguagem nacional, e dessa maneira, as pessoas podem se entender. Na Índia, 
de fato, é igual. A Índia também tem uma língua oficial, e muita gente da Índia fala inglês. 
Os ingleses estiveram ali por muito tempo, portanto muitas pessoas mais velhas falam 
inglês. A Índia tem uma grande população e uma superfície considerável, então 
seguramente existirão diferenças na linguagem. Não penso que isso esteja os impedindo de 
obterem o Fa. Certamente, são as velhas forças que causam esses obstáculos. Os discípulos 
do DaFa da China puderam resolver esse assunto, então, os discípulos da Índia também 
podem fazê-lo.  
 
As pessoas na Índia mudaram muito em conseqüência de terem incorporado outras religiões 
e uma variedade de crenças. No passado, as pessoas na Índia eram um povo de 
simplicidade ancestral; a raça da Índia foi criada por um Buda.  
 
Os humanos sobre a Terra foram criados por diferentes Deuses. É como se os pés de alguns 
Deuses no Cosmo estivessem plantado aqui, nos Três Reinos; há pés de Budas, pés de Taos 
e pés de Deuses. Na parte inferior de seus pés – as partículas no nível mais baixo – estão os 
Três Reinos e a Terra, na qual há diferentes tipos de pessoas, e correspondem a diferentes 
sistemas de Deuses. Sakyamuni dizia que os pés estavam sujos. Na realidade, o que ele 
queria dizer era que este lugar humano está em um nível baixo. Em outras palavras, uma 
vez que um Deus criava uma pessoa, a pessoa se tornava parte do sistema desse Deus, e é 
por isso que os Deuses cuidavam de sua gente. Porém, mais tarde, devido ao início da 
retificação do Fa, os Deuses que criaram o homem, abandonaram os Três Reinos e o 
homem; todos os Deuses que criaram o homem se separaram dos Três Reinos, então o 
homem ficou isolado. Esta forma humana superficial, também chamada de pele humana, 
ainda assume a imagem de diferentes grupos étnicos, porém, não tem nenhuma conexão 
com os Deuses de cima. Em outras palavras, já não têm conexão com os Deuses que 
criaram o homem. Por acaso os Deuses de diferentes níveis do Cosmo não baixaram um 
após o outro, e tomaram a forma humana para obterem o Fa? Colocando de outra forma, a 
maior parte dos corpos humanos de hoje está sendo usada por seres que desceram de reinos 
mais altos para se converterem em humanos aqui. Esta roupa está sendo usada por seres que 
vieram de níveis mais altos. Uma vez que chegam a este lugar humano, já não se pode 
chamá-los de Deuses, pois no passado, os seres que vinham para este lugar humano, nunca 
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mais podiam regressar; uma vez que alguém chegasse a esse reino, se tornava um ser desse 
reino. Então, em outras palavras, se tornava um ser humano, e a única diferença é que tinha 
vindo de altos níveis. Bom, neste ponto do ensinamento, o que estou dizendo é que os 
antigos Deuses que não podem ser salvos quando o DaFa está se difundindo amplamente, 
serão para sempre seres humanos aqui, sempre que não forem tão maus para serem 
eliminados. Estamos falando daqueles que não pecaram contra o DaFa, e os que não são 
excessivamente maus. Serão seres humanos no próximo período, quando a futura 
humanidade começará verdadeiramente.  
 
A humanidade atual não era para ser um nível eterno no Cosmo. Os Três Reinos foram 
criados para a retificação do Fa, e não importa quão longa seja sua história, os seres estão 
aqui para o propósito da retificação do Fa e existem juntos com a retificação do Fa. Os 
Deuses dirigiram a humanidade formando suas culturas, comportamento, e maneiras de 
pensar, assim como sua composição biológica. Esse processo fez parte da história para 
facilitar a retificação do Fa e se manifestou para a retificação do Fa. Foi para a retificação 
do Fa que diferentes dinastias do homem foram sendo mudadas constantemente. Em outras 
palavras, os seres humanos, de fato, não são seres que pertencem verdadeiramente a este 
nível do Cosmo. Pois, na verdade, este é um nível de seres que são humanos, e esta 
sociedade foi criada com um propósito. Se durante a retificação do Fa, os humanos atuarem 
de forma correta, a humanidade receberá bênçãos. Devido ao DaFa estar sendo ensinado 
aqui, a verdadeira história deste nível de seres – os humanos – realmente começará no 
futuro, e o DaFa estabelecerá as vidas dos seres humanos para este futuro nível. Colocando 
de outra forma, no futuro, o homem realmente existirá, e este nível será para sempre um 
nível do Cosmo. (Aplausos). Então, no futuro, as pessoas que não pecaram contra o DaFa, 
porém, que não se cultivaram em DaFa, serão para sempre seres humanos aqui.  
 
Hoje, o mundo humano efetivamente dá medo, e antes ninguém se atrevia a vir para cá.  
 
Uma vez que chegaram aqui, entraram na ilusão e, com a mente lavada, não importa de 
quão alto nível veio um Deus, não sabem de nada enquanto estão aqui. Depois de ser 
submerso nos princípios invertidos deste mundo, e ser controlado pelos interesses egoístas 
humanos e o qing deste mundo, ele não é capaz de fazer nada. Tudo o que um ser pode 
fazer aqui, é baixar pelo caminho da ruína, e é muito difícil se libertar disso. Neste nível 
humano, o qing se manifesta como a água; é menor que as partículas de água que as 
pessoas podem ver e é altamente denso. É um Deus, porém sem forma, e é chamado de 
“qing”. É um Deus que foi criado quando os Três Reinos foram criados, e simplesmente 
desempenha este papel. Aqui, qualquer ser que é composto por partículas dentro dos Três 
Reinos, está submerso nele. Quando se observa de um nível microcósmico, as moléculas no 
corpo humano são grandes partículas, e existem espaços entre elas. Então, como os seres 
humanos estão submersos aqui, os espaços entre as moléculas no corpo humano – inclusive 
os espaços dentro das moléculas – também estão submersos no qing, é como se estivessem 
em água. Quem pode dizer que não está submerso no qing? Se alguém pode se livrar desse 
qing, então essa pessoa é divina. (Aplausos). Seu estado de alegria, seu estado de tristeza, 
quando você gosta de algo, quando não gosta de algo, quando está chateado – uma resposta 
emocional sua – quando gosta de certos objetos físicos, quando gosta de certo trabalho, 
quando quer certos alimentos... todas essas coisas derivam do qing. 
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O corpo superficial do homem – apesar do fato de que este ser veio de níveis altos -, a 
superfície deste ser humano está composta por diferentes alimentos nesta dimensão, porém, 
ao mesmo tempo, a superfície que vê é muito complicada. Os seres humanos têm um corpo 
verdadeiro. (Certamente, este Fa deve ser ensinado no futuro, pois é o Fa que está dentro 
dos Três Reinos). A composição do corpo humano é complexa. Quando uma pessoa nasce, 
os Deuses de baixos reinos que são responsáveis pela transmigração dos seres humanos, 
têm que dar a esta pessoa uma pele humana. Esta pele humana é nesse momento, muito 
pequena; sua manifestação nessa dimensão é muito pequena. Começando desde um 
embrião, a matéria desta dimensão dada pelos seus pais – as pessoas chamam de “nutrição” 
– continuamente é agregada a ele e o faz crescer. O processo de torná-lo maior, é o 
processo de crescimento. Ele cresce porque é continuamente substanciado por matéria desta 
dimensão, a qual aumenta continuamente a pele verdadeira. O mesmo ocorre no processo 
de crescimento de uma pessoa depois que ela nasce: qualquer que seja o alimento humano 
que come, seu corpo crescerá, e esse crescimento, é na realidade, sua pele verdadeira que 
está aumentando e crescendo por células formadas pelo resultado da comida que consome 
depois de seu nascimento. Depois que uma pessoa morre, usualmente sua pele verdadeira é 
extraída e levada. Essa pele verdadeira é mais microcósmica que a matéria na superfície 
mais externa, então os Deuses podem levá-la sem esforço. É levada apenas a pele 
verdadeira, o corpo na superfície começa a se decompor e apodrecer. Como está composto 
por matéria desta dimensão da Terra, precisa retornar a terra, então tem que apodrecer aqui.  
 
Estou falando do Fa nos Três Reinos. (O Mestre sorri) (A audiência ri, aplausos). A 
superfície humana de vocês gosta de escutar isso, porém não serve a nenhum propósito no 
cultivo de alto nível. Em outras palavras, como disse antes, os seres que vieram de reinos 
altos, na realidade, agora estão vestindo esta roupa; a pele humana, que é este corpo 
humano na superfície. Como as aparências da superfície dos seres humanos foram criadas 
anteriormente pelos Deuses, no passado, eles sempre estiveram conectados com esses 
Deuses, então, basicamente tinham as imagens desses Deuses. Eram idênticos na maior 
parte, havia apenas algumas diferenças menores. Cada pessoa tem sua própria aparência, 
porém no geral, tem a imagem básica desse Deus. Então, diferentes Deuses criaram 
diferentes seres humanos. Porém, devido ao início do período da retificação do Fa, todos 
esses Deuses abandonaram a humanidade. Algumas pessoas dizem que são de tal e tal 
etnia, porém, aos olhos dos Deuses, na realidade, elas não pertencem a nenhuma etnia. 
Apenas seus corpos na superfície têm a aparência dessa etnia; seu verdadeiro ser não é 
parte dessa etnia. Elas poderiam ter reencarnado de outros grupos étnicos, e muitos seres 
vieram dos Céus.  
 
