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(Longos aplausos) Boa Tarde! Vocês têm trabalhado arduamente. 

 

O inverno já passou e a primavera chegou. Assim como o ciclo Primavera, Verão, Outono e 

Inverno, as mudanças têm acontecido através do longo processo da história da humanidade, 

e todo tipo de coisas tem surgido continuamente, estabelecendo e criando a cultura 

necessária à humanidade nessa etapa final. Ao longo dos séculos houve muitos cultivadores 

e muitas formas de cultivo, porém, há muitas diferenças entre as vias de cultivo. Durante os 

últimos dois mil anos, surgiram algumas religiões de fé reta. Apesar das pessoas dessas 

religiões acreditarem nos Deuses, os métodos de cultivo nas religiões eram diferentes, e 

inclusive se opunham uns aos outros. Há uma razão para essa oposição; a razão se baseava 

na necessidade de manterem estáveis e sem mudanças as formas de suas religiões. Em 

outras palavras, a fé reta das pessoas nos Deuses tiveram diversas formas. Antes que a 

Retificação do Fa começasse no mundo, não houve nenhuma via de cultivo especialmente 

designada no Cosmo para desempenhar o papel de método base a ser praticada 

uniformemente por todos; isto é, na qual todas as pessoas do mundo que acreditassem nos 

Deuses seguiriam o mesmo caminho. Isto é algo que nunca ocorreu anteriormente. Como 

vocês sabem, a forma de cultivo que os discípulos do DaFa praticam hoje é diferente das 

religiões e das vias de cultivo de cada período ao longo da história. Não é simplesmente 

diferente; na verdade, as diferenças são enormes. No passado, todos os Deuses viram uma 

questão: Eles pensavam que os seres humanos não podiam se cultivar com êxito a menos 

que escolhessem deixar a sociedade humana e não se cultivar no mundo secular. Quando as 

pessoas enfrentam coisas que envolvem interesses pessoais ou ganhos práticos, quando 

todo tipo de pensamentos humanos interferem com o cultivador no mundo “real”, fica 

realmente difícil para os cultivadores melhorarem a si mesmos, além de tornar sumamente 

difícil a meta daqueles que querem salvá-los. Essa foi a razão de ninguém ter tomado esse 

caminho anteriormente. Quanto a salvar grandes quantidades de pessoas e ter uma grande 

quantidade de cultivadores envolvidos, aqueles Deuses sentiam que não havia forma de 

guiar os cultivadores ou salvá-los enquanto estivessem na sociedade comum. Por isso, 

ninguém se atrevia a pensar sobre isso nos métodos de cultivo e formas de salvação do 

passado, muito menos em ter cultivadores fazendo isso no mundo secular. 

 

O caminho que os discípulos do DaFa estão transitando hoje, não tem precedentes. Um 

conceito fixo formado na mente de muitas pessoas do mundo é que quando alguém é 

devoto de uma fé religiosa ou é um cultivador, não terá êxito a menos que renuncie à 

sociedade e deixe o mundo secular. Então digo que a forma de cultivo dos discípulos do 

DaFa não tem precedentes nem modelos. Sempre disse que no cultivo dos discípulos do 

DaFa não há modelos exemplares. Não digo isso simplesmente porque em seu cultivo 

pessoal você tem que transitar o seu próprio caminho, e sim porque inclusive a forma de 

cultivo que ensinei também não tem exemplos a seguir. Você tem que abrir esse caminho 

por si mesmo. Por que este caminho é assim? Talvez você já tenha percebido isso através 

de sua experiência no cultivo e por eu já ter falado sobre esse Fa em diferentes situações, 

na verdade, o caminho é assim porque a responsabilidade histórica que foi outorgada aos 

discípulos do DaFa é tremenda, um enorme número de seres conscientes está envolvido, e 

os requisitos para os discípulos do DaFa são extremamente altos. E mais, no mundo de 

hoje, a qualidade-inata dos espíritos-originais dos seres conscientes é bem substancial. 

Como sabem, vocês são discípulos do DaFa e fazem parte dos discípulos do DaFa do 

período da Retificação do Fa. Os discípulos do DaFa do período da retificação do Fa têm 
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enormes responsabilidades e o significado desse título é extremamente vasto. Suas 

habilidades, como discípulo do DaFa, de alcançar tão poderosa virtude é o que determina a 

singularidade de seus caminhos de cultivo. Se vocês não aceitassem essa forma de cultivo, 

ou se vocês aceitassem qualquer método de cultivo do passado, então vocês, discípulos do 

DaFa do período da retificação do Fa, não poderiam alcançar as metas de seu cultivo, não 

poderiam cumprir com a enorme responsabilidade de suas missões e menos ainda 

alcançariam os níveis que um discípulo do DaFa deve alcançar ou o estado de Fruição que 

vocês alcançarão.  

 

Então, isso traz uma questão: É extremamente difícil para uma pessoa romper com o 

mundo secular; é extremamente difícil se cultivar com êxito e sair do ambiente dos seres 

humanos. E mais, nenhum exemplo na história foi deixado como referência e, cultivar-se 

seguindo as religiões do passado ou dos tempos modernos, não adianta. As pessoas sabem 

como os monges budistas se cultivam, como os taoistas se cultivam, como os cristãos e 

católicos se cultivam, e que as pessoas do mundo devem acreditar nos Deuses. Porém, 

acreditar nos Deuses é diferente de se cultivar, pois quando você simplesmente acredita em 

Deus, na melhor das hipóteses, Deus cuida de você até certo ponto e lhe dá bênçãos, ou no 

caso de pessoas excepcionalmente boas, elas poderão ascender ao paraíso desse Deus e se 

tornar um ser comum ali. Porém, em todos os casos, ninguém obtém um estado de Fruição. 

“Acreditar” é algo de sentido geral, não é o mesmo que se cultivar. Por meio do cultivo, a 

pessoa pode alcançar o estado de Fruição. Em outras palavras, uma pessoa com um estado 

de Fruição não será somente um ser comum nos céus; ela terá um nível divino. Quanto aos 

discípulos do DaFa, se requer que alcancem estados de fruição extraordinários, já que a 

responsabilidade é enorme, o cultivador é empurrado a esse nível. Ele precisa assumir toda 

essa responsabilidade, então o grau de dificuldades que surgem é enorme. Aqui, não estou 

falando sobre o grau de desafios que são forçados sobre vocês pelas velhas forças, e sim do 

grau de dificuldade causado pela via de cultivo em si. Vocês já experimentaram e sentiram 

a dificuldade envolvida e as tribulações que devem suportar nessa via de cultivo, e o quanto 

é difícil romper com o humano. Durante o seu cultivo, você experimenta todo tipo de 

pensamentos humanos, todo tipo de coisas que envolvem interesses pessoais, e todo tipo de 

conceitos em todos os aspectos que chegam a você, e juntando-se a isso há a irracionalidade 

causada pelo qing e pela ilusão, além da sensação que sente quando está com a mente 

confusa, o que torna difícil romper com seus apegos humanos. Em sua vida cotidiana tem 

que lidar com sua família, com a sociedade, com o trabalho, até com o cultivo, e mais, com 

a pressão sobre vocês, como discípulos do DaFa, causada pela perseguição e os desafios 

decorrentes dela. Na verdade, tudo isso é só a parte que vocês podem sentir; também há 

uma parte que não podem sentir. O que fazem parece comum, e as coisas que fazem são 

muito parecidas com as coisas que as pessoas comuns fazem quando suportam dificuldades. 

Porém é diferente. Quando uma coisa é feita pelos discípulos do DaFa ao invés de ser feita 

por uma pessoa comum, é diferente, o que vocês carregam e suportam é diferente. 

 

Sem dúvida, na superfície parece que as condições são as mesmas, porém, de fato, são 

diferentes. Por quê? Darei um exemplo: há cristãos em diferentes partes do mundo. Quando 

chega o aniversário do sofrimento e morte de Jesus, algumas pessoas realmente cravam a si 

mesmas em uma cruz. Talvez façam isso para mostrar ao seu Deus que elas também 

experimentam esse sofrimento. Porém digo que isso é absolutamente diferente do 

sofrimento de Jesus. Por quê? Quando Jesus foi crucificado, os seres humanos não podiam 
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ver que ele estava pagando pelos pecados dos seres humanos e que uma enorme quantidade 

de pecados e carma de um grande número de pessoas faziam uma grande pressão para 

baixo sobre ele; ambos: o número e a quantidade eram enormes, e eram extremamente 

densos. Isso foi a causa fundamental de tamanho sofrimento. Naquele momento, mesmo 

que não tivesse sido torturado, não conseguiria se manter em pé firmemente. A carga que 

ele carregava era tão grande que até o respirar era um desafio. O tipo de sofrimento que 

vem da pressão da enorme quantidade de pecados e carma dos seres conscientes, o horrível 

trauma mental, e as reações do dano causado sobre cada célula de seu corpo; essas não são 

coisas que uma pessoa comum possa resistir. Isso não é algo que as pessoas comuns 

possam resistir. Imaginem o que foi para Jesus ser crucificado além de suportar toda essa 

agonia. Algumas coisas que podem parecer similares, estão muito além do que uma pessoa 

comum possa imaginar. Algumas coisas podem ser parecidas com as coisas das pessoas 

comuns, quando na realidade, a situação por detrás delas é completamente diferente; são 

como o dia e a noite.  

 

Ainda que o Mestre tenha reduzido uma quantidade substancial de carma que os discípulos 

do DaFa carregavam inicialmente, a responsabilidade dos discípulos do DaFa é muito 

grande, então durante o cultivo, com exceção das dificuldades que os discípulos do DaFa 

suportam devido a certa quantidade de carma, todos os seus sofrimentos resultam 

basicamente do processo relacionado à melhora do xinxing. Essa perseguição é algo 

forçado sobre nós pelas velhas forças, e não é algo que a retificação do Fa necessita. 

Apesar disso, vocês a tem superado. Sem importar o quão dura e árdua tem sido a viagem, 

vocês não ficaram parados ao enfrentarem essas dificuldades, e continuaram percorrendo o 

caminho para a divindade. Há alguns que continuam tropeçando enquanto seguem adiante; 

tropeçando e caindo, uma e outra vez. Alguns caminham muito bem e firmemente. Sem 

importar qual, a situação geral do cultivo dos discípulos do DaFa e a situação dos 

discípulos do DaFa validando o Fa tem sido muito firme e sólida. Os Deuses veem que a 

situação e o curso do cultivo dos discípulos do DaFa não podem ser detidos. Em outras 

palavras, sem importar o quão difícil tenha sido a viagem, mesmo que nunca tenha existido 

uma via de cultivo como essa, os discípulos do DaFa têm ultrapassado com muito êxito 

esses desafios. Enquanto validam o Fa, muitas coisas parecem iguais ou idênticas às coisas 

das pessoas comuns. No entanto, os fatores por detrás dessas coisas, e o ponto de partida 

dos discípulos do DaFa para fazer essas coisas, a responsabilidade que os discípulos 

carregam, suas metas, enfim, tudo isso é fundamentalmente diferente das coisas de gente 

comum. 

 

Agora mesmo, devido à divisão e interferência trazidas para a sociedade humana pelos 

fatores das velhas forças e pelos fatores do velho Cosmo, os Deuses não podem aparecer 

aqui abertamente, e a forma com que os demônios que interferem são aniquilados e 

destruídos também não podem ser mostrada aos seres conscientes. Até as formas dos 

cultivadores que são completamente diferentes das pessoas comuns, também têm sido 

bloqueadas da vista das pessoas devido a essa barreira. O mal tem feito coisas maléficas 

durante esse tempo antes da chegada da retificação do Fa no mundo humano. O propósito 

de se fazer a Retificação nesse mundo humano não é absolutamente para colocar os 

discípulos do DaFa ou a retificação do Fa dentro dessa ilusão. O ambiente dos Três Reinos 

foi criado para a retificação do Fa, e o propósito era fazer desse lugar, o lugar para a 

retificação do Fa e assim, não perturbar os reinos divinos. Essa é a razão pela qual nós 
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usamos esse ambiente e usamos as formas humanas para validar o Fa. Porém, isso não quer 

dizer que nós aprovamos a interferência na retificação do Fa causada pelas velhas forças, 

não significa que aprovamos as coisas que elas arranjaram. A sociedade humana está na 

ilusão, e as pessoas não podem ver como é verdadeiramente o Cosmo ou a verdadeira 

situação dos seres. Os seres nesse nível são assim, porém a situação durante a retificação do 

Fa é feita toda pelo DaFa e muda de acordo com o que é preciso para que o DaFa possa 

salvar mais seres conscientes. O fato é, que os discípulos do DaFa devem fazer coisas 

divinas, pois para os discípulos do DaFa, o cultivo pessoal já não é o primeiro e o 

principal. O propósito é salvar seres conscientes e reconstruir o firmamento colossal 

durante a retificação do Fa. Devem fazer coisas da retificação do Fa e coisas para salvar 

seres conscientes, então devem eliminar os obstáculos apresentados por esse ambiente e 

validarem o DaFa. Nessa situação onde não podem ver completamente as verdadeiras 

mudanças em vocês mesmos durante o cultivo, assim como podem os Deuses, vocês têm 

dependido – em meio às interferências e tribulações nas quais vocês rompem 

dolorosamente com os apegos – de pensamentos retos que surgem do estudo constante do 

DaFa e isso tem feito com que avancem firmemente adiante. É realmente difícil superar 

esses obstáculos completamente, porém, os discípulos do DaFa no geral os têm 

atravessado. Isso é admirável se considerarmos esses anos de perseguição infringidos pelas 

velhas forças contra os discípulos do DaFa. No geral, os discípulos do DaFa têm realmente 

ultrapassado esses obstáculos. Sem importar que tipo de situações vocês tenham que passar 

durante esse período de tempo, mesmo quando certas coisas que não deveriam acontecer 

acabam surgindo ou quando coisas insatisfatórias surgem, no geral vocês são muito bons e 

realmente têm avançado continuamente. 

 

A viagem ainda não acabou e a perseguição não terminou, então devem continuar 

caminhando. Falando do resto da viagem, creio que agora vocês dispõem de certa 

segurança. Muitos seres malvados que perseguiram os discípulos do DaFa e interferiram 

com a retificação do Fa estão agora profundamente arrependidos, se bem que já é muito 

tarde. Eles dizem: “Por que perseguimos Falun Gong naquela época? Se nós não 

tivéssemos perseguido Falun Gong, jamais estaríamos nesse terrível estado”. Estou dizendo 

que o futuro dos discípulos do DaFa que se encontra adiante, está se tornando cada vez 

mais brilhante, e agora todos vocês podem vê-lo. A situação global da retificação do Fa no 

Cosmo tem mudado rapidamente, pois a retificação do Fa está avançando adiante a uma 

velocidade que transcende todos os tempos. Está se aproximando cada vez mais dessa 

dimensão “real” e está se aproximando mais e mais do alcance visível para o olho humano. 

Está se aproximando da superfície do microcosmo, e a extensão que sobra para terminar é 

muito pequena agora. Mesmo que a extensão que fica na dimensão superficial humana seja 

muito pequena, como sabem, os fatores finais são de níveis mais altos, e a quantidade de 

fatores divididos são maiores agora. Por isso que a inaptidão do mal depois que os espíritos 

de baixo nível e os demônios podres foram reduzidos, tem sido compensada pelos fatores 

das velhas forças que foram separados. Mesmo que o avanço da retificação tenha acelerado, 

ainda há impedimentos. Apesar de tudo, agora mesmo é como se o bem e o mal estivessem 

em cada lado de uma balança, onde a maldade está perdendo completamente a vantagem 

que já teve, e o lado dos discípulos do DaFa está ficando cada vez mais pesado, indo quase 

até embaixo. Em outras palavras, o êxito da retificação do Fa e do cultivo dos discípulos do 

DaFa são agora, realidades inevitáveis. Nosso trabalho não está completamente finalizado; 

em termos de cultivo pessoal, cada passo pode ser crucial em determinar se cada discípulo 
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do DaFa pode alcançar a perfeição. Penso que não importa até que nível alcance no final, 

ou o quão má se torne a interferência ou se a retificação do Fa o faz completamente 

consciente de tudo, ainda assim necessita se cultivar de maneira nobre e reta, e não ser 

afetado por nenhum coisa positiva ou negativa; certifique-se de não sofrer interferência de 

nenhuma mudança favorável nos acontecimentos que possam surgir ou de qualquer outra 

situação. 

 

Na realidade, ao atravessarem tantas coisas, vocês agora são bastante lúcidos, e podem ver 

muitíssimas coisas com pensamentos retos, pensando calmamente nas coisas. Com o 

impacto de seus pensamentos retos, vocês têm estabilizado a situação geral dos discípulos 

do DaFa validando o Fa. Agora vocês entendem muitas coisas, pois amadureceram. Isso 

previne qualquer onda de interferência e não deixa nenhuma brecha para que os fatores 

malignos se aproveitem. Cada vez que os pensamentos humanos aparecem entre os 

discípulos do DaFa, é algo que será aproveitado pelo mal e os seres malvados usarão isso 

para fazer as coisas más que querem fazer. Quando os pensamentos humanos dos discípulos 

do DaFa se tornam mínimos e seus pensamentos retos se tornam fortes, quando são 

sensatos e firmes, a maldade não tem nada do que se aproveitar, o que torna a situação da 

validação do Fa dos discípulos do DaFa mais estável. Recentemente, as instabilidades que 

surgem internamente entre os discípulos do DaFa tem sido poucas. Não estou falando 

somente dos discípulos do DaFa fora da China continental. O mesmo vale para os 

discípulos do DaFa na China continental: eles também se tornaram mais firmes.  

 

No entanto, como estão se cultivando, alguns apegos que surgem do pensamento humano 

certamente se manifestarão, pois são seres humanos se cultivando, não Deuses. Então, 

como são seres humanos se cultivando, o pensamento humano se manifestará durante o 

cultivo, e por isso haverá casos de praticantes que não são diligentes. Alguns estudantes 

tendem a ser impulsivos, e há alguns estudantes cujos pensamentos retos são muito pobres. 

Eles têm sido usados pelas velhas forças para fazer algumas coisas más. Através dessas 

lições, todos vocês podem estar mais atentos a isso enquanto validam o Fa, e assim, não 

serão usados pelos fatores perversos nos tempos vindouros. Porém, aqueles estudantes que 

não estudam o Fa, cujos pensamentos retos são fracos e ainda carregam muitos 

pensamentos humanos além de continuarem fazendo coisas más, digo: o número de 

oportunidades que lhes sobra está diminuindo. Eu sei que mesmo tendo feito muitas coisas 

que prejudicam o DaFa, vocês realmente não querem deixar o DaFa. Quando tudo isso 

chegar ao fim, e quando todos os discípulos do DaFa alcançarem a perfeição, o que vocês 

farão? Antes de isso acontecer, uma eliminação em grande escala de seres humanos 

ocorrerá. O que farão quando essa eliminação ocorrer? O Mestre sabe tudo, porém não direi 

nada. Demonstre como você é realmente, seja algo positivo ou negativo. Pode ser um 

discípulo do DaFa nobre e reto ou estar apegado ao seu lado humano. No mundo comum 

você pode viver sua vida procurando aquilo que as pessoas comuns buscam, ou por medo, 

pode viver uma existência fútil em meio às sombras. No entanto, você recebeu o DaFa, 

então espero que haja uma oportunidade para salvá-lo, é por isso que continuo lhe dando 

oportunidades. Eu sempre lhe darei oportunidades, porém depende de você se pode chegar 

a ser um discípulo do DaFa ou se quer essas oportunidades, se pode ser sóbrio e viver uma 

vida responsável para consigo mesmo...; no momento as coisas não podem continuar se 

prolongando. Mesmo que queira recuperar tudo isso e se colocar em dia com as coisas de 
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um discípulo do DaFa, no momento sobram muito poucas oportunidades. Creio que dentro 

de pouco tempo, mesmo essas poucas oportunidades desaparecerão.  

 

As coisas que os discípulos do DaFa estão fazendo agora para se oporem à perseguição, 

têm deixado as pessoas do mundo assombradas. As pessoas têm visto a tenacidade, 

extraordinária bondade, tolerância e racionalidade que os discípulos do DaFa têm 

demonstrado enquanto estavam sujeitos aos frenéticos ataques e repressões por parte do 

partido maléfico. Muitas pessoas estão dizendo: “Os estudantes de Falun Gong são tão 

extraordinários. São pessoas tão fortes, e suportaram uma maldade tão grande”. O governo 

inteiro, que é controlado pelo partido mais perverso e malvado, tem feito ataques e 

repressões com a maior força possível, e toda maquinaria de propaganda do país tem 

fabricado mentiras em uma escala enorme para enganar as pessoas, fazendo que quase toda 

a população participasse na perseguição. Os discípulos do DaFa têm conseguido resistir e 

superar essa malévola repressão e o desregrado Terror Vermelho. Isso realmente deixou as 

pessoas do mundo assombradas. Apesar disso, as pessoas do mundo só podem ver o lado 

que é tangível e real para elas. Elas não podem compreender o que há dentro dos discípulos 

do DaFa ou o significado mais profundo do DaFa, e não podem compreender o estado dos 

discípulos do DaFa como cultivadores; mesmo assim, a manifestação tangível é suficiente 

para despertar aquelas pessoas que estão do lado do mal e que não pensam claramente. 

Como os discípulos do DaFa puderam atuar tão excepcionalmente? Como puderam manter 

seus pensamentos retos tão firmes em meio à perseguição? Como conseguiram fazer que o 

mal desmoronasse por si mesmo ao perseguir os discípulos do DaFa? Porque são seres de 

um Fa reto e de uma iluminação reta, os quais foram forjados pelo DaFa, e os discípulos 

do DaFa possuem qualidades inatas grandiosas e estão no caminho do divino, e todos têm 

missões. De fato, durante esse período, antes que a poderosa força da retificação do Fa 

chegue, eles causam mudanças no estado do mundo. Também, tudo o que os discípulos do 

DaFa têm demonstrado através de seus pensamentos retos e ações retas, tem criado um 

campo do DaFa nessa dimensão material de seres humanos, e esse campo tem tido um 

enorme impacto positivo. Todavia, todos vocês estão se cultivando, e se não fosse por isso 

e, fosse outro enfoque, a manifestação desse campo já seria dominante. Se não fosse pelo 

fato do caminho de cultivo de vocês não ter terminado, esse campo reto do DaFa teria feito 

com que todos os fatores perversos nesse mundo e todos os fatores desviados do passado se 

dissolvessem, se dispersassem e abandonassem suas posições. Vocês viram o quão perverso 

e vil o mal foi no passado quando perseguiu o Falun Gong. Por que o mal está atuando de 

forma tão diferente atualmente? Porque as coisas más, os diversos fatores que estavam 

sustentando as pessoas más, e os campos que criaram no passado foram todos destruídos, e 

os enormes fatores retos do DaFa estão restringindo e destruindo aquelas coisas más. As 

pessoas más perderam a força propulsora por detrás delas e agora não sabem o que fazer. 