Quando os Deuses criaram o homem, eles não o criaram nos Céus, eles o criaram na Terra. 
Isto significa que para criar o homem eles usaram a matéria da Terra. Superficialmente, o 
Antigo Testamento diz que Jeová criou o homem do barro. De fato, as moléculas são um 
tipo de partículas que estão na superfície do nível mais baixo do Cosmo. Colocando de 
outra forma, aos olhos dos Deuses, esta camada de partículas é a terra ou barro. Eles veem 
dessa maneira, pois a matéria deles é a melhor matéria no Cosmo, e quanto mais baixo 
desce no Cosmo, mais baixas são as coisas e as partículas se tornam maiores e toscas, e isto 
significa que as coisas são piores, e aos olhos desses Deuses, as coisas são mais sujas. 
Então, o Céu e a Terra aos olhos desses Deuses são diferentes de como os seres humanos o 
percebem. Quando as pessoas dizem que alguém foi aos Céus, na realidade, ele só foi mais 
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alto e viajou mais longe entre as moléculas. No entanto, não deixou esta dimensão de 
moléculas, portanto, ele não está realmente nos Céus. Os Céus em que os Deuses se 
referem, estão compostos por partículas microcósmicas; esses são realmente os Céus. 
 
Os cientistas perguntam: “Onde podemos encontrar os Deuses? Vimos os Céus com nossos 
telescópios; onde estão os Deuses?” Esses não são os Céus verdadeiros, mas somente os 
céus como os humanos pensam que são. Não são os verdadeiros “Céus” de que falam os 
seres no Cosmo. E a “Terra” como a conhecemos, não engloba completamente a idéia 
verdadeira da Terra. Os seres humanos observam a Terra e pensam: “Oh, esta Terra é nossa 
Terra; estamos parados sobre a Terra, a Terra é redonda”. Os Deuses dizem que não é 
redonda. As pessoas podem pensar: “Como não é redonda? Podemos vê-la mais claramente 
que os Deuses”. Porém, pensem: Os Deuses consideram as moléculas como terra no solo, e 
esta dimensão não é composta por moléculas? Por acaso o ar, o qual nossos olhos não 
podem ver, não é composto por moléculas? E no ar, há substâncias exatamente como o ar, e 
são centenas de milhões em número, e estão distribuídas através de todos os Três Reinos. O 
que ocorre é que os olhos não podem ver as moléculas e as partículas menores, certamente 
tudo nesta dimensão é formado por elas. A humanidade inteira está enterrada sobre pilhas 
de moléculas e partículas menores. As formas superficiais no mundo humano são formas 
diferentes feitas de matéria superficial composta por moléculas. Algumas das formas foram 
feitas por Deuses, outras pelo homem. As feitas pelo homem são as coisas como este 
edifício. As feitas pelos Deuses são: água, rochas, terra, ar, metais, plantas, animais e seres 
humanos, assim como as estrelas no Céu e a Terra. Os seres humanos meramente estão 
percebendo o mundo de dentro da dimensão formada por esta camada de partículas, e eles 
percebem o Cosmo de dentro desta muito estreita dimensão. O Céu e a Terra que estão nas 
mentes dos seres humanos não são os verdadeiros Céu e Terra. A terra como o ar estão 
compostos por moléculas, assim que aos olhos dos Deuses, tudo isso é terra. Observando de 
um nível microcósmico, a dimensão formada por este nível de partículas, na realidade é 
terra, enquanto o reino composto por partículas mais microcósmicas é o verdadeiro Céu.  
 
Há pouco, disse que as pessoas na Índia foram criadas por um Buda. A maneira que falam e 
se desenvolvem é muito parecida à de um Buda. No passado, a semelhança era ainda maior. 
Na sociedade moderna as coisas tornaram-se confusas devido a misturas envolvendo as 
raças. Os árabes e os chineses estão próximos da Índia, então uma grande quantidade de 
indianos nos tempos recentes é de raça mista. No passado, a raça da Índia era muito pura. 
Pode ver o que é descrito na dança étnica da Índia. Seus gestos e movimentos se 
assemelham muito aos sinais de mãos e às posturas de um Buda. Acho-os muito, muito 
similares. (Aplausos) 
 
Pergunta: Recentemente na Rússia, tem havido vários incidentes de ataques terroristas a 
turistas, então, muita gente não quer ouvir sobre a perseguição terrorista que ocorre na 
China continental.  
 
Mestre: Essa também é uma forma de interferência. Não importa; esclareça a verdade da 
forma como faria normalmente. A maldade está decidida a interferir. Porém, não deixe que 
interfira, e continue fazendo o que faria normalmente. No momento, é uma situação difícil, 
porém isso não durará muito tempo. 
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Pergunta: No que se refere à correção dos caracteres chineses, só se faz isso com os livros 
do DaFa? Já que o trabalho dos meios de comunicação... 
 
Mestre: Quando se refere aos artigos que escrevi às pessoas comuns, não mude os 
caracteres contidos neles. Se as pessoas comuns não podem entendê-los, isso causaria um 
problema, não? No momento, não envolvemos essas coisas nos assuntos comuns. 
 
Pergunta: Tenho um carma de pensamento muito mau. Eu tenho negado a sua existência 
todo o tempo e tenho tentado me desfazer dele. Porém, já se passou um longo tempo e 
ainda não pude me desfazer dele. Sou capaz de dizer que este pensamento não sou eu. 
 
Mestre: Se é algo realmente mau, então elimine-o. Às vezes, há outra maneira que também 
traz bons resultados, e não é necessariamente uma forma extrema de lidar com isso. Pode 
tentar esse pensamento: “Durante a retificação do Fa do Cosmo, posso fazer arranjos justos 
para aqueles de vocês que não interferirem com minha validação do Fa; posso fazer que 
vocês se convertam em seres do futuro. Aqueles de vocês que buscam uma solução 
benevolente, devem deixar-me e esperar ao meu redor sem interferir comigo. Se realmente 
não puderem me deixar, então não interfiram comigo. No futuro poderei alcançar a 
perfeição e lhes oferecerei uma solução benevolente. Aqueles que são completamente 
maus, que continuam interferindo comigo e que não podem permanecer de acordo com os 
padrões, terão que ser eliminados. Mesmo que eu não os elimine, o Fa do Cosmo não 
deixará que permaneçam”. Se você tem esse pensamento, será tremendamente compassivo 
para alguns desses seres de um nível extremamente baixo, e será fácil eliminar aos que 
interferem. 
 
A retificação do Fa do Cosmo tem padrões. Se o faz dessa maneira, ninguém terá razões 
para questioná-lo. Os princípios são claros, já que os seres que se supõe que sejam 
eliminados, serão eliminados. E se, quando se trata de muitas coisas de nível baixo, pode 
eliminá-las completamente; não há problema com isso no que se refere aos princípios. 
Porém, quando faz as coisas como acabo de descrever, nenhum ser pode criar objeções em 
nada. Aqueles que continuam fazendo coisas más não terão nenhuma justificativa, e o que 
deve ser feito, será feito. (Aplausos). 
 
Pergunta: Na tradução de seus ensinamentos do Fa, alguns estudantes pensam que devem 
traduzir palavra por palavra de acordo com o texto original, e outros pensam que a tradução 
deve se ajustar às convenções dos idiomas estrangeiros. 
 
Mestre: Penso que traduzir palavra por palavra, no que se refere a alguns idiomas da Ásia 
pode funcionar, no entanto, em outros casos, provavelmente não seja fácil de se fazer; 
especialmente com os idiomas ocidentais. Não há problema em traduzir as idéias mais 
superficiais usando as palavras de significado similar. Já está bom se fizermos a tradução 
de acordo com o significado original o máximo possível. Surgem muitas perguntas assim 
quando nos referimos às traduções. A tradução deve ser muito próxima do significado 
superficial, e assim já estará bom.  
 
Outra coisa: algumas pessoas pensam que é melhor fazer a tradução mais semelhante à 
linguagem coloquial. Tomemos o inglês por exemplo. Um livro foi traduzido em um estilo 
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completamente coloquial. Alguns dizem que este tipo de tradução é mais fácil para que as 
pessoas entendam. Certamente, não há nenhum problema em se fazer isso, porém penso 
que na realidade, é melhor fazê-lo usando a estrutura e dicção padrão da língua; então, se 
fizermos a tradução de acordo com o significado original o máximo possível é melhor. 
Eruditos em inglês e eruditos da linguagem talvez não aceitem a linguagem coloquial que 
pode ser muito específica de alguma região. Se você utiliza a estrutura e dicção padrão da 
língua, todos podem estudá-lo e todos podem lê-lo. Não se preocupe com as pessoas que 
não podem entendê-lo. Não temos muitos estudantes de língua inglesa? Por acaso eles não 
entenderam? Isso não é um problema.  
 
Vocês estão realizando uma conferência do Fa, porém, eu estou tomando todo o tempo, isto 
não é tão bom, não é verdade? (Aplausos significando que está bem e que é bom). Há 
muitas saudações.  
 
Pergunta: Saudações ao Mestre por parte de todos os discípulos do DaFa na Espanha, 
Áustria, Hungria, Portugal, Vietnam, Indonésia, Nova Zelândia, França , Japão, Holanda, 
Bélgica, Alemanha, Itália, Reino Unido, Austrália, Latvia, Irlanda, Singapura, a área de 
Nova Iorque, Escócia, Laos, Irã, Rússia, Índia, República Checa e África do Sul. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). Aqui também há alguns da China continental. 
 