 

Em outras palavras, enquanto essas enormes mudanças acontecem, pessoas com mentes 

confusas ainda continuam existindo. É tempo de despertarem e tomarem consciência do 

que estão fazendo. As verdades e princípios que eu, Li Hongzhi, ensinei a vocês, jamais 

tinham sido revelados por milhares, ou melhor, por bilhões de anos, ou por nenhum Senhor 

no passado, não importa quem tenha sido, por nenhum dos seres iluminados que baixaram 

nesse mundo, sem importar o quanto deles vieram, ou por nenhum dos imortais que se 

iluminaram a certas verdades, sem importar quantos deles tenham vindo. (Aplausos). Isso 

não é algo que uma pessoa comum possa fazer. Aquilo que os discípulos do DaFa têm 
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demonstrado durante o processo de seu cultivo, e àquilo que puderam se iluminar e validar, 

está tudo muito além do que uma pessoa comum possa compreender, e não pode se 

comparar com os estados de cultivo do passado. E mais, o ato de salvar as pessoas em tão 

grande escala, e essa leve organização na forma de se cultivar – especialmente como se 

cultivam as pessoas sob essa administração livremente organizada – enfim, essas coisas 

tampouco têm precedentes. Em outras palavras, sem importar o ângulo que observa, tudo 

isso deveria fazer com que refletisse calma e realmente por si mesmo tentando 

compreender com uma mente clara esse fenômeno onde o DaFa está sendo propagado em 

grande escala.  

 

A situação desde 20 de julho de 1999 muda constantemente. Todos viram que a situação da 

retificação do Fa pelo DaFa do Cosmo tem mudado mais e mais rapidamente e tem se 

manifestado mais e mais aqui, no mundo tangível para os humanos. Porém, tem havido 

alguns estudantes – estou falando também dos estudantes na China continental – que 

dizem: “Queremos manter a ritmo do progresso da retificação do Fa, o que quer que o 

Mestre diga, o faremos”. Porém, quando realmente algo necessita ser realizado, talvez eu 

não diga explicitamente que essa é uma nova situação. Todos vocês sabem que na 

validação do Fa, a situação muda, e isso é inevitável. Definitivamente há uma diferença 

entre esse tempo em que o Mestre está fazendo a retificação do Fa e o tempo antes do 

Mestre fazer a retificação do Fa. Contudo, antes e depois de ser feita, e inclusive durante o 

processo de ser feita, as coisas mudam gradualmente. Quando algo abrange um amplo 

espectro, envolve mudanças na situação.  

 

Todos falam de manter o ritmo no progresso da retificação do Fa, porém, quando os Nove 

Comentários foram lançados, muitos estudantes não entenderam. Então, escrevi artigos 

curtos, incluindo “Girando a Roda em direção ao mundo humano”. Naquela época todos 

pareciam perceber as coisas repentinamente: “Oh, o Mestre fez isso, então nós deveríamos 

fazê-lo também”. Porém, de fato, se os discípulos do DaFa tivessem pensado nisso de 

forma calma e sensatamente, e sem utilizar o pensamento humano, teriam entendido 

imediatamente: Seria possível alcançar a perfeição carregando qualquer tipo de fé no 

Partido Comunista Chinês ou tendo a idéia de que o Partido Comunista que reprime os 

discípulos do DaFa é bom? Isso é absolutamente impossível, não é verdade? Nossos 

discípulos do DaFa leram os Nove Comentários, e sendo esse partido algo dessa natureza, 

pensem: quantas pessoas têm sido enganadas por ele e não acreditam nos Deuses? Quantas 

pessoas estão seguindo e perseguindo os discípulos do DaFa e pecando contra o DaFa? 

Poderíamos deixar essas pessoas sem salvação? Por acaso poderíamos aprovar isso? Pude 

ver que alguns estudantes ainda estavam sendo bloqueados por seus pensamentos humanos, 

e a alguns faltavam pensamentos retos e pensavam que isso era se envolver em política. Foi 

por isso que escrevi esses dois artigos curtos. Mesmo assim, sei que na China há um grupo 

de estudantes cujos pensamentos humanos continuam atuando e não querem entender. Na 

realidade, não é o medo e o apego ao interesse pessoal que faz que não possam se desfazer 

disso? Não poderíamos fazer as coisas mais fáceis ao oferecer salvação. Não foi dito que as 

pessoas podem inclusive fazer declarações utilizando um pseudônimo? Não importa que 

nome seja usado, pois os Deuses veem os corações das pessoas. Os Deuses podem ver o 

que as pessoas estão pensando e o que estão fazendo. Quanto àqueles que estão em 

situações além de seu controle, podem utilizar qualquer nome. De qualquer forma, os 

nomes das pessoas na Terra não são utilizados nos Céus. Quando as pessoas na Terra dão 
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um nome a alguém, você pensa que os Deuses fazem o mesmo e o chamam assim? Eles não 

fazem isso. E mais, há muitas pessoas com o mesmo nome. As pessoas na Terra são 

numeradas, e os Deuses se referem a elas por meio de números. (A audiência ri). 

 

Ao mencionar essas coisas, não quero dizer que alguns estudantes não podem acompanhar 

o ritmo das coisas ou que são lentos. O que acontece é que o pensamento de algumas 

pessoas é interferido pelos fatores malvados do partido; os fatores malvados do partido 

estão exercendo um efeito sobre elas. Em meio à cultura do partido que foi criada pelo mal, 

essas pessoas que seriam capazes de ver claramente o partido pelo que ele é, têm tido seus 

pensamentos confusos através desses fatores. Aquela cultura deformada, foi formada 

através de coisas colocadas intencionalmente em sua mente desde a escola primária, depois 

na escola secundária e por todo o trajeto até a fase adulta, e isso começou inclusive no 

tempo em que aprendeu a ler e a se lembrar das coisas. Em outras palavras, atualmente 

todas as pessoas na China continental pensam da mesma forma da malvada cultura do 

partido. No entanto, se o malvado partido não tivesse perseguido o Falun Gong durante a 

retificação do Fa, isso não teria sido um problema, pois muitas culturas e idéias confusas 

teriam sido retificadas naturalmente na retificação do Fa. Os cultivadores não precisariam 

fazer nada a respeito, e o espectro perverso desse partido teria sido retificado também, e 

desse modo, salvo. Porém, uma vez que começou a perseguir o Falun Gong, se converteu 

no espectro mais malvado, pois esse é o tempo em que os discípulos do DaFa estão 

validando o Fa, e o DaFa está realizando a retificação do Fa. Então, os discípulos do DaFa 

necessitam ver claramente o partido pelo que ele é, e as pessoas que estão sendo 

representadas por ele, necessitam declarar claramente sua posição em termos de seguirem 

aquele malvado demônio, ou escolherem o que é realmente resplandecente e uma vida 

eterna. 

 

Agora as pessoas devem entender sobriamente esse assunto. Os Deuses estão decididos a 

purgá-lo da humanidade. E de fato, esse partido tem perseguido os discípulos do DaFa e 

interferido com a retificação do Fa ao longo desses anos de uma forma terrivelmente 

perversa. Então, por que as pessoas do mundo necessitam declarar suas posições? 

Justamente por que todas as pessoas da China continental têm dito coisas sobre segui-lo. 

Quando as pessoas fazem um juramento, é como se estivessem instaladas no Partido 

Comunista, na Liga da Juventude Comunista ou nos Pioneiros Comunistas Jovens; todos 

levantaram os punhos e juraram que lutariam durante todas suas vidas pelo benefício do 

perverso comunismo e que dedicariam suas vidas ao malvado partido. O espectro perverso 

do malvado partido está se aproveitando disso e perseguindo as pessoas até a morte. O 

espectro perverso afirma que aquelas pessoas no passado fizeram uma promessa que dariam 

suas vidas por ele, assim que usa isso para perseguir as pessoas. E mais, os fatores do 

malvado partido ainda existem na mente e corpos daqueles que não o veem claramente pelo 

que é. Então, como pode não vê-lo claramente pelo que é? Depois de fazer isso, deve 

eliminá-lo.  

 

Anteriormente não fui muito explícito no que se refere ao assunto sobre o perverso partido, 

e isso ocorreu porque naquela época eu queria continuar dando oportunidades aos seres 

conscientes, incluindo o malvado partido possuído pelo espectro perverso. Outra razão foi 

que naquela época, muitíssimos fatores externos malignos estavam trabalhando na 

interferência do DaFa e perseguindo os discípulos do DaFa, e com tão grande multidão de 
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gigantes e diversos tipos de seres malignos comprimidos dentro dos Três Reinos bem 

diante de nós, a melhor coisa a ser feita era se concentrar em eliminá-los. Depois de serem 

eliminados, primeiramente necessitávamos averiguar o responsável pela vinda desses 

terríveis demônios aqui. Quem iniciou a perseguição ao Falun Gong no mundo e sempre 

desempenhou um papel primordial nisso? Foi o partido perverso e esse malfeitor perverso 

da raça humana. Esse malfeitor cabeça do mal era chefe do partido, não era? Dominado 

pela inveja, começou a fazer coisas perversas contra os discípulos do DaFa nesse mundo. 

Essa coisa, a qual resultou da reencarnação de um espírito de baixo nível em um corpo 

humano, não é nada em si mesma. Sua inveja era ideal para que o espectro perverso do 

malvado partido fizesse uso dele. Então, essa pessoa malvada e o espectro maligno se 

converteram em companheiros de crime. A pessoa malvada assumiu o controle, enquanto o 

espectro perverso do malvado partido foi o verdadeiro responsável, justamente por se aderir 

aos corpos humanos com a finalidade de perseguir os discípulos do DaFa. Todos os fatores 

malignos além dos Três Reinos que baixaram aqui têm usado o espectro maligno do 

malvado partido para que todos juntos pudessem perseguir os discípulos do DaFa, e toda a 

maldade se envolveu na perseguição. Vocês sabem das coisas das quais estou falando. Os 

Noves Comentários já foram publicados há algum tempo, e muitos estudantes sabem 

claramente sobre isso.  

 

Durante a retificação do Fa, a situação está destinada a mudar constantemente. Alguém, 

uma vez me perguntou: “Mestre, agora, que ponto deveríamos ter alcançado?”. Eu lhe 

disse: “Simplesmente faça o que deveria fazer no presente momento”. A retificação do Fa 

do Cosmo não mudará momentaneamente enquanto falamos. (A audiência ri). Quando 

certa mudança precisa ocorrer na retificação do Fa, uma situação definitivamente surgirá, 

porém, o surgimento de uma nova situação incitará certos apegos que surgem do 

pensamento humano. Pois são humanos cultivando, então os apegos que ainda carregam, 

terão um efeito. É por isso que uma emoção que não é correta, surgirá dentro de algumas 

pessoas, e elas ficarão confusas e entenderão as coisas como as pessoas comuns fariam. 

Depois que os Nove Comentários foram publicados, alguns estudantes que não entendiam 

certo ponto, falavam sobre coisas como se nós estivéssemos nos tornando políticos. De 

fato, as pessoas más que nos perseguem podem etiquetar qualquer coisa sobre nós como “se 

tornando políticos”, pois qualquer coisa que façam, pode ser distorcida, pois elas estão 

completamente empenhadas em nos perseguir, estão empenhadas em fazer coisas más. 

Então, usarão qualquer coisa que você disser e a deturparão para difamá-lo e não importa o 

quão bom seja algo feito por você, elas dirão que você fez algo mau. Quando expõe a 

perseguição dirão que “está se envolvendo em política” e usarão isso para incitar as pessoas 

e tratar de justificar sua perseguição. Não deixe que as coisas ditas por essas pessoas más, o 

afetem. As pessoas comuns não podem afetar um cultivador. Os cultivadores não podem 

ser afetados por pessoas comuns. Como passaram por tudo isso, de fato vocês se tornaram 

mais racionais. Penso que de agora em diante, nenhum dos fatores que querem interferir 

com o DaFa e alterar a situação onde os discípulos do DaFa estão validando o Fa e 

salvando seres conscientes, conseguirá fazer com que os discípulos do DaFa fraquejem. 

Recentemente, eu basicamente não estive envolvido, tenho dito muito pouco sobre muitas 

coisas que os discípulos do DaFa estão fazendo. Isso porque todos vocês sabem o que 

devem fazer. Façam as coisas somente de acordo com os progressos da retificação do Fa.  
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Cada pessoa segue o seu próprio caminho na validação do Fa. Muitos estudantes se 

reuniram e estabeleceram diferentes meios de comunicação, e muitos estudantes 

encontraram diferentes maneiras de validar o Fa assim como diferentes maneiras de 

esclarecer a verdade e deter a perseguição. É bom simplesmente ir e fazer essas coisas. Sei 

que recentemente vocês têm feito muito bem, e cada vez estão fazendo melhor. O Mestre 

está realmente feliz. Algumas vezes, quando vejo a Internet, ou quando abro os jornais ou 

vejo os programas de televisão, quando escuto e vejo as coisas que vocês têm feito, me 

sinto muito comovido. Raríssimas vezes me senti assim no passado. Agora a situação está 

mudando rapidamente, e os discípulos do DaFa amudereceram. A retidão que vocês têm 

exibido é realmente extraordinária. Os estudantes que esclareceram a verdade em 

Manhattam, em particular... no congelado inverno, sob circunstâncias desafiantes, e quando 

os recursos e dinheiro são muito escassos... aqueles discípulos do DaFa têm superado toda 

classe de desafios e têm estado trabalhando para esclarecer a verdade, salvar seres 

conscientes e validar o Fa. A atitude firme que têm demonstrado, tem feito o Céu e a Terra 

tremerem. Todos os Deuses viram isso. É extraordinário, realmente extraordinário. O 

mesmo ocorre em outros lugares. Por exemplo, há aqueles que continuamente têm 

esclarecido a verdade e validado o DaFa nos consulados e embaixadas sob diferentes 

circunstâncias. Sem importar onde estejam, os discípulos do DaFa resplandecem como 

uma luz brilhante e estão desempenhando um papel na validação do Fa. 

 

Vou parar por aqui. Nesse tempo que sobra, se quiserem perguntar algo, façam da forma 

usual; (aplausos) podem escrever suas perguntas em um pedaço de papel e passá-las e eu as 

responderei. Responderei algumas perguntas baseado na situação atual. Se vocês têm 

perguntas, podem passá-las. 

 

Pergunta: Venerável Mestre, por favor, poderia nos dizer do que se trata o “Sagrado Rei 

que gira a roda” (A audiência ri e aplaude). 

 

Mestre: Nossos estudantes que leram as escrituras de Sakyamuni, provavelmente sabem 

que quando Sakyamuni ensinou o seu Fa, ele falou sobre o “Sagrado Rei Falun” também 

conhecido como o “Sagrado Rei que gira a Roda”. O nome “Sagrado Rei que gira a Roda” 

tem sido usado muitas vezes no mundo humano, enquanto “Sagrado Rei Falun” é o título 

usado nos céus. 

 

Uma vez, Buda Sakyamuni disse que o “Sagrado Rei Falun” é o mais onipotente e 

poderoso Tathagata no universo. Um Buda Tathagata é um rei do Fa. O rei do paraíso de 

um Buda é um Tathagata. Chamamos a ele de Tathagata, baseados nas idéias de cultivo e 

iluminação. Tathagata significa que o Buda veio com a verdade e o poder para fazer o que 

quiser. As pessoas do mundo os chamam Reis do Fa Tathagata, o que é uma outra forma 

correta de entendê-los, já que os Tathagatas compreendem as verdades desse nível, e entre 

todos os seres em seus respectivos domínios, eles são os mais elevados e compreendem as 

verdades mais altas desses níveis. Por isso, são Reis do Fa, digo, Reis de um determinado 

nível ou desse grupo de seres. Há muitos Reis do Fa. Para os humanos, há incontáveis seres 

que são Tathagatas, um dos quais é o Sagrado Rei Falun. Por que o Buda Sakyamuni falou 

especificamente do Sagrado Rei Falun? Porque o Sagrado Rei Falun iria descer ao mundo 

humano para ensinar o Fa e salvar as pessoas. Certamente vocês podem ter ouvido que o 

Buda Sakyamuni também disse que Maitreya desceria ao mundo humano para salvar as 
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pessoas. Na realidade “Maitreya” é um nome, e “Sagrado Rei que gira a Roda” é um título 

– o título de um Rei – o qual, colocado em termos humanos, é, bom, um título de trabalho. 

(O Mestre ri) (Aplausos). 

 

Como expliquei anteriormente, os Deuses nos níveis próximos aos Três Reinos têm que ser 

substituídos depois de um período de tempo. O ato de substituí-los traz um problema, digo, 

os seres conscientes em níveis baixos deveriam ter um conceito eterno sobre os Deuses, 

então, digamos que um Deus se vai e as pessoas não sabem para onde ele foi, se não 

houvesse esse tipo de substituição constante, isso poderia deixar os seres conscientes dentro 

dos Três Reinos em um estado muito confuso. Os seres conscientes nos níveis baixos têm 

qing, devido a isso, ficariam confusos. Os seres pensariam: “O que aconteceu com o Deus 

que eu acredito? Oh não, ele se foi! Então quem cuidará de mim em sua ausência?” Esse 

problema poderia surgir. Então, o Deus que substitui o Deus anterior, continua cuidando 

das pessoas que iriam ser salvas pelo Deus anterior. Como ele substituiu o Deus anterior, 

ele assume o título do Deus anterior, além de assumir a sua imagem também, tudo isso ao 

mesmo tempo. Suas imagens não são idênticas, porém, são basicamente iguais, são muito 

parecidas e similares. Em essência o que é adquirido é o título do Deus ou Buda. Todo 

mundo está familiarizado com a Bodhisattva Avalokistevara. Bom, vocês sabem quantas 

Bodhisattvas Avalokistevara existiram? Se todas se sentassem juntas, haveria uma grande 

multidão. Bom... provavelmente levaria um bom tempo para contá-las! E quanto ao Buda 

Sakyamuni, quantos Budas Sakyamuni existiram? Novamente é um número considerável. 

Nesses dois mil e quinhentos anos passados houve muitas centenas dele. Quantos Budas 

Amitabha existiram? Quantos Jesus existiram? Quantas Santa Maria existiram? Quantas 

divindades da Origem existiram? Todos eles também somariam uma quantidade enorme. 

Não estou falando de coisas como seus Fashen ou quando eles se duplicam, não é isso. 

Devido a estarem próximos dos Três Reinos – quando um ser está próximo dos Três 

Reinos, o qing nos Três Reinos, isto é, aquilo que os seres conscientes manifestam, e os 

fatores que vêm das muitas noções que as pessoas do mundo têm, são vistas e projetadas 

diretamente onde aquele ser está – essas coisas interferem com esses Deuses. São Deuses 

fora dos Três Reinos e são diferentes dos seres conscientes dentro dos Três Reinos, porém, 

ainda assim, quando as coisas continuam assim por muito tempo, isso se converte em 

interferência para esses Deuses. 

 

Vocês sabem, já lhes falei desse princípio anteriormente: Tudo o que uma pessoa vê é 

vertido em seu cérebro. Quando ele está impregnado de muitas coisas boas, ela será uma 

boa pessoa. Se o cérebro dela está impregnado de muitas coisas más, ela será uma má 

pessoa. Quando um discípulo do DaFa lê continuamente os livros do DaFa, ele é um ser de 

Fa reto, e quando se cultiva em um Deus, ele será um Rei do Fa. Os Deuses observam 

desde altos níveis o comportamento dos seres conscientes dentro dos Três Reinos. Mesmo 

sendo Deuses, com o tempo eles podem ser igualmente afetados. Os seres nos Três Reinos, 

mesmo sendo muito diferentes dos Deuses, ainda podem afetar esses Deuses. Essa é a razão 

pela qual, em certo período de tempo, os Deuses além dos Três Reinos têm que ser 

substituídos. Eles devem ir embora, devem ir. Quando se vão, as pessoas abaixo desses 

Deuses, as quais esses Deuses querem salvar, ainda chamam por Jesus, Sakyamuni, 

Bodhisattva Avalokistevara ou outro Deus. Então, o que acontece depois que um Deus se 

vai? Quem cuidará daquelas pessoas? Quando um Deus se vai, ele realmente deixa de se 

responsabilizar por todas aquelas coisas as quais era responsável anteriormente. Então, 
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antes de ir embora, ele salvará alguém e elevará essa pessoa ao nível dele para que ela o 

substitua, dando a ela o mesmo poder do Fa, e fazendo-a cultivar uma forma idêntica a 

dele, a qual é um corpo divino; então eles acabam tendo a mesma imagem. Como o Deus 

anterior cultivou a imagem do Deus passado, ele também parece muito com o Deus 

passado. Porém, os fatores próprios desse Deus atual é incorporado à imagem, então há 

uma pequena diferença na forma de sua aparência, apesar de que as semelhanças são 

grandes. Sua poderosa virtude, graça e poderes divinos são basicamente os mesmos. Isso 

porque aquele que o substituir, deve alcançar o nível desse Deus antes que a substituição 

ocorra. Por exemplo, não pode acontecer de seu nome ser “José Peres” enquanto o Deus 

anterior é “João Garcia”. Isso não funcionaria. Você realmente teria que ser a Bodhisattva 

Avalokistevara, você realmente teria que ser Jesus, você realmente teria que ser o Buda 

Sakyamuni, você realmente teria que ser a Honorável Divindade da Origem, e assim 

sucessivamente. Seu nome terreno não pode mais ser usado. Então, tudo isso é para dizer 

que depois de certo período de tempo, os Deuses são substituídos, apesar de que a posição 

divina, o título divino e a poderosa virtude de um Deus não mudam. 

 

Quanto ao Buda Maitreya, vocês sabem que no mundo humano houve muitos que 

conseguiram se converter em Buda Maitreya por meio do cultivo. Houve por exemplo um 

“monge bolsa de pano” que se cultivou em Buda Maitreya. Quando ele estava no mundo 

humano, sempre tinha uma bolsa de pano com ele; quando estava mendigando esmola, 

colocava a comida que recebia dentro da bolsa e a carregava em suas costas. O monge 

“bolsa de pano” ficava muitas vezes na área de Hangzhou. Durante o verão, faz muito calor 

na região ao sul do rio Yangtsé, então muitas vezes ele deixava sua camisa desabotoada 

mostrando sua barriga, ele era um pouco rechonchudo. Então, desde aquela época, o Buda 

Maitreya tem sido descrito dessa forma na região Han da China. Isso ocorreu porque 

quando ele alcançou o nirvana, ele deixou um poema indicando que ele era Maitreya, 

dizendo: “Maitreya, Maitreya, o verdadeiro Maitreya”; naquela época, os monges e as 

outras pessoas não entenderam do que se tratava aquilo. Então eles pensaram que aquele 

monge era a reencarnação de Maitreya. Pensaram: “Oh, então o monge bolsa de pano era 

na realidade uma reencarnação de Maitreya”. Porém, de fato, ele não era uma reencarnação 

de Maitreya. Ele havia se cultivado em Maitreya. Por essa mesma razão, no budismo 

tibetano, os monges eram ensinados a se cultivarem em um Deus designado. Eles não 

sabiam qual era a razão fundamental disso. O propósito real disso é exatamente o que 

expliquei. Uma vez que uma pessoa completa seu cultivo, ela se converte no substituto do 

Deus passado. Porém, sempre foi a consciência-assistente da pessoa que completava o 

cultivo e fazia a substituição.  