Pergunta: Saudações ao Mestre por parte de todos os discípulos do DaFa em Guandong, 
Jiangmen, Henan, Zhengzhou, Xuzhou, Pingdingshan, Xi-An, Hainan, Wenchang, 
Tangshan, Jianmusi, Hece de Shandong, Harbin, Hunan, Huaihua, Shandong, Gaotang, 
Pingxiang de Hebei, Xinxiang, Sanheyanjiao, Tianjin, Universidade de Pequim, 
Universidade de Tsinghua, Academia chinesa de Ciências, Jinan – província de Shandong, 
Shijiazhuang, Laiyang de Hunan, Nanchang, Hongdu, Zhejiang, Fuyang, Ningbo, Qiqihar, 
Hubei, Hong Kong, Xangai, Guangzhou, Liaoning, Shanhaiguan, Shan dong, Guangxi, 
Shenyang, Hefei, Dandong, Yanji, Dalian, Zhanjiang, Guizhou, Chonqing, Chengdu, 
Wuhan, Jinzhou, Yunnan, Macau, Zhuhai, Hebei e Jilin!. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). Como há muitas perguntas, se eu ler todas, eu seria 
o único a falar no Fahui de hoje. (Aplausos significando que desejam que o Mestre 
continue) Lerei todas que puder. (Aplausos). 
 
Pergunta: Queremos estabelecer uma Fundação para as crianças órfãs dos discípulos do 
DaFa. O Mestre pode nos dar algum conselho a respeito? 
 
Mestre: Isso seria algo bom, e pode fazê-lo. Tenho pensado sobre isso o tempo todo. 
Depois de que alguns discípulos do DaFa foram assassinados pela perseguição, seus filhos 
ficaram sem lugar e têm permanecido em famílias adotivas. Não posso fazer nada a 
respeito, então pensei que podíamos juntar seus nomes e encontrar uma maneira de resgatá-
los da China. (Aplausos). Criaremos essas crianças e poderemos estabelecer uma escola 
para elas. (Aplausos). 
 
Pergunta: Como sei qual é o projeto mais importante e necessário para que eu me dedique 
a ele e o faça bem? 
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Mestre: Isso é para você mesmo refletir. (A audiência ri) Isso é algo muito específico. Não 
pergunte isso ao Mestre, está bem? 
 
Pergunta: Um estudante padecia de uma enfermidade mental há alguns anos e precisou 
permanecer no hospital, porém, nos últimos anos não teve nenhum problema. Agora está 
participando no trabalho de validação do Fa. Devemos aconselhá-lo que apareça ao público 
o mínimo possível, que não chame muito a atenção e faça o tipo de trabalho que se faz por 
detrás do cenário? 
 
Mestre: Essa é uma boa sugestão. Se alguns estudantes não podem lidar bem com isso ou 
sofreram uma enfermidade mental antes de aprender o Fa, então não há problemas em se 
cultivarem em casa. Antes, quando eu ensinava o Fa, sempre disse àqueles que tinham 
enfermidades mentais que não era permitido que assistissem os seminários. Quando aquelas 
pessoas começaram a praticar, eu cuidei delas, e se estudarem em casa, as salvarei da 
mesma forma. Porém, não era permitido a elas assistirem aos seminários. Necessitávamos 
proteger esse ambiente de cultivo dos discípulos do DaFa e prevenir interferências, por isso 
não permitia que pacientes criticamente enfermos ou aqueles que tinham enfermidades 
mentais assistissem aos seminários. Os estudantes que tinham enfermidades mentais podem 
fazer algumas coisas em segundo plano, e está bem se fazem menos ou nada quando se 
refere ao esclarecimento da verdade. 
 
Pergunta: O DaFa requer que os estudantes não fiquem sentados, observando e ignorando 
coisas como o assassinato ou incêndios intencionais. Na China continental, os estudantes 
estão perdendo suas vidas agora mesmo. Realmente não posso ficar sentado sem fazer nada 
e esperar em casa. Quero ir à Praça Tiananmen para dizer às pessoas que “Falun DaFa é 
grandioso” e que o DaFa salvou minha vida. 
 
Mestre: Neste momento há muita maldade ali. Então, como não pode ficar sentado e 
observar como são perseguidos os estudantes na China continental, tampouco quero que 
você seja perseguido. Trabalhe arduamente no esclarecimento da verdade para deter a 
perseguição. Como seu Mestre, primeiro devo considerar sua segurança. (Aplausos). 
 
Pergunta: Quando criamos arte, como devemos balancear e lidar apropriadamente com a 
criação de uma arte que as pessoas de hoje possam aceitar e a arte que as pessoas devem ter 
no futuro? Estamos estabelecendo uma nova arte? 
 
Mestre: Deve fazer o melhor possível para que os espetáculos culturais realizados pelos 
discípulos do DaFa sejam retos e os melhores. O que uma obra de arte representa é só um 
assunto de tema, enquanto a arte e a qualidade da obra criada frequentemente são a chave 
que determina se o público será receptivo ou não.  
 
Pergunta: Sou propenso a ficar em um estado abatido. Penso que a coisa mais dolorosa em 
minha vida é a solidão, pois não tenho o afeto de uma família. Acho difícil me desfazer 
dessa nuvem sobre mim trazida pela sensação da solidão. Como devo ver esse problema? 
Isto é causado pelo carma do passado ou são certos fatores dos quais preciso me desfazer 
em meu cultivo? 
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Mestre: Se é o carma ou interferência, então, elimine-o. Como ser vivente, por que não tem 
a emoção que tinha quando obteve o DaFa inicialmente, quando era orgulhoso de ter 
obtido este DaFa, e com o sentimento de que tinha algo que os outros não podiam obter? Já 
não é diligente? É isso? Se estivesse muito ocupado esclarecendo a verdade ao invés de 
ficar refletindo sobre seus sentimentos, você estaria fazendo coisas do DaFa ou trabalhando 
para salvar seres conscientes. Por que se sente sozinho?Se você faz coisas para salvar seres 
conscientes e coisas que um discípulo do DaFa deve fazer, definitivamente não se sentiria 
dessa maneira. Se você estivesse estudando o Fa e se cultivando diligentemente, poderia se 
sentir dessa maneira? Só quando não é diligente tem tempo livre para sentir tais 
sentimentos humanos comuns, não é assim? (Aplausos). 
 
Pergunta: Recentemente um companheiro cultivador tem me apoiado fianceiramente e isto 
me tem possibilitado permanecer em Nova Iorque para realizar mais trabalhos do DaFa. 
Não penso que é muito bom aceitar ajuda dos outros. Mestre, meu entendimento é correto? 
 
Mestre: Sim, penso que já que todos os discípulos do DaFa estão se dedicando muito e 
você também está se dedicando muito e esclarecendo a verdade, se você depende das 
contribuições financeiras de outras pessoas, então, não está fazendo coisas 
condicionalmente? Se outros não o mantivessem, você faria isso? Quando pegamos alguma 
coisa dos outros, não ficamos com uma sensação de dívida? Não ficamos assim? 
Certamente, há circunstâncias especiais, e não podemos ser absolutos nesse sentido. É 
perfeitamente compreensível que quando há estudantes que têm seus próprios negócios, 
deem mais e apóiem certos projetos de outros estudantes. Porém, sob circunstâncias 
normais, penso que isso não parece correto. Inclusive quando se trata de coisas ligadas ao 
esclarecimento da verdade, não penso que seja correto. Se você pode permanecer aqui por 
um longo tempo, então, encontre um trabalho e faça as coisas do DaFa em seu tempo livre; 
isso também funciona. De qualquer forma, em última instância, deve resolver sua situação 
financeira por sua própria conta. Não pode depender de outro para manter a si mesmo; isso 
seria um problema. 
 
Estou falando sobre isto nos termos dos princípios do Fa. De fato, os Deuses que estão 
observando, o veem com desaprovação, então, você não deve pedir empréstimo às pessoas. 
Se as circunstâncias realmente não permitem que consiga ficar, então faça outras coisas dos 
discípulos do DaFa no lugar onde mora. Disse que aqueles cujas condições permitem 
podem ficar aqui para esclarecer a verdade. Se suas circunstâncias não o permite ficar, volte 
para sua cidade e faça coisas para esclarecer a verdade lá, isso dá no mesmo. 
 
Pergunta: Por favor, poderia nos falar sobre certos membros desse grupo desprezível de 
Jiang no exterior que está envenenando as mentes dos chineses fora da China? 
 
Mestre: Essas coisas não são dignas de serem discutidas em nosso Fahui. Um ser é 
responsável pelas consequências do caminho que escolhe, qualquer que seja ela. O caminho 
que essa gente escolheu foi sua própria escolha. Mesmo, quando com sua ajuda, eles 
percebem as coisas que estão fazendo, ainda assim devem pagar pelo que devem. Uma 
pessoa deve pagar por aquilo que tenha feito. Absolutamente não está permitido não fazê-
lo. Pensem em quantas pessoas eles têm prejudicado com a difusão desse veneno. Esse 
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pecado é tão grande como as montanhas e os céus, então não podem pagá-lo, já que têm 
envenenado as mentes de muitos seres. Então, se um meio de comunicação faz coisas más, 
seu pecado é enorme; estou me referindo quando este danifica o DaFa.  
 
Pergunta: Como os discípulos da Polônia podem ajudar os discípulos da China 
continental? Saudações ao estimado Mestre por parte dos discípulos do DaFa da Polônia.  
 
Mestre: Obrigado! (Aplausos). No que se refere aos discípulos do DaFa na Polônia, penso 
que não importa onde estejam, podem esclarecer a verdade, e se tiverem tempo, também 
podem fazê-lo em outras regiões. Tudo isso é bom, e ajuda os estudantes na China 
continental. No momento, os estudantes fora da China continental proporcionaram até certo 
grau, uma melhor situação e efetivamente restringiram a maldade na China. Além disso, 
estão ajudando os estudantes de lá a perceberem que precisam dar um passo adiante e a 
importância de se fazer isso. Há todo tipo de coisas que podem ser feitas, e se tiverem 
outras idéias, também serão bem-vindas. 
 