 

Ao longo da história, muitas pessoas se cultivaram em Buda Maitreya. Cada uma era de 

fato, escolhida de um paraíso celestial e enviada para baixo para se cultivar. Maitreya é a 

posição de um Buda e o nome do Fa de um Buda. Durante o tempo do Buda Sakyamuni, 

um de seus discípulos estava se cultivando em Maitreya, então o Buda Sakyamuni falou 

sobre o Buda Maitreya que desceria ao mundo humano no período final do Fa. Porém, na 

realidade não estava falando do Maitreya daquele tempo. Ele estava falando do título de um 

Buda e, como no futuro o Buda Maitreya desceria ao mundo humano. Em outras palavras, 

já que era o título de um Buda, quem se tornasse esse Deus sucessor, não poderia revelar 

isso às pessoas do mundo, e seu nome original já não era importante. No entanto, tendo 

chegado a esse ponto atual da história, os seres conscientes aprenderam que o Sagrado Rei 
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Falun e o Buda Maitreya iam descer ao mundo humano e assim a relação entre os dois se 

tornou importante. Quem realmente for o Buda Maitreya que vier nesse tempo se 

converterá em algo também esperado pelos seres conscientes. Anteriormente, os seres 

humanos não tinham permissão para saber sobre a sucessão dos títulos de um Buda e 

menos ainda podiam saber quem realmente é o Deus que tem essa posição. Porém falar 

disso nas esferas dos seres celestiais, entre os discípulos, não há problema.  

 

Em outras palavras, o Maitreya do qual o Buda Sakyamuni falou é de fato o Buda Maitreya 

que desceria ao mundo humano para salvar as pessoas durante o período final do mundo, 

isto é, nos dias finais do homem. De fato, algumas pessoas no mundo humano já sabiam – e 

isso não está limitado às pessoas do Oriente, pois algumas pessoas da sociedade ocidental 

também já sabiam- que quem viria, na verdade é Maitreya. O Deus que tem o título de 

Maitreya é o único salvador dos seres conscientes do Cosmo, é o supremo Rei dos Reis nos 

Céus, e salva os seres conscientes do Cosmo sob o título de Buda Maitreya. Como usa o 

título de Buda Maitreya, quem ele era antes de descer ao mundo humano? Veio de um lugar 

ainda mais alto, se reencarnou em muitos níveis diferentes e enquanto baixava, nível após 

nível, foi diferentes Deuses em vários níveis e recebeu o título do Fa desses níveis pelos 

quais passou. Quando desceu ao reino do Fa, ele era o Sagrado Rei Falun, ou também 

conhecido como o Sagrado Rei que gira a Roda. (Aplausos). 

 

Sob circunstâncias normais, é raro que alguém de alto nível baixe e substitua diretamente 

um certo Deus. É raro um Deus substituir diretamente outro Deus do mesmo nível nos céus. 

Porém, é normal que Deuses sejam criados no mesmo nível que outros. Não é que todos os 

Deuses tenham que se cultivar até lá em cima desde aqui embaixo. Em outras palavras, 

muitos Deuses são criados em altos reinos no curso normal das coisas, e desde o tempo da 

criação dos Três Reinos, o número daqueles que tem sido enviados para baixo e que se 

cultivaram para cima não tem sido pequeno. Por isso, mais tarde, a prática de herdar o título 

de um Buda ou de um Deus se tornou muito comum. O Sagrado Rei Falun é o Maitreya que 

desceu durante esse período de tempo para salvar as pessoas. E “Maitreya” se converteu em 

um título de um Buda. Sakyamuni disse que o Maitreya que estava entre seus discípulos 

tinha o estado de Fruição de Bodhisattva. Então, na mente das pessoas, especialmente entre 

os crentes da religião, se formou a idéia de que antes que Maitreya descesse ao mundo 

humano, ele possuiria o estado de Fruição de Bodhisattva, e que quando ele descesse ao 

mundo humano e completasse suas tarefas de salvar as pessoas, ele validaria o estado de 

Fruição de Tathagatta, digo, o estado de Fruição de “Buda”. O Buda Sakyamuni estava 

falando sobre um princípio geral que funciona sob circunstâncias normais, em vez de falar 

da história completa de Maitreya ou coisas específicas de um Maitreya em particular. De 

fato, apesar de Sakyamuni não ter falado em grande detalhe sobre o Sagrado Rei Falun, ele 

disse muito sobre ele. Como sabem, as escrituras budistas foram compiladas 500 anos 

depois de que o Buda Sakyamuni deixou esse mundo. Então, as gerações posteriores 

receberam esse legado, e devido a isso, com o tempo, elas foram perdendo pouco a pouco, 

muitas coisas ditas pelo Buda naquela época. Quando as escrituras budistas foram 

compiladas, muitas coisas registradas não eram as palavras originais do Buda Sakyamuni. E 

mais, as escrituras não podiam capturar completamente as circunstâncias, os tempos, os 

lugares onde o Buda Sakyamuni ensinou o Fa ou a que exatamente se referia quando 

ensinava. Então, o que foi dito sobre o Sagrado Rei Falun descendo ao mundo humano, não 

foi registrado completamente. 
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Não estou dizendo que as escrituras do budismo de Sakyamuni não sejam boas. No passado 

as pessoas podiam se cultivar com suas escrituras, e havia Budas cuidando das coisas. 

Porém, devido ao mundo humano ser um mundo infame e cheio de vícios, os reinos 

superiores estipularam que qualquer Fa que fosse deixado às pessoas do mundo, não podia 

ser inteiramente verdadeiro. Essa é a razão pela qual muitas das palavras originais de 

Sakyamuni não puderam ser registradas em seu tempo. Como diriam os humanos: “Era a 

vontade dos Céus”. Como veem os Deuses, foi o que a retificação do Fa ditava. Por que as 

palavras originais de Jesus foram igualmente compiladas de memória por aqueles que 

vieram depois? Por que Lao Tsé deixou somente cinco mil palavras depois de uma vida 

inteira de ensinamento do Tao? Precisamente porque as escrituras completas e verdadeiras 

não podiam ser deixadas ao mundo infame, Deuses mais elevados haviam proibido que as 

escrituras completas e verdadeiras fossem deixadas ao homem. Na realidade, as verdadeiras 

escrituras não são deixadas ao homem devido a que por um lado, a sociedade humana não é 

uma sociedade de Deuses, e se supõe que os Três Reinos são um lugar onde os princípios 

são invertidos. Deixar as verdadeiras escrituras aqui seria um insulto aos Deuses. Só o reino 

do Fa e os reinos acima dele são mundos de Deuses e Budas que possuem o verdadeiro Fa 

e as verdadeiras escrituras. Outra razão é, que os Deuses nunca fariam algo simplesmente 

por um só propósito, e portanto muitos, muitos fatores estão envolvidos. Eles sabiam que a 

razão final para a criação e existência dos Três Reinos e a raça humana, era para ser usado 

ao final, na retificação do Fa. Eles não queriam que o Fa que haviam ensinado fosse 

deixado para o homem e interferisse com o DaFa fundamental do Cosmo que seria 

ensinado ao final, durante a retificação do Fa. Essa é a razão fundamental. Mais tarde, 

quando as pessoas coletaram certas coisas e compilaram as escrituras, foi um assunto de 

pessoas fazendo o bem e buscando Deus, e isso é completamente diferente. (Aplausos). 

 

Pergunta: Os requerimentos que você estabelece em Zhuan Falun sobre o beber álcool são 

iguais para todas as bebidas e comidas que contêm álcool? Por exemplo, tomar uma cerveja 

como bebida nas refeições, (a audiência ri), tomar um prato de bebida fermentada de arroz 

para a digestão, ou de vez em quando, comer um pedaço de chocolate com recheio de licor. 

(A audiência ri). Essas coisas violam as regras contra o álcool? 

 

Mestre: Se você entende realmente qual é o objetivo do cultivo, entenderá todas essas 

coisas. Porém, a sociedade atual tem feito uma grande confusão. Mesmo quando não bebe 

álcool, há coisas alcoólicas na comida que comemos. Então, mesmo que não tenha bebido 

álcool, ainda assim terá álcool em seu estômago. A sociedade atual é assim; para evitar o 

álcool completamente, teria que deixar de comer, não é verdade? Nas sociedades ocidentais 

também há o assunto da tradição: as pessoas (especialmente os franceses) tomam uma 

bebida alcoólica em suas refeições, isso já faz parte da dieta deles. Então, quando todos 

fazem isso e você não, sua família poderia pensar que você é diferente. Foi por isso que 

quando ensinei o Fa pela primeira vez disse que se isso ocorrer, não será um grande 

problema para os novos estudantes se eles beberem um pequeno copo disso. No cultivo o 

que realmente importa é o seu coração e a sua mente. Porém, sendo um cultivador, se você 

quer ser diligente, deve levar o cultivo de forma muito séria. Se uma pessoa consegue 

requerer de si mesma um alto padrão, ela poderá agir de forma melhor em tais situações. 

Porém, se ela pensa que essas coisas não importam, então se tornará displicente consigo 

mesma, e isso é justamente o que faz a diferença. 
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Enquanto falamos desse tema, falarei um pouco sobre mim. Vocês sabem, uns anos atrás, o 

Mestre raramente ficava por um tempo longo em algum lugar. Isso ocorreu porque durante 

a perseguição, uma multidão de seres malignos de outras dimensões me procuravam por 

todas as partes. Naquela época havia tantos fatores malignos que saturavam completamente 

todas as dimensões dos Três Reinos. As pessoas más vinham atrás de mim para perturbar a 

minha concentração na retificação do Fa e na eliminação dos seres malignos. Por isso eu 

me mantinha em movimento. Naquela época eu basicamente viajava de carro as vinte 

quatro horas do dia. Uma linha de um poema que escrevi dizia: “Viajando de carro milhares 

de milhas”, eu estava realmente descrevendo como era a minha situação. Com meu 

movimento constante, e com a proteção dos Deuses e o poderoso gong, as coisas se 

mantiveram invisíveis para maldade; a maldade não pôde me localizar. Quase ninguém 

sabia onde estava. Eu queria eliminar os fatores malignos rapidamente e acelerar o 

progresso da retificação do Fa, e tinha de evitar que muitos fatores da retificação do Fa 

fossem alterados. Ao mesmo tempo também estava vendo como os nossos estudantes 

estavam em meio a isso tudo. Então, isso criava um problema com a alimentação. Nem 

todos os lugares onde ia tinham restaurantes chineses, (todos riram) então muitas vezes 

comi comida americana, japonesa, coreana ou européia. Todos os tipos de comida estavam 

bem para mim. Porém, em muitos restaurantes, quando você só pedia comida e não pedia 

nada para beber, os donos ficavam um pouco chateados, (O Mestre ri) especialmente 

quando uma grande quantidade de pessoas está esperando para sentar; muitos restaurantes 

ganham seu sustento com as bebidas. Então, me ocorreu uma solução. Hoje em dia há 

cervejas sem álcool, então, para evitar isso, eu pedia cerveja sem álcool. Agora que disse 

isso, não estou dizendo que devem seguir meu exemplo.  