Certamente, quanto ao ato de enviar dinheiro, não façam isso. O dinheiro poderia não 
chegar a eles, além do que, eles também estão cultivando. Se o dinheiro é muito, seus 
pensamentos humanos poderiam surgir, e na realidade, o resultado poderia ser contrário ao 
previsto, pois os conduziria a apegos. Eles estão em um ambiente perverso, e é 
verdadeiramente difícil em algumas regiões. Porém, enquanto eles lidarem bem com a 
situação, o Mestre cuidará de todos. Precisam trilhar seus próprios caminhos. O Mestre 
considera a todos; essas coisas não são problemas fundamentais.  
 
Pergunta: Quando alguns estudantes obtiveram o Fa, não entenderam as coisas 
verdadeiramente da perspectiva do Fa, e não foram estritos consigo mesmos. O mau 
comportamento deles afetou os estudantes mais novos que viviam ao redor deles e fez que 
esses estudantes mais novos perdessem o desejo de cultivar. Essas pessoas podem ser 
salvas? Os estudantes que afetaram essas pessoas, podem reparar o dano que fizeram? 
 
Mestre: Sempre que um estudante faz que os outros não possam ser salvos, será um 
assunto muito sério. Como cultivador, você só pode salvar seres conscientes, não pode 
arruiná-los. No mundo humano pode se cultivar em um Deus, e no mundo humano pode 
arruinar os outros. Essas são coisas de igual magnitude, então não pode subestimar a 
importância disso. O que devia antes de começar a se cultivar é outro assunto, e essas 
coisas já foram separadas. Então, o que faz durante o cultivo é simplesmente enorme. Se 
você realmente causa com que alguém se arruíne, faz com que essa pessoa seja insalvável, 
ou que até seja incapaz de entrar no futuro, então isso o impedirá para sempre de se 
converter em um Deus. É grave assim. Por isso, deve se certificar e estar muito seguro de 
não fazer nada assim. 
 
Certamente, as coisas feitas intencionalmente e as que são feitas involuntariamente podem 
ser analisadas de formas diferentes, porém, por acaso não viemos aqui pelos seres 
conscientes? Quando seu impacto negativo causa um dano sério, o que aconteceu com seus 
pensamentos retos de salvar seres conscientes? Como não levou em consideração o que os 
outros poderiam sentir? Não está se cultivando para se converter em um ser iluminado reto 
de um Fa reto, um ser que coloca os interesses dos demais antes de seus próprios interesses 
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e considera sempre os outros antes de você? Quando tem conflitos com os outros, isso afeta 
os estudantes novos, então, por que fez isso em frente dos estudantes novos? Não estava 
sendo egoísta sem pensar nos demais? Certamente, talvez não o fez de forma intencional, 
porém, isso não causou efetivamente com que os estudantes novos fossem embora? 
 
Deve ser mais consciente quando se trata de muitas coisas, e deveria prestar mais atenção 
para não cometer novamente aquilo que não soube fazer bem. Não pense: “Esse é um 
estudante novo e veio porque propagamos o Fa, e se não quer praticar, pode ir”. Não veja 
as coisas dessa maneira. Sabe, seus esforços para propagar o Fa simplesmente provem as 
circunstâncias, no entanto é uma decisão do Mestre se o estudante novo é aceito. É o 
Mestre que verdadeiramente o trouxe, então, se você o faz ir embora, isso não será algo 
trivial. Além disso, uma vez que alguém aprendeu o DaFa, ele é um estudante do DaFa, e 
muitas coisas devem ser feitas para ele. Quando se fazem muitas coisas por ele, e mesmo 
assim ele deixa de praticar, você tem alguma idéia das consequências que isso terá no 
futuro? 
 
Pergunta: Se a perseguição das velhas forças não tivesse ocorrido, como teria sido o 
caminho de cultivo que você originalmente arranjou para nós? 
 
Mestre: As coisas aconteceram assim e a situação mudou, então, para quê perguntar sobre 
isso? 
 
Pergunta: Com nossos pensamentos retos e ações retas, seremos capazes de terminar com 
a perseguição antes que o Fa retifique o mundo humano? 
 
Mestre: A verdade é, discípulos do DaFa apoiando a retificação do Fa, já fizeram que a 
perseguição esteja próximo do fim através de seus pensamentos retos e ações retas. 
(Aplausos). Pensem nisso, os seres malvados têm afrouxado consideravelmente. Se vocês 
não fossem fortes e se não tivessem feito bem, por que eles afrouxariam diante de você? As 
pessoas perversas já não se atrevem a persegui-las tão intensamente quando alguns 
estudantes caem nas mãos delas. Por quê? Não é justamente porque tem medo de que os 
discípulos do DaFa os levem à justiça mais tarde? Não é justamente porque apesar desses 
malvados que perseguem os discípulos do DaFa tentarem escapar, eventualmente serão 
achados? Se durante essa perseguição, todos os discípulos do DaFa tivessem sido 
golpeados até deixá-los em silêncio e sofressem uma grande debilitação, mesmo assim, a 
maldade teria medo. Então, não pensariam duas vezes para fazer coisas más? As coisas que 
vocês estão fazendo hoje, podem causar grande impacto e assustar a maldade, pode reduzir 
enormemente a maldade e restringi-la, pode aterrorizar a maldade e evitar que tenha força 
para continuar a perseguição. Pode, em última instância forçar esta malvada perseguição a 
não fazer nada a não ser parar com isso. Isto é o que os discípulos do DaFa estão fazendo 
nesse momento atual antes que o Fa retifique o mundo humano, e isso é extraordinário.  
 
Pergunta: Alguns estudantes não participam no estudo ou nos exercícios grupais. Esses 
estudantes estão em risco? Como podemos ajudá-los a se desfazerem do medo? 
 
Mestre: Penso que não devem ser muito apressados com os estudantes novos. Não há 
problema em que esses estudantes mais novos tenham um tempo. Porém, devem fazer o 
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melhor que puderem para aconselhá-los a participarem dos estudos em grupo, pois o 
ambiente do estudo em grupo é indispensável para ajudar um ao outro a melhorar, esse 
estudo em grupo é essencial. Por que no passado eu pedi aos estudantes que fizessem isso? 
Porque a forma de cultivo deste Fa, requer que se faça dessa maneira. Por que as pessoas 
do passado tinham que deixar o mundo secular para se cultivarem? Elas sabiam que haveria 
um problema: quando regressassem ao mundo secular e se relacionassem com as pessoas 
comuns, voltariam a ser como pessoas comuns e não poderiam se manter diligentes. Além 
disso, cultivavam o espírito-assistente. Por isso as pessoas de antigamente deixavam o 
mundo secular e se agrupavam para se cultivarem. Os cultivadores podiam ajudar uns aos 
outros a melhorar e sempre tinham coisas para compartilhar que são específicas de 
cultivadores ao compararem-se entre si, além do que, formavam um ambiente de 
cultivadores. 
 
Sem esse ambiente, então... pensem, é o mesmo com os discípulos do DaFa de hoje: 
Quando retorna à sociedade comum, está em um ambiente da sociedade comum. Se não 
aproveita o momento para se cultivar, hoje poderia ter vontade de ler, então leria um pouco, 
porém, amanhã poderia ter preguiça e ler menos... então sem esse ambiente, é difícil 
permanecer diligente. Depois de tudo, são seres humanos se cultivando. Então, com a 
preguiça humana e todo tipo de interferências que afetam as pessoas neste mundo, é muito 
difícil para você ver por si mesmo onde tem falhado. E particularmente, se ainda não é 
diligente, não lê muito o livro, ou não compreende bem o Fa, não será capaz de ver seus 
apegos. Por isso é que deve estudar o Fa e fazer os exercícios em grupo. Agora mesmo, 
estamos em um tempo em que a perseguição está ocorrendo, então, há todo tipo de razões 
pelas quais os estudantes não podem, ou não podem frequentemente fazer os exercícios 
como um grupo. No futuro, definitivamente terão exercícios grupais. Fora da China 
continental, muitos estudantes veteranos estão ocupados fazendo muitas coisas para validar 
o Fa. Porém, pelo bem dos estudantes novos, os estudantes veteranos devem criar um 
ambiente para que os estudantes novos possam estudar o Fa e possam fazer os exercícios 
juntos.  
 
Pergunta: Sou um estudante ocidental. Estimado Mestre, por favor, poderia dizer algo para 
incentivar mais os estudantes ocidentais a dar um passo adiante? Agora mesmo, muitos 
projetos do DaFa precisam de estudantes que falam inglês. 
 
Mestre: É verdade que eles devem ser diligentes. Tenho pensado que Da Jiyuan, um jornal 
dirigido pelos discípulos do DaFa, tem tido um impacto muito grande na comunidade 
chinesa. De fato, o jornal Da Jiyuan já é o maior no mundo; está em muitos países, 
incluindo todo os Estados Unidos. Tenho visto o jornal inclusive em pequenos povoados 
nos Estados Unidos. Ele abrange uma área muito grande, e além disso, há uma versão na 
internet. Porém, apesar disso, só chega às pessoas chinesas. No entanto, além da China 
continental, na verdadeira sociedade principal, isto é, a maior parte da sociedade... por 
exemplo, os Estado Unidos é uma sociedade que fala inglês, e esse é o idioma que fala a 
maioria das pessoas. Então, como ainda não temos uma publicação que esclareça a verdade 
a elas? Existem limitações se dependermos meramente do esclarecimento da verdade feito 
boca a boca, e inclusive se isso fosse viável, ainda deveríamos fazer o máximo possível 
para agregarmos algumas outras maneiras para ajudar melhor às pessoas a enxergarem a 
verdade. Por acaso isso não seria melhor? Então, tenho pensado que quando a versão em 
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inglês que estão dirigindo, o Epoch Times, puder expandir verdadeiramente, isso será muito 
bom. Na realidade, é o mesmo para os demais países. (Aplausos). 
 
Muitos meios de comunicação na sociedade, têm relações de negócios com a China, e 
alguns dos diretores e editores foram até comprados pelo partido perverso e mafioso da 
China. Neste presente momento, uma perseguição tão severa está acontecendo – uma coisa 
tão significativa – e ainda assim, a comunidade internacional faz “vistas grossas” a isso. 
Isso não é esquisito? Isto é aceitável? É um crime! Essa turma de mafiosos é simplesmente 
muito malvada. Se os discípulos do DaFa têm contato com algum meio de comunicação 
local, isso poderia resolver esses problemas. Porém, se esses meios de comunicação 
alcançarão um bom resultado, precisarão resolver desafios quanto aos recursos humanos e 
materiais, o qual significa que precisarão aumentar o pessoal. Então, partindo dessa 
perspectiva, o número de estudantes ocidentais que efetivamente estão participando 
atualmente, não atende as necessidades. Os estudantes envolvidos também estão 
preocupados com isso.    
 
Certamente, tudo ficará gradualmente melhor. Haverá estudantes novos que participarão; 
haverá estudantes novos que com o tempo entenderão o Fa e se envolverão. Tudo 
melhorará. A situação com o jornal chinês também era assim. No início tinham poucas 
pessoas, depois passaram a ter mais gente, também não sabiam o que fazer, depois 
passaram a saber, não eram familiarizados com isso, mas depois passaram a ser 
familiarizados, eram imaturos mas com o tempo passaram a ser maduros. Penso que 
quando se trata de estudantes novos que podem se cultivar de acordo com o Fa, podem 
envolvê-los em mais coisas. Porém, se ainda não podem entender as coisas da perspectiva 
do Fa, então realmente não podem envolvê-los, pois não compreendem muitas coisas e não 
percebem que nós somos aqueles que têm que fazer as coisas para validar o Fa. Esta é outra 
forma de salvar seres conscientes, assim que, se nós não fizermos, quem fará? 
 
Quando um estudante novo não entende, isto poderia inclusive afetá-lo negativamente e 
arruiná-lo. Então, deve considerar tal aspecto das coisas. Faça-o saber que as coisas que 
estamos fazendo, salvam seres conscientes, esclarece os fatos e expõe a perseguição. Penso 
que cada estudante veterano também foi um estudante novo certa vez. Gradualmente estes 
estudantes novos igualmente se tornarão maduros. 
 
Pergunta: Cada vez que tenho passado por tribulações e provas, me deparei com apegos 
sujos provenientes do egoísmo. Tenho me cultivado por tanto tempo, porém não os eliminei 
completamente, no entanto a retificação do Fa está chegando ao final... 
 
Mestre: Não fique ansioso com isso. Eliminar essas coisas se faz através de camada por 
camada; por isso elas saem à superfície assim. Quando se trata de certas coisas, se 
realmente não puder eliminá-las, o Mestre fará isso por você. 
 
A sociedade comum é simplesmente um barril de tinta, e no momento que baixa a guarda, 
você é corroído por essa tinta. Então, deve se cultivar sem parar, e resistir à contaminação. 
Assim que afrouxar, esta o corroerá. Vocês são cultivadores, e o Mestre deixou as coisas 
que lhes permitem cultivar entre as pessoas comuns. Essa é uma das razões por detrás do 
que descreveu; e também isso ocorre para que possa se ajustar ao máximo possível à forma 
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da sociedade comum em seu cultivo. Quando não é diligente, certamente, essas coisas 
humanas que ainda carrega, serão aproveitadas contra você. Porém, como cultivadores, 
vocês são capazes de se retificarem continuamente e desfazerem-se continuamente das 
coisas más através de vosso cultivo. Certamente, ainda poderia ficar algo. No entanto, não 
pense que fracassou em se cultivar bem, e, muito menos deve deixar que isso se torne um 
peso, pois se converteria em um apego. Quando há coisas más, simplesmente elimine-as. 
Cultive-se de maneira nobre e reta, e não deixe que essas coisas afetem suas ações. Quando 
aparecem em seus pensamentos, elimine-as imediatamente.   
 
Pergunta: Enquanto o tempo da retificação do Fa avança rapidamente, estou realmente 
preocupado com o fato de que é difícil esclarecer a verdade à minha família. Não sei por 
onde começar a esclarecer a verdade à ela. 
 
Mestre: Alguns estudantes realmente acham difícil esclarecer a verdade aos seus 
familiares. Penso que, para maioria, na realidade é porque os veem como pessoas em sua 
família, e os tratam de forma diferente das pessoas do mundo exterior. Deve lembrar que os 
seus familiares também são seres conscientes no mundo humano ao invés de pensar sobre 
eles como sendo sua família. Deve descobrir o que está na mente de seus familiares que 
ainda não foi resolvido. Uma vez que resolver essas coisas, tudo poderá ser resolvido. Sob 
circunstâncias normais, quando esclarece a verdade, não pense em fazer com que as 
pessoas aprendam o Fa imediatamente, assim os resultados serão melhores.  
 
Pergunta: Mesmo percebendo que todos nós somos muito afortunados, às vezes me 
entristeço. Por favor, poderia me dizer se isso acontece devido à minha parte que não tem 
sido completamente cultivada, ou é o resultado da eliminação de carma? 
 
Mestre: Na realidade, é normal ficar triste. Os estudantes novos formaram muitas noções 
no mundo humano, e suas noções percebem as coisas de forma diferente. Talvez ache 
alguma coisa boa, outras más, e assim por diante; as pessoas têm sentimentos como esses. 
Essas são noções humanas atuando. Suas noções não podem ser todas eliminadas assim que 
começar a se cultivar, então suas reações baseadas em noções afetarão suas emoções, 
colocando-o de mau ou bom humor. 
 
Essas são coisas que ocorrem no cultivo. Gradualmente seu entendimento do Fa se tornará 
cada vez mais claro, seus pensamentos retos se tornarão cada vez mais fortes, verá os seres 
conscientes com mais e mais compaixão e misericórdia, e as coisas serão diferentes. 
 
Pergunta: Agora que foi lançado o novo Zhuan Falun, o que devemos fazer com aqueles 
que têm caracteres chineses incorretos neles, digo, com o velho Zhuan Falun? 
 
 Mestre: É o livro, é o Fa, e por causa de umas palavras... vocês não podem simplesmente 
corrigir os caracteres? Não tenho razão? Não pode simplesmente fazer algo que não deve, 
não é verdade? 
 
Pergunta: Os cinco mil anos de cultura chinesa são uma combinação de culturas de 
diferentes corpos cósmicos no Cosmo. Então, as culturas ocidentais também são culturas de 
corpos cósmicos de épocas atrás? Estão relacionadas com a propagação do DaFa? 
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Mestre: Os Deuses ocidentais criaram os ocidentais. Sejam asiáticos ou de outras etnias, 
todos foram criados por diferentes Deuses, então, definitivamente eles carregam as 
características desses sistemas. Quanto à cultura, pode-se dizer que os Deuses criaram as 
culturas humanas para os próprios Deuses, ao invés de dizer que essas culturas são culturas 
celestiais. Se você diz que os edifícios em Manhattam são iguais aos do Céu, isso não é 
verdade, pois esses edifícios foram produzidos pela ciência moderna, e a ciência moderna 
foi produzida por extraterrestres. As culturas de diferentes dinastias chinesas carregam sim 
características de reinos celestiais e vieram para formar relações predestinadas. Porém, os 
Deuses já tinham metas específicas em mente quando determinaram aquilo que ficaria neste 
lugar humano, já que a história humana estava plantando a base para a retificação do Fa. A 
cultura ocidental é uma cultura na superfície que foi criada pelos seres humanos enquanto 
vivem e aguardam a retificação do Fa. 
 
Pergunta: Estou achando muito difícil regressar à Zhen-Shan-Ren. Mestre, por favor, 
poderia nos dizer o que significa verdadeiramente eliminar os apegos a um nível 
fundamental? 
 
Mestre: É um estudante novo, por isso não fique ansioso. Gradualmente entenderá e 
perceberá muitas coisas durante o processo de seu cultivo. O melhor enfoque é ler muito os 
livros; deve ler os livros repetidamente. O que o Mestre diz é absolutamente bom para 
você.  
 
Vocês viram que em poucos anos em que o Fa foi ensinado na China continental, cem 
milhões de pessoas vieram aprendê-lo. Desde que deixei a China, não tenho ensinado os 
exercícios ou o Fa diretamente, e estudantes estão difundindo o Fa, propagando os 
ensinamentos do seminário de nove dias, e dizendo sobre este Fa. Mesmo que as velhas 
forças tenham controlado certas coisas, não puderam bloqueá-lo, e muitas pessoas ainda 
vêm para aprendê-lo. Por quê? Porque este Fa pode verdadeiramente guiar o cultivo das 
pessoas, realmente pode ajudar as pessoas a melhorarem, e pode verdadeiramente mudar o 
estado de um ser. A maldade na China continental tem maquinado uma perseguição tão 
severa, e a pressão da maldade sentida pelos discípulos do DaFa na comunidade 
internacional também tem sido enorme. Então, por que essas pessoas foram capazes de 
resistir à maldade e vir? Porque vieram para aprender este Fa, e realmente melhoraram por 
meio deste Fa e do cultivo neste Fa. Certamente, não é realista querer alcançar um nível 
muito alto de entendimento logo no início. Porém, gradualmente estudando o Fa, chegarão 
a saber tudo. 
 