 

Falando disso, lembrei de outra coisa. Em todos esses anos houve um lado do Fa que eu 

não mencionei a vocês. Quando a perseguição era intensa, por volta do ano 2000, os 

estudantes estavam expondo as mentiras da propaganda difamatória sobre o Mestre, a qual 

a maldade tinha inventado, e algo dito por um estudante, ficou gravado em minha mente. É 

um ponto de vista que deve ser corrigido. O cabeça do mal e o Partido Comunista 

inventaram mentiras e disseram aos nossos estudantes como o Mestre deles era rico, como 

ele tinha tal e qual loja de departamento em Pequim e Changchun, e como ele tinha um 

estilo de vida tão extravagante. Quando ensinei o Fa na China, meu estilo de vida era de 

fato muito simples. Bom, um estudante na China continental disse: “Nosso Mestre é o 

melhor e ele nunca faria isso. Se nosso Mestre fosse assim, eu não o seguiria”. Fiquei triste 

por isso, e mais, vocês nunca entenderam as penalidades e dores experimentadas pelos 

seres divinos anteriores que desceram ao mundo para salvar as pessoas. O cultivo é sobre 

cultivar a si mesmo; por que olhar os outros? 

 

Eu tenho ensinado o cultivo, porém, isso não quer dizer que eu esteja me cultivando como 

vocês. Se esse fosse o caso, e tivéssemos nos tornado maus, então vocês simplesmente 

deixariam de cultivar? As coisas funcionam assim? Nada no Fa que ensinei diz que o 

Mestre deve passar pelo árduo cultivo igualmente como um cultivador faz. A maldade me 

atacou porque tenho sofrido pelos seres conscientes. Quando se trata de cultivo em DaFa – 

onde as pessoas não deixam o mundo secular para se cultivarem, e há discípulos de todos 

os níveis sociais – como o Mestre poderia ser igual a todos os seus discípulos? Por que o 

Mestre deveria viver como aqueles estudantes que têm mais carma ou mais dificuldades? 
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Se acontecer de o Mestre fazer coisas de forma diferente de você, e você achar essas coisas 

questionáveis, então você deixará de cultivar? Não se trata de uma noção sua de que o 

Mestre que o salva deveria ser como seus discípulos? Isso não é o resultado do 

envenenamento da cultura do Partido Comunista? Os seres humanos querem realmente que 

seu Mestre, aquele que traz a salvação às pessoas, passe pelos mesmos sofrimentos 

humanos junto com eles? Só assim os seres humanos o aprovarão? De fato, o que quero 

estabelecer e os problemas que tento resolver durante a retificação do Fa inclui o fato de 

que quando um ser divino baixar aqui para salvar as pessoas, ele não seja mais perseguido 

pelos seres conscientes dos Três Reinos. Os seres divinos que salvam as pessoas, baixam 

para resgatá-las, então eles não podem ser iguais aos seres humanos. No passado eles 

passavam pelas mesmas tribulações pelas quais os seres humanos passam, ou inclusive 

sofriam mais que os humanos, pois era difícil salvar as pessoas, e esses seres divinos 

carregavam o carma dos seres humanos. Isso também ocorreu para que deixassem seus 

exemplos, e assim permitir que as pessoas aprendessem seus ensinamentos. Eles 

deliberadamente atravessavam pelas tribulações pelo bem dos seres humanos e para ensinar 

as pessoas como viver corretamente. Então, os seres divinos que não têm carma, deveriam 

sofrer, mesmo que pouco? Na verdade, era o peso do carma dos seres humanos que caía 

sobre eles. 

 

Os seres divinos que salvam as pessoas realmente não podem ser iguais àqueles que são 

salvos. Digamos que alguém caiu em um poço com barro: Teria algum sentido se 

quisessem tirá-lo dali e ele se recusasse em ser salvo insistindo que: “Você deve pular aqui 

dentro e ficar comigo antes que eu o deixe me salvar”? Não existe tal coisa. Durante essa 

perversa perseguição, muitos estudantes, que carregavam esse tipo de pensamento, caíram 

depois de ver, ler, ou escutar a propaganda difamatória contra o Mestre. Anteriormente, 

quando ensinava o Fa, falei de um princípio. Para esclarecer um ponto, uma das coisas que 

disseram na cultura do Partido Comunista é: “Antes de aconselhar os outros a se 

comportarem bem, primeiro você mesmo deve fazê-lo bem”. Isso é justamente como a 

noção da qual falei anteriormente; aqui a idéia se perverteu. Não existe tal coisa como um 

Mestre que salva as pessoas sem que ele próprio se conduza bem. Essa é uma idéia 

distorcida nascida da perversa cultura do malvado Partido. Em outras palavras, de forma 

alguma é correto dizer que “sem importar qual enfoque um ser divino toma para salvar as 

pessoas, a idéia dele deve ser a mesma que a dos humanos”. Naturalmente, talvez os seres 

divinos escolham ensinar as pessoas com palavras ou com exemplos, porém, isso é um ato 

desses seres divinos sendo misericordiosos, e não é de forma alguma, algo obrigatório. 

Devem ter isso claro em suas mentes. (Aplausos). Sakyamuni e Jesus sofreram muito pelos 

seres humanos enquanto caminharam pela Terra. Porém, o fato é que eles não eram 

obrigados a fazerem dessa forma. Isso foi causado pelo enorme carma que suportaram pelos 

seres humanos e pelo fato de que havia coisas relacionadas que não podiam ser 

harmonizadas pelo Fa do Cosmo passado. Então, requereu-se que eles medingassem 

esmolas entre os seres humanos e fossem maltratados pelos humanos, chegando assim ao 

extremo de que suas vidas inteiras foram difíceis. Todos vocês devem estar claros sobre 

isso.  

Voltando ao que dizia anteriormente, se há algo de álcool em sua comida ou em um pedaço 

de chocolate, isso não é um grande problema, porém, se você estabelece um alto padrão 

para si mesmo, penso que agirá melhor nessas situações. Não será considerado que os 

estudantes novos ou os estudantes que não estudaram muito o Fa não tenham agido tão 
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bem por causa dessas coisas. Julguem isso por vocês mesmos. O Fa sobre isso já foi 

ensinado, e o Mestre já lhes ensinou a se adaptarem o máximo possível às pessoas comuns 

enquanto se cultivam. Como sempre, ainda assim, há pessoas que são marcadamente mais 

diligentes que outras e estabelecem padrões mais altos para si mesmas. Se você, como 

cultivador do DaFa, diz que tem que beber álcool, então tem um apego.  

 

Pergunta: A retificação do Fa no Cosmo alcançou sua etapa final e a história está por 

entrar em uma nova etapa, porém, nossos gestos de saudações ao Mestre ainda não são 

uniformes. (A audiência ri). 

 

Mestre: Você se refere a como devemos saudar o Mestre? Na realidade, deixei isso claro 

desde a primeira vez que ensinei o Fa, eu disse que as pessoas podem se dirigir a mim de 

qualquer maneira: podem me chamar pelo meu nome, chamar-me de Mestre, chamar-me de 

Shifu; como quer que seja, estará bem. O Mestre não se preocupa muito com essas coisas. 

Porém, se você é um verdadeiro discípulo do DaFa, não pode se dirigir a mim diretamente 

por meu nome. Não importa se as pessoas comuns me chamam pelo meu nome; elas podem 

me chamar do jeito que quiserem. Porém, os discípulos do DaFa devem me chamar 

“Mestre” ou “Shifu”, etc. Depende de você, e pode se dirigir a mim da forma que gostar. 

Porém, certifique-se de não se dirigir a mim como “Buda”. Isso porque, seja qual for o 

caso, o Mestre está ensinando o Fa com um corpo humano e o salvando usando uma forma 

humana, ele se manifesta nesse mundo com um corpo humano. Um corpo humano não 

pode ser chamado de Buda. Chamar um corpo humano de Buda é insultar os Budas. Então, 

alguns estudantes podem pensar: “Eu sei em meu coração quem és”. Bom, então, isso você 

sabe em seu coração, (A audiência ri e aplaude) e está bem que você me chame como 

quiser em seu coração. (Mestre ri). 

 

Pergunta: Os discípulos de Chengdu e Nanchong da província de Sichuan enviam seus 

mais altos respeitos e saúdam o Mestre. Mestre, o que podemos fazer por essas pessoas em 

áreas montanhosas remotas que não têm acesso à informação?  

 

Mestre: Obrigado, discípulos do DaFa de Nanchong. Com relação à pergunta, isso não é 

um problema. Não se esqueçam que para muitas coisas, por acaso não existem os Fashen 

do Mestre? Há também muitos Deuses que estão desempenhando papéis positivos e 

ajudando. E mais, há muitos discípulos do DaFa na China continental e eles farão muitas 

coisas. Ainda assim, se essas pessoas não podem ter acesso à informação, ainda há formas 

de lidar com essas coisas. Se realmente essas pessoas estão ficando para trás, ainda há 

formas de lidar com isso. Na realidade, não serão deixadas para trás. Vocês sabiam que 

depois que os Nove Comentários foram lançados, antes de completar um mês de 

lançamento, toda a China já sabia sobre eles? Já que eles são para todas as pessoas, 

especialmente para os chineses, seguramente todo mundo terá uma oportunidade. 

(Aplausos). Algumas aldeias remotas estão muito isoladas, porém os Deuses estão 

ajudando na propagação. À medida que são propagadas, as pessoas aprenderão 

rapidamente, pois nesse tempo tão crucial, todos devem estabelecer sua posição. 

 

Pergunta: Para muitas pessoas na China continental, especialmente os 60 milhões de 

membros do Partido Comunista, chegar a ver claramente a malvada natureza do perverso 

partido e romper completamente com ele, leva certo tempo. Uma vez que as denúncias e 
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renúncias do perverso partido começarem, o que acontecerá com aquelas pessoas que foram 

marcadas com o sinal da besta? 

 

Mestre: Quando os Deuses começarem a fazer algo, eles definitivamente levam tudo em 

consideração, e a todos serão dadas as mesmas oportunidades. Como verão no futuro, será 

impossível para alguém sair daqui sem ter escutado sobre o DaFa durante a retificação do 

Fa  ou neste tempo em que o DaFa é propagado publicamente. Quando as pessoas do 

mundo disserem que nunca ouviram falar do DaFa, só para evitarem serem perseguidas, 

isso simplesmente não é verdade. Nesse momento, no qual os discípulos do DaFa estão se 

cultivando enquanto validam o Fa, a situação é diferente, e nem todos podem se converter 

em discípulos do DaFa. Porém, isso é a coisa principal e que envolve a existência dos seres 

conscientes; inclusive a existência dos Três Reinos é devida à retificação do Fa. Se a 

salvação de todos os seres – algo tão transcendental – não estivesse relacionada com cada 

pessoa na Terra, se não estivesse relacionada com os seres conscientes nesse momento em 

que tudo é dito e feito, então eu, que controlo a retificação do Fa, definitivamente não 

deixaria os responsáveis escapar. (Aplausos). Todas as pessoas saberão sobre isso, nem 

uma só pessoa será deixada de fora. Então, a escolha estará em suas próprias mãos, e isso é 

o mais crucial. Tudo nos Três Reinos, os longos e extensos anos de história, e os seres 

conscientes nos Três Reinos, tudo foi criado para isso, então como poderia as pessoas de 

hoje serem deixadas de fora? Isso é impossível. Não penso que o que você menciona deva 

ser um problema. 