Quanto aos apegos, se hoje o Mestre lhe pedisse que se desfizesse deste ou daquele, isso 
seria algo forçado, e o desejo de eliminá-los não viria de seu próprio coração. Depois que o 
Mestre dissesse muitas dessas coisas e o tempo passasse, e não pudesse mais aguentar, você 
ficaria chateado e pensaria: “Por que devo fazer isso?”. Porém, quando percebe as coisas da 
perspectiva dos princípios do Fa e tem um entendimento sobre o efeito que o “fazer isso” 
terá em sua existência, só assim terá verdadeiramente melhorado, e só então será capaz de 
fazê-lo. Nenhuma restrição externa faz parte de sua própria vontade ou vem de um 
verdadeiro melhoramento próprio. As restrições e a coerção nunca podem mudar algo ou 
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fazer com que alguém melhore. Uma vez que as restrições desaparecem, a pessoa volta a 
ser como sempre foi, então isso não serve. 
 
Pergunta: Desde o início da repressão em 1999, alguns estudantes que saíram de campos 
de trabalhos forçados passaram a praticar o budismo. A verdade é que estão todos com 
muito medo.  
 
Mestre: Penso que se eles estão cheios de medo, não importa onde vão, não estarão se 
cultivando verdadeiramente, e não poderão alcançar a perfeição. Uma vez que comecem a 
praticar o budismo, verão como é. Comparados com os estudantes que têm se comportado 
bem, eles certamente agiram pobremente. Reconhecem os benefícios, porém, enquanto nós 
estamos resistindo à perseguição, eles não estão defendendo o DaFa e não querem validar o 

Fa. Aos olhos dos Deuses, esta classe de seres são os piores. Dizendo em termos de cultivo, 
tudo o que podem fazer é sugerir que façam o que é bom para eles; não há métodos 
especiais. O que uma pessoa deseja fazer, depende dela mesma. 
 
Pergunta: O Oriente Médio constantemente tem se envolvido em guerras, e as pessoas lá 
não têm oportunidades de obterem o Fa. Por favor, poderia nos dizer em como os 
discípulos do DaFa devem propagar o Fa naquela região? 
 
Mestre: Efetivamente é difícil. Tudo isso deve às ações das velhas forças. 
 
O governo dos Estados Unidos sabe que a perseguição aos estudantes de Falun Gong tem 
sido muito séria. Os Estados Unidos foi fundado na liberdade de crença e advoga pelos 
direitos humanos. Os primeiros imigrantes que chegaram aos Estados Unidos foram os 
puritanos, e vieram a esta terra pela liberdade de crença. A perseguição aos discípulos do 
DaFa implica diretamente os interesses e princípios mais fundamentais dos Estados 
Unidos, porém, por que o governo dos Estados Unidos não se envolve nisso? Tratando de 
ser compreensivo com a situação, eu diria que é porque as velhas forças têm criado 
problemas no Oriente Médio, os quais têm mantido os Estados Unidos atado e os 
impediram de ter a energia para se enfocarem na China e fazerem algo sobre a perseguição 
aos discípulos do DaFa. 
 
Se não estivessem ocupados com o assunto do terrorismo, creio que o governo dos Estados 
Unidos definitivamente não toleraria uma maldade como esta, a qual está crescendo 
vertiginosamente no mundo de hoje. Isso porque o papel dos Estados Unidos no mundo é o 
de manter a ordem; os Estados Unidos, na realidade, é a polícia internacional. Por que os 
Deuses o fizeram tão rico e poderoso? Os Deuses quiseram que os Estados Unidos 
desempenhasse esse papel no mundo. A China é o cenário principal nesta obra teatral da 
humanidade, é o lugar onde a obra principal está atuando. Porém, alguém tem que manter a 
ordem no teatro; não pode deixar que se torne um caos, verdade? Então, a verdade é que os 
Deuses realmente queriam que os Estados Unidos fizesse isso. O partido comunista chinês 
sempre critica os Estados Unidos por ser “a polícia internacional”. Pois bem, ele é a polícia 
internacional, e os Deuses querem que seja assim. Se o governo dos Estados Unidos 
realmente não pudesse cumprir com a responsabilidade e não cumprisse seu papel, então os 
Deuses não o deixariam ser tão forte e rico. Não é que os americanos sejam especiais, é só 
que os Deuses arranjaram as coisas assim. (O Mestre ri). 
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Pergunta: Eu e outras discípulas do DaFa próximas a mim, recentemente tivemos bebês. 
Parece que já não temos tanto tempo para esclarecer a verdade como tínhamos antes, e 
estamos um pouco preocupadas por isso. 
 
Mestre: Não penso que isso seja um problema. Muitos discípulos do DaFa têm crianças. 
Se a criança é muito pequena, não há problema em ficar mais tempo cuidando dela. Quando 
tiver tempo, pode trabalhar no esclarecimento dos fatos, e quando tiver pouco tempo, pode 
desempenhar um papel de apoio, o qual também é bom. Quando o bebê crescer e você 
“estiver com as mãos livres”, poderá fazer mais coisas, e isso estará bom. 
 
Pergunta: Quando fazemos exibições anti-torturas, muitas pessoas comuns passam muitas 
vezes por nós no mesmo dia, e já pegaram nossos materiais de esclarecimento, porém, 
alguns praticantes chineses ainda assim, caminham até elas e enchem as mãos dessas 
pessoas com materiais.  
 
Mestre: Talvez esses praticantes fossem outros estudantes e não sabiam que essas pessoas 
já tinham pegado o material, então, eles acabaram dando o mesmo material novamente. 
Deve ter consideração com as coisas nesse aspecto. Com o passar do tempo, quando 
algumas pessoas já te conhecem e já foram esclarecidas sobre a verdade, se enche as mãos 
dessas pessoas com o mesmo material, na realidade, isso é desperdiçar recursos. Não façam 
o mesmo que as pessoas comuns fazem quando distribuem panfletos, as quais terminam 
seus trabalhos quando todos os panfletos foram distribuídos. Vocês estão salvando seres. 
De outro modo, para que estão aqui em Nova Iorque? 
 
Pergunta: A cidade de Atlanta e o Senado do estado da Geórgia estão fazendo pressão para 
que se estabeleça lá um consulado chinês. Isso está acontecendo porque nosso 
esclarecimento da verdade não tem sido suficientemente poderoso, ou é devido à 
interferência das velhas forças? 
 
Mestre: Eles podem estabelecer onde quiserem, isto não é problema. Se eles estabelecem 
ou não um consulado, não tem nada a ver conosco. E quem sabe de quem será o consulado 
no futuro. (A audiência ri). Na realidade, não nos preocupemos com assuntos de gente 
comum. Somos simplesmente cultivadores. Observem como é a China agora. Neste 
momento, o partido comunista está realmente sentado na boca de um vulcão, se 
equilibrando bem na ponta. Parece grandioso, porém está muito além de toda cura. Sua 
roupa na superfície é bonita, porém por dentro está todo podre.  
 
Pergunta: Até agora, Nova Iorque alcançou que fase da retificação do Fa?  
 
Mestre: Não há fases. Simplesmente esclareçam os fatos, ajudem as pessoas a entenderem 
as coisas falando a elas sobre a verdade dos fatos, e ajudem o mundo a ser consciente sobre 
a verdade dos fatos. O que você na realidade quer saber, é qual é a situação geral agora. De 
fato, desde o momento em que começaram a esclarecer a verdade desta maneira, muitas 
pessoas que moram em Nova Iorque puderam entender a verdade. Na verdade, mais da 
metade. Elas entenderam as coisas rapidamente. Porém, aquelas que somente trabalham em 
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Nova Iorque e não moram aqui, apenas uma pequena quantidade delas sabe dos fatos. Esta 
é a situação das coisas no momento. 
 
Pergunta: Devido aos assuntos de segurança, há algumas coisas que queremos manter em 
segredo. Porém, ir aos extremos, atrapalha a troca de experiências e a comunicação entre os 
estudantes, e esfria o entusiasmo das pessoas. Como podemos lidar com isso de uma 
melhor forma? 
 
Mestre: Cultivadores, vocês sabem que devem pensar nos outros sem importar o que eles 
estão fazendo, e mais ainda, vocês devem pensar no DaFa. Então, não se sintam mal 
quando alguém não revela algo a vocês. Alguns projetos não podem ser discutidos em 
grandes reuniões, não podem ser conhecidos por todos. Quando um grande número de 
pessoas sabe de tal projeto, as pessoas baixam a guarda. Uma pessoa fala disso, e outra 
pessoa fala disso, e antes que os outros saibam, esses agentes secretos dessa máfia da 
China, também saberão sobre isso. Os meios para monitorar e escutar às escondidas, aquilo 
que faz, são excessivos. Mesmo que tenha o número de seu telefone apagado, eles ainda 
podem usá-lo para o escutar. Então, por questões de segurança, muitas coisas que faz para 
salvar seres conscientes não podem ser conhecidas antes de serem concluídas. Deve ter isso 
claramente em sua mente: Deve ser compreensivo com os estudantes, quando não os 
deixam participar de algumas coisas. Eles não estão querendo esconder as coisas; apenas 
querem manter algumas coisas de forma discreta. Por exemplo, digamos que quer fazer 
uma exibição de arte para esclarecer a verdade, e antes que as coisas comecem a funcionar, 
o consulado faz uma chamada telefônica para intimidar a galeria, dizendo: “Se vocês 
deixarem usar a galeria, é melhor terem cuidado; haverá uma explosão”. Nenhuma ação 
baixa é pouco para eles. Então, em algumas coisas não podemos ter muitas pessoas 
envolvidas. Como estudante do DaFa, deve ser compreensivo com cada estudante. 
 
Pergunta: Alguns estudantes têm feito uma grande quantidade de trabalho e contribuído 
muito para o DaFa, porém, muitas vezes, enquanto fazem o trabalho ficam chateados. 
Alguém assim pode se cultivar até a perfeição? 
 
Mestre: Não penso que isso afete algo tão importante como a perfeição. Por que ficam 
chateados? Certamente, se é somente o caso de chateação, então não podemos afirmar que 
eles tenham se cultivado pobremente. Porém, ficar chateado tem um efeito terrível. O 
impacto sobre os estudantes novos é muito grande, e é quase suficiente para afastar as 
pessoas. Vocês ainda estão se cultivando – depois de tudo, são humanos se cultivando, não 
Deuses – assim que causará maus-entendidos quando ficam chateados e acabará causando 
interferências. Você pode ter diferenças de opinião ou se sentir chateado com as coisas, mas 
ainda necessita falar sobre as coisas de forma calma. Nossos discípulos do DaFa não 
devem evitar devolver o golpe ou insulto, inclusive frente à maldade? Não tem que ter Ren 
para esclarecer a verdade pacientemente? De que serve ficar chateado? Portanto, um 
cultivador se chatearia com o quê? Não deve passar uma imagem de calma quando está 
com outros praticantes? Sem importar quem for, está se cultivando. Por que sempre se 
chateia com meus discípulos? Eu aprovo que atue com meus discípulos dessa forma? 
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Pergunta: Devido ao meu forte apego, no momento do Fahui, eu tirei umas fotos do 
Mestre de forma apressada e não saíram boas. Percebi que ao fazer isso, faltei com o 
respeito ao Mestre.   
 
Mestre: Bom, essa é a razão pela qual lhes digo que não tirem fotografias. No mesmo 
instante que algum estudante me vê: “clic-clic-clic”, começa a tirar fotogafias. Não me 
preocupo com isso, e pessoalmente não me importa se as imagens não saem bem. Porém, 
depois que tira as fotos, não se sentirá tão bem sobre isso. Digo que em casos como o 
descrito, quando é difícil lidar com isso, me entregue as fotos que eu me encarregarei delas.  
 
Pergunta: (Mestre: Esta pergunta tem muitas palavras). Há diferenças nas formas em que 
os chineses e os ocidentais distribuem os materiais de esclarecimento da verdade. Por 
exemplo: nossos estudantes ocidentais carregam os panfletos em suas mãos e ficam parados 
tranquilamente esperando que as pessoas os peguem. Porém, muito poucas pessoas têm a 
iniciativa de vir e pegar os panfletos das mãos dos estudantes. Contudo, os estudantes 
chineses, especialmente os de Taiwan, sempre os distribuem com cortesia e entusiasmo, e 
sempre improvisam para dar muitos panfletos às pessoas. Porém, muitos estudantes 
ocidentais pedem que não façam isso, especialmente quando estão esclarecendo a verdade 
nas exibições anti-torturas. Por muitas razões, esperamos que os estudantes ocidentais 
possam ser mais ativos ao esclarecerem a verdade e não sentirem que precisam esperar as 
pessoas virem até eles.  
 
Mestre: Minha sensação é que nossos estudantes ocidentais têm certamente sua própria 
visão, isto é, eles pensam que já que estamos cultivando Zhen-Shan-Ren, devemos ser 
cordiais e mostrar o Shan de um discípulo do DaFa às pessoas. Seguramente é isso que eles 
pensam, e por isso não se aproximam diretamente das pessoas e preferem esperar que elas 
peguem os panfletos por si mesmas. Não penso que haja alguma coisa errada nesse ponto 
de vista, porém sim, dissemos que salvar pessoas é um assunto urgente. Os discípulos do 
DaFa têm renunciado ao conforto de seus lares, têm sacrificado sua carreira e superado 
todo tipo de dificuldades, e encima disso tudo, suas finanças estão curtas. Então, vir aqui 
esclarecer a verdade e salvar pessoas realmente não é fácil para eles. Então, já que isso trata 
de salvar pessoas, é bom ser um pouco mais ativo. Porém sim, deve ser cordial.  
 
Sejam ambas as coisas, um pouco mais cordial e um pouco mais ativo. Dessa forma as 
pessoas não se desanimarão e poderão também dar mais materiais a elas; penso que isso 
seja o melhor. Se esperar que as pessoas venham até você para pegar material, mesmo que 
possivelmente seus pensamentos sejam o de salvar essas pessoas, e dizem em suas mentes 
que venham pegar os panfletos, quando o lado humano delas é forte, o lado que sabe não 
pode desempenhar seu papel. As pessoas em Manhattam, por exemplo, estão sempre muito 
ocupadas. A mente delas pode estar ocupada com pensamentos sobre ganhar dinheiro, ir ao 
encontro de alguém, ou fechar algum negócio, então elas caminham rapidamente. Portanto, 
enquanto elas pensam sobre algo, esse pensamento que você envia a elas pode fazer que o 
lado delas que sabe queira vir e pegar o material, porém, o lado humano ainda é forte, então 
elas podem perder sua oportunidade. Então penso que seria maravilhoso se nós as 
saudássemos cordialmente e fôssemos um pouco mais ativos.  
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Sei que esse enfoque é difícil para nossos estudantes ocidentais. Eles sempre se sentem mal 
no que se refere a molestar as pessoas, a molestá-las ativamente. Porém, não se trata disso. 
O que deve fazer é manter em mente que está salvando-as, e assim dará tudo certo. 
(Aplausos).  
 
Pergunta: Quando esclarecemos a verdade em Manhattam aos empregados dos edifícios, 
ainda nos deparamos com muitos obstáculos. Como podemos agir de uma forma melhor a 
fim de atravessarmos camada sob camada de obstáculos e o controle que as velhas forças 
estabeleceram, e desse modo, levarmos a salvação aos seres conscientes desses edifícios? 
Mestre, por favor, poderia.....? 
 
Mestre: Sim, realmente quando vamos a esses edifícios para esclarecermos a verdade, é 
difícil entrar, pois todo mundo está trabalhando. Enquanto todos estão trabalhando, se nós 
vamos esclarecer a verdade alí, certamente seus chefes ficarão chateados e pensarão mal de 
nós. Certamente, isso não quer dizer que seja sempre dessa maneira. Quando as 
circunstâncias permitirem, podemos fazê-lo. Quanto aos empregados dessas companhias, 
usualmente há três oportunidades no dia em que pode entrar em contato com eles. Uma é 
quando chegam ao trabalho, outra é quando saem do trabalho, e a última é quando saem 
para almoçar. A maioria deles sai para almoçar. Então, nessas três vezes podemos fazer um 
esforço para encontrá-los e talvez os resultados sejam melhores.  
 
Pergunta: Sou um discípulo de Pequim. Antes de partir para os Estados Unidos, meus 
companheiros cultivadores me disseram para me certificar de não esquecer de passar suas 
saudações ao Mestre. (Mestre: Obrigado. Meu agradecimento aos estudantes de Pequim) 
(Aplausos). Mesmo que todos eles sintam que o Mestre está constantemente ao nosso lado, 
não podem evitar de sentir saudades do Mestre; as lágrimas surgem mediante a menção do 
nome do Mestre. Esses dois dias me uni às atividades dos discípulos do DaFa do 
estrangeiro, e achei isso profundamente comovedor. Mesmo que nós, em Pequim, 
estejamos no outro centro da maldade, desde que a perseguição começou, por longo tempo 
alguns companheiros praticantes caíram em uma modalidade onde seguem uma rotina 
mecânica. Não são como os discípulos do DaFa do estrangeiro que são tão diligentes e 
mantêm um sentido de urgência. Aqui pode-se sentir verdadeiramente que o ritmo das 
coisas é muito veloz e cada discípulo do DaFa está trabalhando muito. Posso sentir a 
diferença entre nós e os discípulos do DaFa do estrangeiro. Definitivamente levarei de 
volta isso e compartilharei com os companheiros praticantes na China a experiência que 
tive em Manhattam e a magnificência do Fahui de Nova Iorque. Nós realmente 
necessitamos recuperar o ritmo e sermos ainda mais diligentes. O Mestre pode ficar 
tranquilo e descançar: Nós conseguiremos isso, definitivamente o faremos.  
 
Mestre: Eu acredito em você. (Aplausos). Na realidade, a maldade na China continental 
tem se assustado muito com os discípulos do DaFa ao redor do mundo fazendo coisas 
como a que você descreveu e fazendo grandes esforços. Isto tem desempenhado um grande 
papel na restrição da perseguição, e enormes quantidades do mal foram destruídas ao longo 
do caminho. Então, quando a situação está assim, e nós temos estudantes que não dão um 
passo adiante e que não fazem coisas devido ao medo em seus corações, então realmente 
estão perdendo suas oportunidades. Algumas pessoas dizem: “Sabemos que o Mestre é bom 
e sabemos que o DaFa é bom. Estamos estudando o Fa em casa e fazendo os exercícios 
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clandestinamente”. Porém, o fato de que o DaFa tem sido compartilhado, e se tem dado a 
você a oportunidade de salvar a todos os seres, é justamente para que possa estabelecer 
ainda mais a poderosa virtude e ser responsável por todos os seres. Já não disse que as vidas 
do futuro farão as coisas pelo bem dos demais e não pelo seu próprio bem? Este processo é 
exatamente aquele em que essas qualidades são forjadas em você, então não pode pensar 
somente em si mesmo. Você tem medo de quê? Parece que tem medo de tudo. Sim, quando 
uma perseguição tão cruel está acontecendo, tampouco quero ver praticantes sofrendo com 
a perseguição. Porém, a situação atual está mudando gradualmente, e isso significa que 
devemos fazê-lo ainda melhor. De fato, os estudantes que têm feito muito bem desde o 
início, também não tiveram que atravessar tão severa e cruel perseguição? 
 