 

Pergunta: Venerável Mestre, recentemente certos estudantes têm sentido substâncias de 

outras dimensões os reprimindo severamente. Isso tem a ver com o estado da retificação do 

Fa? 

 

Mestre: Um tempo atrás, alguns estudantes estavam tossindo, e alguns estudantes tiveram 

algumas reações anormais, especialmente depois que os “Nove Comentários” foram 

lançados. Isso ocorreu devido aos fatores alojados no corpo das pessoas que pertencem ao 

espectro maligno do partido perverso. Devem ser eliminados quando enviam pensamentos 

retos. Eles não podem ter tanto efeito em um discípulo do DaFa, porém, eles interferem 

sim. Basicamente todas as interferências recentes, incluindo as interferências de outras 

fontes, têm sido causadas por esses fatores perversos. 

 

Os fatores perversos que estavam sendo pressionados para baixo nos Três Reinos desde 

antes de 20 de julho de 1999, foram eliminados até o ponto em que basicamente muito 

poucos permanecem. Antes que a poderosa força da retificação do Fa alcance essa 

dimensão superficial, ainda haverá fatores aqui que foram criados pelas velhas forças e 

também haverá fatores do espectro perverso do malvado partido, e juntos estarão fazendo 

perversidades. Porém, há o meu gong nessa dimensão, o qual foi deixado aqui 

anteriormente, e há alguns Deuses retos e em união com os fatores retos dos discípulos do 

DaFa, têm eliminado esses fatores perversos que perseguem os discípulos do DaFa até o 

ponto em que não sobra nem 1 em 100 milhões; muita perversidade tem sido eliminada. O 

que permanece na dimensão superficial é só oito ou nove por cento do que eram. 

(Aplausos). Os fatores do espectro maligno do perverso partido estão sendo destruídos em 

grande escala; em especial, recentemente eles têm sido eliminados muito rapidamente. Têm 

sido eliminados nas outras dimensões onde a retificação do Fa já foi completada. Agora, o 
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que permanece na dimensão superficial nem sequer soma um em dez mil se compararmos 

com a quantidade total anterior, e isso só soma cerca de sete por cento da dimensão 

superficial. O campo que o DaFa estabeleceu nesse mundo ocupa quarenta e cinco por 

cento do total dessa dimensão. Se observarem as proporções, verão que os fatores das 

velhas forças que sobram na dimensão superficial, os demônios podres, e os fatores 

deixados pelo espectro maligno do perverso partido ocupam todos juntos cerca de quinze 

por cento, enquanto o campo estabelecido pelo DaFa nessa dimensão ocupa quarenta e 

cinco por cento; isso não está considerando os efeitos que os discípulos do DaFa trazem 

consigo. Quando somei todos os fatores perversos que perseguem os discípulos do DaFa, 

eles somam quinze por cento. Isso quer dizer que durante esse tempo antes que a poderosa 

força da retificação do Fa chegue à superfície, os fatores do DaFa já ocupam quarenta e 

cinco por cento do campo dimensional na superfície onde estão os seres humanos, e nessa 

conta nem sequer está incluindo os discípulos do DaFa.  

 

Pergunta: Por favor, nos fale sobre como deveríamos diferenciar o nosso cultivo de nosso 

trabalho. Atualmente muitos de nossos projetos enfrentam desafios de administração.  

 

Mestre: Se é algo ligado ao trabalho dos discípulos do DaFa em validar o Fa, digo que 

esse processo é em si mesmo o cultivo. Porém, não pode substituir o estudo do Fa pelo 

trabalho em DaFa, não é bom fazer isso. Por acaso não disse que deve fazer cada uma das 

três coisas e fazê-las bem? 

 

Fora da China, alguns estudantes têm organizado meios de difusão e outras entidades que 

validam o Fa, eles as administram da mesma forma que o fazem nas companhias comuns. 

Não há nada de errado nisso; não pensem que isso é algo mau. Se algo não pode ser 

administrado de forma normal, então talvez não seja algo bom para validar o DaFa. 

Administrar um meio de comunicação, formar uma empresa, etc; essas são formas 

utilizadas na sociedade humana. Os seres humanos fazem um trabalho metódico quando 

dirigem as coisas, e os discípulos do DaFa podem aprender com eles, e isso não se pode 

dizer que esteja errado. Porém, por certo período de tempo, antes que a empresa esteja 

completamente capacitada para operar corretamente, haverá alguns desafios. Deverão 

gradualmente chegar ao ponto em que realmente estejam dirigindo uma empresa e assim, 

poderão efetivamente desempenhar o papel de validar o Fa direta ou indiretamente. Penso 

que vocês devem fazer o maior esforço para cooperarem entre si mesmos e coordenarem as 

coisas bem. Quando algo é benéfico para a validação do Fa dos discípulos do DaFa, vocês 

devem tentar o melhor para fazê-lo bem.  

 

Pergunta: Alguns membros de minha família que não se cultivam, não conseguem 

compreender a razão de publicar os “Noves Comentários”. Isso é um reflexo de uma 

deficiência em mim, seu discípulo, uma deficiência em meu cultivo no passado? Como 

posso eliminar esse tipo de interferência? 

 

Mestre: Mesmo que os membros de sua família tenham compreendido as coisas antes, eles 

compreenderam em um nível superficial. Você não os ajudou a compreenderem realmente 

a verdade. 
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Desde o momento em que os “Nove Comentários” foram divulgados, uma coisa começou a 

ocorrer: alguns estudantes começaram a fazer declarações de renúncia ao partido em nome 

dos membros de sua família. Quando alguns dos membros de sua família se recusavam, os 

estudantes diziam: “Você não pode recusar! Vou representá-lo e fazer a sua renúncia ao 

partido”. (A audiência ri). De fato, realmente não vale para nada se eles se recusam a fazer. 

Pode fazer isso representando a outras pessoas, porém, elas devem estar de acordo, e não 

vale nada se elas não dão seu consentimento. Os Deuses ainda levam em consideração a 

escolha de uma pessoa. Isso mostra que muitos estudantes não têm feito bem, não têm feito 

o suficiente, ou não tiveram êxito ao esclarecer a verdade aos seus familiares. Vocês sabem 

qual é a principal razão para isso? É porque os veem como seus familiares, em vez de os 

enxergarem como parte dos seres conscientes a serem salvos ou os verem simplesmente 

como todas as outras vidas independentes. Vocês deveriam de forma séria e cuidadosa, 

esclarecer a verdade aos membros de sua família da mesma forma que fariam com as outras 

pessoas no mundo. Quando os consideram como membros de sua família e não levam isso 

a sério, os resultados não serão bons. Você pode pensar: “Ele faz parte da minha família, 

então eu posso representá-lo”, isso não vale. Até a formação dos Três Reinos foi feita para 

a retificação do Fa de hoje, então as pessoas não podem considerar algo tão monumental 

com pouca seriedade. Qualquer tipo de vida é algo simples assim? No momento crítico, 

existirá algum ser que possa ser totalmente representado por outro? Há algum ser que lhe 

possa ser negada a oportunidade de escolher seu próprio futuro? No momento crítico, todos 

os seres devem confirmar aquilo que são. Então, se em sua família tem esse exemplo, o 

qual descreveu, deve esclarecer a verdade cuidadosamente. Pode fazer qualquer coisa de 

gente comum em nome dos membros de sua família, porém, quando se trata de algo que 

compreende o futuro de um ser – algo tão grande assim – ninguém pode representar o 

outro. Se realmente quer salvar os membros de sua família, então esclareça a verdade da 

mesma forma que faria com outras pessoas. Isso porque o lado de vocês que sabe a verdade 

perceberá o seguinte: “Nessa vida você é membro de minha família, porém na próxima vida 

quem sabe de quem seremos parentes. Somente nessa vida temos uma relação 

predestinada”. É como estar hospedado em um hotel: Você fica alí brevemente por uma 

noite e parte rapidamente no dia seguinte. Como é possível que outro não tome o seu lugar? 

As coisas são realmente assim. 

 

Pergunta: Como podemos fazer avançar mais e de um modo melhor as questões legais na 

África contras as pessoas más? No momento há interferências constantes. As questões 

legais contra Jiang na África desempenham que tipo de papel na retificação do Fa? 

 

Mestre: Aprovo todas essas coisas que vocês têm feito, vocês têm feito um trabalho muito 

bom. Eu diria que têm feito várias coisas brilhantes na África, e essas coisas têm aturdido e 

assustado o mal e as pessoas más, essas coisas que fizeram também têm ajudado as pessoas 

do mundo a verem a natureza da maldade e causaram um grande impacto na salvação dos 

seres conscientes e em muitas outras coisas. Essas são coisas que devem fazer e digo que 

não as fizeram em vão. Quanto a fazerem as coisas ainda melhor e como fazer que as coisas 

avancem mais, isso depende de vocês mesmos. Inclusive o grau que alcançarem das coisas, 

tudo depende de vocês. No que se refere a cada cultivador, todos estão transitando o 

caminho que devem trilhar por conta própria. E digo que têm feito as coisas muito bem. Às 

vezes, quando vejo as coisas que fizeram, realmente quero dizer: “Bravo!”. 
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Pergunta: Um parente meu, é membro do Partido Comunista e vive na China continental. 

Ele não quer renunciar ao partido. Eu tenho tentado persuadi-lo muitas vezes, porém ele se 

recusa a escutar. Quando a limpeza ocorrer, ele perderá sua vida? (A audiência ri). 

 

Mestre: (O Mestre ri). Se alguém será eliminado ou não, se ele permanecerá ou não, tudo 

isso são coisas que pertencem à próxima etapa. Nesse momento, devemos somente pensar 

em salvar as pessoas. Estar apegado ao que acontecerá no futuro, não faz nada bem, pois 

quando a retificação do Fa chegar aqui, terá seus padrões para julgar. Porém, uma coisa é 

certa: não importa o que façamos, uma grande porção de pessoas já não são salváveis. Entre 

elas talvez estejam aquelas que não querem escutar a verdade, que se negam a escutar 

quando lhes dizemos a verdade, e não querem ler os “Nove Comentários”. No entanto, isso 

é escolha delas. Vocês têm feito o que devem fazer. Os discípulos do DaFa continuam 

salvando seres conscientes e ultrapassando todo tipo de desafios para esclarecer a verdade 

às pessoas, mesmo estando expostos à perseguição mais malvada. No entanto, algumas 

pessoas não querem escutar. E mais, os discípulos do DaFa estão salvando as pessoas 

enquanto são perseguidos. Bom, se as pessoas estão ou não dispostas a escutar ou a ler 

sobre a verdade, também é uma forma pela qual elas tomam a sua decisão. Se elas não 

querem ser salvas, então não temos outra opção senão deixá-las ir com o partido malvado.  

 

Pergunta: Eu não trabalhava antes de começar o cultivo e não tenho trabalhado desde 

então. Desde que comecei a cultivar, tenho tido uma grande quantidade de tempo livre para 

fazer as coisas de validação do Fa. Isso está de acordo com a forma de cultivo que se ajusta 

à sociedade comum? Preciso sair em busca de um trabalho? 

 

Mestre: Se a sua família não tem problemas financeiros ou outras despesas, então depende 

de você se trabalhará ou não, e não tem nada a ver com o se “ajustar” à nossa forma de 

cultivo. Sei que alguns estudantes pegaram muito dinheiro emprestado e, mesmo assim, não 

saem para trabalhar, e dizem que estão “muito ocupados validando o Fa” para trabalhar. 

Não podem pagar o dinheiro que pediram emprestado, e ainda continuam pedindo mais. 