Minha esperança é que os estudantes da China continental possam realmente aprender com 
os estudantes fora da China. Para poder reduzir a maligna perseguição, observem o que os 
estudantes fora da China estão fazendo; eles têm trabalhado arduamente. Alguns dormem 
apenas um pouco, dia após dia, cada pessoa está fazendo muitas coisas, e todas estão 
participando em muitos projetos. E não estou falando somente de algumas delas; estou 
falando da maioria, e realmente estão trabalhando muito. Então, quando comparamos as 
coisas, mesmo quando o ambiente dos estudantes ocidentais é calmo e cômodo, como 
discípulos do DaFa que são, ainda tratam de ser diligentes. Se você, sob duras 
circunstâncias fracassa ao fazer as coisas, ou fracassa em fazê-las bem, talvez seja produto 
das circunstâncias. Porém, as coisas estão mudando agora e deve dar um passo adiante e 
fazê-lo bem. 
 
Anteriormente, quando a maldade pressionando as coisas aqui era muito grande, os Três 
Reinos estavam saturados dela, e ela enchia o ar. Você a inspirava para dentro de si e a 
expirava; era imensa assim. A maldade estava em todas as partes, e tudo e cada pequena 
coisa estava dominada por essa maldade. A grama fazia você tropeçar, e os ramos das 
árvores golpeavam o seu rosto. Quando caminhava ao lado de uma parede, batia a cabeça. 
Tudo parecia muito natural para você, porém não era; era perverso assim o ambiente. Agora 
que a maldade foi eliminada, nossos arredores estão se tornando mais calmos e fáceis. Em 
muitas áreas, a maldade foge quando vê os discípulos do DaFa. A maldade não se atreve de 
forma alguma a visitar essas áreas, as quais os discípulos do DaFa fizeram bem as coisas. 
Então, com tantos discípulos do DaFa em Manhattam, por que a maldade vem aqui? 
Porque os elementos das velhas forças estão – como se varressem a sujeira – trazendo a 
maldade aqui, trazendo-a para cá e acumulando-a aqui. Então, os discípulos do DaFa e a 
multidão de Deuses podem eliminá-la. De outra forma, a maldade não se atreveria a vir 
para cá agora.  
 
Agora, quando observamos a China continental com o ambiente que temos no momento 
atual, se alguns estudantes não conseguem dar passos adiante, então eles realmente estão 
por perder a oportunidade. Certamente, muitos estudantes têm feito um grande trabalho ali, 
e o tem feito desde o início. Isso é realmente extraordinário.  
 
Pergunta: As pessoas têm diferentes entendimentos sobre enviar pensamentos retos em 
frente ao consulado. Algumas pessoas acreditam que se enviamos pensamentos retos depois 
de cada exercício, a maldade nem sequer terá a possibilidade de respirar. Este pensamento 
está indo contra Shan? 
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Mestre: A maldade que persegue os discípulos do DaFa simplesmente deve ser eliminada. 
Quanto às coisas específicas, tenho deixado para que vocês mesmos as resolvam. 
 
Pergunta: Algumas pessoas têm o entendimento que ao fazê-lo assim (como descrito na 
pergunta anterior) estariam usando pensamentos humanos. Enviar pensamentos retos é algo 
solene, e os princípios do Fa dizem que as coisas são obtidas somente quando não as 
perseguimos, e que devemos seguir o curso natural. Somente quando enviamos 
pensamentos retos assim que fizermos os exercícios em pé e novamente quando 
terminarmos os exercícios sentados, não causará impacto em nosso próprio cultivo. Poderia 
nos dizer se há algum problema em parar um exercício, em seguida enviar pensamentos e 
retornar depois de algumas horas? 
 
Mestre: Não desenvolva um apego. Siga os requisitos que foram estabelecidos para quando 
faz os exercícios. Quanto a enviar pensamentos retos, pode fazê-lo a qualquer momento, 
exceto quando fazem os exercícios coletivamente. Meu pensamento é que fazer os 
exercícios é fazer os exercícios, então os façamos normalmente. Quanto aos pensamentos 
retos, pode fazê-lo em qualquer momento, em qualquer lugar. Contanto que não esteja 
usando isso para si mesmo, pode enviá-los e tudo estará bem. Tudo o que for gasto, será 
rapidamente reposto. Fazer os exercícios só por fazer os exercícios não é o propósito; os 
exercícios fortalecem os mecanismos, e é o mecanismo automático que repõe e eleva sua 
energia. Está sendo refinado pelo gong e pelo Fa durante as vinte quatro horas do dia, então 
não importa quanta energia emite quando envia pensamentos retos, nada disso é perdido. 
Quanto às suas capacidades de gong, elas regressarão por si mesmas. Outras coisas 
utilizadas também serão igualmente repostas rapidamente, e isso porque seu padrão está a 
essa altura. É exatamente como disse: a altura de seu gong é a altura de seu xinxing, pois 
essa é a medida. Quando essa medida está a essa altura, o gong não tem outra alternativa 
que a de subir a esse ponto; é rapidamente reposto. Aumentar o gong é realmente fácil. O 
difícil é elevar o xinxing. Por isso o gong é tão difícil de formar. (Aplausos).  
 
Já li todos os papéis com perguntas. (Aplausos). Nossos discípulos do DaFa realmente têm 
trabalhado muito nesses anos passados validando o DaFa, esclarecendo a verdade, e 
salvando seres conscientes; para muitos discípulos do DaFa o trabalho tem sido tanto que 
se sentem realmente fatigados, e muitas pessoas têm superado desafios de todos os tipos ao 
fazerem essas coisas. Não podem deixar de falar que os discípulos do DaFa são 
extraordinários. Na realidade, não sou eu que digo que vocês são extraordinários, só estou 
repetindo as palavras que os Deuses estão utilizando. São os próprios Deuses que dizem 
que vocês são extraordinários. Se fôsse apenas eu que estivesse dizendo que vocês são 
extraordinários, bom, eu sou vosso Mestre, assim certamente, posso ser um pouco parcial 
para com meus discípulos. O espectro mais amplo de vidas está convencida, e isso é o 
porquê, sem importar como possa parecer, no geral, as coisas estão melhorando para nossos 
discípulos, mesmo quando vocês se encontram com uma grande quantidade de problemas e 
com contratempos enquanto validam o Fa. 
 
É certo que a retificação do Fa do Cosmo terá êxito. Inclusive essas coisas arranjadas pelas 
velhas forças não se atrevem a fazer com que não tenha êxito. O que ocorre é que seus 
planos interferem com a retificação do Fa e prejudicam muitas coisas na retificação do Fa, 
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razão pela qual, os fatores das velhas forças devem ser completamente eliminados. Os 
discípulos do DaFa definitivamente não estarão validando o Fa aqui no mundo humano 
para sempre, e terminará no tempo em que a retificação do Fa do mundo humano chegar. 
Em breve a retificação do Fa que o DaFa está fazendo no Cosmo chegará à sua conclusão. 
Agora as pessoas sabem que a Via Láctea está se distanciando cada vez mais do Cosmo. 
Em outros mundos, tudo isso não é somente algo que eu estou dizendo, e não é algo que 
somente os discípulos do DaFa podem saber: os seres humanos gradualmente chegarão a 
saber disso. 
 
Tudo o que o homem não acredita se revelará ante seus próprios olhos. Todos os mistérios 
do passado que não foram resolvidos aparecerão no mundo humano, e quando isso 
acontecer será o momento em que o Fa retificará o mundo humano. Com tudo o que os 
discípulos do DaFa têm feito, vocês têm se mostrado dignos de tudo que o DaFa lhes deu 
para forjá-los. Posso dizer que os discípulos do DaFa como um todo, ao validarem o Fa, 
devem alcançar o que devem e cumpriram com suas responsabilidades. (Aplausos). Ainda 
assim, continua o resto da viagem que devem cumprir, e ainda restam algumas coisas a 
fazer. Penso que nada disso será um problema, pois o tempo mais difícil já passou e o 
período mais maligno já acabou. (Aplausos). O caminho a seguir deve ser mais amplo, 
enquanto tudo se torna mais claro, e vocês se tornem mais maduros. Sendo cultivadores, 
devem encarnar ainda mais o comportamento de um discípulo do DaFa. No futuro, um 
discípulo do DaFa será recompensado por tudo o que faz durante o processo inteiro da 
retificação do Fa. Quando se trata da perseguição e das perdas sofridas pela humanidade, 
no tempo futuro a humanidade também será compensada. (Aplausos). O DaFa estabelecerá 
um futuro para a humanidade, e uma pessoa que pode atuar de forma reta durante este 
tempo em que o DaFa está sendo propagado e os discípulos do DaFa estão na dura e difícil 
situação de serem perseguidos, essa classe de pessoa será abençoada. Essas pessoas têm 
feito o que uma pessoa deve fazer, assim que no futuro, se estabelecerá para elas um 
ambiente real e verdadeiro para que vivam. 
 
Rapidamente tudo mudará, porém, como discípulo do DaFa, não pode fraquejar de 
nenhuma forma antes de alcançar a perfeição. Deve fazer o que deve fazer, assim como tem 
feito sempre. Se somente um pensamento ou idéia sua é extrema, e não leva em conta as 
consequências, ou se não pensa na segurança do DaFa, digo que não caminhou bem o seu 
caminho. Como seu caminho vai ser deixado para o futuro, tem que abrir o caminho. A 
meta de seu cultivo vai além da perfeição individual, pois está salvando seres conscientes, e 
está ajudando as vidas do futuro a estabelecerem esse futuro. Sua responsabilidade é 
grande, porém a recompensa que o espera é enorme. O que ganhará depois, excede em 
muito o que foi investido, seja o que for. Assim, espero que sob nenhuma circinstância você 
fraqueje. Se a opinião sobre o DaFa feita pelas pessoas mudar ou não, ou se surgir uma 
situação nova ou não, enfim, qualquer que seja o caso, os discípulos do DaFa devem salvar 
seres conscientes que necessitam ser salvos. Continuem fazendo o que devem fazer durante 
todo o caminho até a perfeição! (Aplausos longos e calorosos).  
 