Isso é um problema. Por acaso você pensou no princípio do Fa que o Mestre lhes ensinou 

sobre a obrigação de pagar as dívidas? Se você, se cultivando, alcançar a perfeição e se 

consumar e se transformar em um Deus, mas ficar devendo aos outros, quem pagará suas 

dívidas? Mesmo que esteja devendo a outro discípulo do DaFa, ainda assim é inaceitável. 

Porém, quando alguns estudantes dizem: “Não quero que me devolva. É um presente”, a 

questão é diferente. Então isso é um presente, é um conceito completamente diferente do 

que entrar em uma dívida. Não deve ir aos extremos. Talvez pense: “Já que de qualquer 

forma a retificação do Fa terminará em breve, não necessitarei pagar o dinheiro que devo. 

Quando o tempo chegar, tudo terminará e tudo será resolvido”. (A audiência ri). Como as 

coisas poderiam ser assim? Esse pensamento é correto? Isso é ser irresponsável. Não disse 

que um discípulo do DaFa deve ser uma boa pessoa em qualquer circunstância? A maioria 

dos discípulos do DaFa está trabalhando e validando o Fa. Claro, se não precisa trabalhar, 

não tem desafios financeiros, e não tem que se preocupar com a sua família nesse sentido 

ao fazer as coisas, então o caso é diferente. Todos têm famílias e obrigações sociais, e todos 

estão se cultivando no ambiente da sociedade humana e validando o Fa no mundo secular. 

Por que você, que não paga suas dívidas, deveria fazer algo que se desvia dos requisitos do 

Fa? Claro, se aqueles a quem deve disserem que não necessitam do dinheiro, ou sua família 
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não necessita de seu trabalho, então é um assunto diferente, e certamente isso não é um 

problema. 

 

Pergunta: Mestre, por favor, explique o profundo significado de “Girando a Roda em 

direção ao mundo humano”. 

 

Mestre: “Girando a Roda em direção ao mundo humano”, então, qual é a Roda que está 

girando? Certamente é o Falun. (Aplausos). Por acaso girar o Falun em direção ao mundo 

humano não é justamente dirigir a retificação do Fa ao mundo humano? Isso é o que 

significa. (Aplausos). 

 

Pergunta: Desde que a escritura do Mestre “Girando a Roda em direção ao mundo 

humano” foi publicada, alguns discípulos acham que a escritura é para que os discípulos a 

leiam, e outros acham que deve ser impressa em jornais para que as pessoas comuns a 

leiam. Não estou certo em como lidar com isso. 

 

Mestre: Está bem em deixar que as pessoas comuns a leiam também. Entre as pessoas 

comuns, há algumas que têm uma idéia e podem compreendê-la. Porém, definitivamente há 

muitas pessoas que não têm a mente clara e não podem compreendê-la, então a publicação 

poderá ter um efeito negativo. Agora a sociedade humana é assim. Então, quando se trata 

de coisas específicas, vocês devem discutir entre si. É a mesma coisa que imprimir fotos do 

Mestre nos jornais: Desde que o Mestre disse que poderiam fazê-lo, assim o fizeram e não 

houve problemas. Porém, não podem imprimir nos panfletos aquilo que escrevi ou disse e 

em seguida distribuí-los. Devem fazer essas coisas o mais racionalmente possível. Ser 

responsável para com o Fa e salvar seres conscientes, é ser responsável para consigo 

mesmo. 

 

Pergunta: Na sociedade ocidental existem pessoas comuns, especialmente professores e 

eruditos, que estão muito empenhados em estudar o perverso comunismo e o perverso 

marxismo. Porém, essas pessoas comuns não são membros do partido perverso na China. 

Mestre, por favor, diga-nos como podemos ajudar essas pessoas comuns. 

 

Mestre: Mostrem os “Nove Comentários” e perguntem a elas: “Como a nossa investigação 

é comparada com a de vocês?”. (Aplausos). Correto? Viemos dessa sociedade da China e 

esta é nossa investigação, a qual nasceu de experiências vividas e vindas em primeira mão. 

Vejamos quem investigou mais detalhada e astutamente, então discutam o assunto com 

elas. (O Mestre ri) (Aplausos). 

 

Pergunta: Obtive o Fa em maio passado. Mestre, obrigado por salvar-me 

misericordiosamente. Depois de obter o Fa, rapidamente me envolvi nos trabalhos do 

DaFa, e às vezes estou tão ocupado que simplesmente não tenho tempo de fazer os 

exercícios. Estou muito preocupado com isso. Mestre, por favor, diga-nos novamente como 

um estudante novo pode transitar bem o caminho do cultivo e validar o Fa. 

 

Mestre: Não há atalhos para nenhum estudante durante o cultivo, e isso também se aplica 

aos novos estudantes. Simplesmente se cultive constante e solidamente, e faça bem as três 

coisas que os discípulos do DaFa devem fazer. Essas coisas podem parecer comuns, porém, 
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toda sua poderosa virtude, e tudo aquilo que os discípulos do DaFa consumarão no futuro, 

vêm disso. Não se coloquem ansiosos, e não façam nada de forma extrema. Façam 

simplesmente as coisas de forma normal e racionalmente. É assim que devem se cultivar. 

“Onde existe um desejo, existe um caminho”. 

 

Pergunta: Como os estudantes ocidentais devem considerar a renúncia ao Partido? Os 

estudantes ocidentais que viveram na China continental foram afetados pelo espectro 

maligno do partido maléfico? 

 

Mestre: Alguns sim, outros não. Quando os ocidentais vão à China, muitos deles não se 

unem necessariamente aos círculos de pessoas chinesas, então a maioria não é afetada. 

Porém, há um número muito pequeno que tentou fazer parte do perverso partido. No que se 

refere aos discípulos do DaFa, o espectro não os afetará, onde quer que estejam. 

 

Pergunta: Saudações ao Mestre! Já renunciei ao partido. Porém, as cotas do partido 

maléfico continuam saindo automaticamente de meu salário. O que devo fazer a respeito? 

(A audiência ri). 

 

Mestre: Considere isso como um roubo do culto perverso. (A audiência ri e aplaude). Isso 

não é um problema. 

 

Pergunta: Alguns estudantes querem ajudar seus parentes ou membros de suas famílias já 

falecidos fazendo a renúncia para eles. Isso é necessário? 

 

Mestre: Está bem. Não há problema em fazer isso, já que faleceram e não é como se eles 

pudessem vir e pedir a “Grande Época” que publique sua declaração por escrito ou na web, 

não é verdade? (A audiência ri) (Aplaude). Então, pode-se fazer isso. E isso faz alguma 

diferença? Sim, faz! 

 

Pergunta: Alguns estudantes do estrangeiro utilizam um sobrenome quando renunciam ao 

Partido. Aquilo é o mesmo que abandonar o partido utilizando seus nomes verdadeiros, no 

que se refere às suas crenças retas, pensamentos retos e ações retas? 

 

Mestre: É o mesmo. Como disse anteriormente, está bem em utilizar um sobrenome, pois 

os Deuses olham o coração da pessoa. Porém, o ato formal de renúncia pública pode 

inspirar as pessoas na sociedade humana e é necessário para salvar as pessoas. 

 

Pergunta: Como devo aplicar minha experiência de trabalhar nos meios cinematográficos 

e televisivos em prol de torná-los um melhor caminho para o esclarecimento da verdade na 

sociedade em geral? 

 

Mestre: Se você tem habilidades desse tipo, então faça-o. Utilizar esses meios para validar 

o Fa, expor a perseguição e salvar seres conscientes, claro que é o melhor. Quando 

realmente for capaz de produzir um bom trabalho, você poderá abrir um caminho na 

camada principal da sociedade. Porém, as limitações financeiras também devem ser 

consideradas. O mesmo vale para os meios de comunicação. Se vocês realmente o 

administram bem, definitivamente poderão abrir um caminho na sociedade humana e 
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unirem-se aos principais meios de comunicação. Isso será fantástico. Sei que vocês têm 

trabalhado arduamente em muitas coisas e que as farão bem. Creio que esse dia chegará 

com o tempo, definitivamente chegará. (Aplausos). Repetirei o que disse anteriormente: 

Não só administrarão bem como, no futuro, serão os meios principais e o número um. 

(Aplausos). Quando a raça humana perceber tudo isso, não creio que terão muito interesse 

em outras coisas, e sendo capaz de escutar coisas do DaFa e de escolher um futuro 

maravilhoso para ela mesma, esse meio de comunicação será o primeiro e o que despertará 

mais interesse. (Aplausos). 

 

Pergunta: Quando os produtos feitos na China são vendidos nos Estados Unidos, o 

dinheiro volta para a China e é utilizado para perseguir os estudantes do Falun Gong. 

Então, não comprarei mais um produto feito na China. O meu entendimento é correto? 

 

Mestre: Claro, não há nada de incorreto nisso. Por acaso nossos companheiros estudantes 

também não estão boicotando os produtos chineses? (O Mestre ri). Porém, parece que 

quando somente nossos estudantes os boicotam, o impacto não é muito grande. (O Mestre 

ri). Não faça essas coisas se isso lhe trouxer algum problema financeiro. Se você compra os 

produtos chineses devido às necessidades vitais, então não importa. Porém, se todas as 

pessoas do mundo percebessem o que acaba de dizer, seria algo aterrorizante para o mal.  

 

Pergunta: Se uma pessoa comum tem uma atitude positiva para com o DaFa, porém, não 

tem um entendimento correto do partido malvado e de seu espectro perverso, o que 

ocorrerá com ela? 

 

Mestre: Então, tudo dependerá das circunstâncias específicas, pois a atitude de uma pessoa 

para com o DaFa é o principal e mais importante. Porém, se ela está totalmente empenhada 

em apoiar o partido perverso e reconhecer o partido perverso, então está em grave perigo. 

 

Pergunta: Estudantes da China continental querem perguntar ao Mestre: muitas pessoas 

comuns foram em algum momento, membros dos Pequenos Guardiões Vermelhos. 

(Comunistas) na Liga Juvenil (Comunista). Por favor, diga-nos se elas também necessitam 

renunciar a essas organizações.  

 

Mestre: É necessário tirar a marca deixada pela maldade. Mesmo que declarar a renúncia 

seja uma formalidade, se a pessoa pode dar um passo adiante e fazer essa declaração, digo, 

se ela é capaz de dar esse passo, então seu pensamento mudará através desse processo, e 

seu corpo será limpo dos fatores venenosos. Algumas pessoas disseram: “Não necessito 

escrever essa renúncia. Em meu coração eu já renunciei”. Essa atitude não efetuará 

realmente uma limpeza dos fatores venenosos do corpo. Os Deuses observam se as pessoas 

são firmes. Como os mais profundos motivos nos pensamentos de uma pessoa são 

complicados, as suas ações são as expressões mais sinceras do coração da pessoa.  

 

Pergunta: Muitas pessoas comuns dizem: “Deixei de pagar cotas ao partido ou à Liga 

Juvenil há muito tempo. Deixei de ser um membro do Partido há tempos. Não necessito 

passar pela formalidade de renunciar ao partido”. Como deveríamos ver essa situação? 
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Mestre: A situação é a mesma. O problema não é somente com relação à formalidade de se 

afiliar ao partido. O partido realmente tem marcado as pessoas com a marca de seu culto 

perverso e fez que as pessoas se unam às suas fileiras. Essa marca deve ser apagada. A 

marca não se manifesta no mundo humano, e os fatores do partido que estão dentro dos 

corpos das pessoas também estão exercendo efeito. As pessoas fizeram promessas de morte 

em frente à sua bandeira vermelha cor de sangue, prometendo dar suas vidas por ele, então, 

você diria que somente tendo esse pensamento em seu coração, em vez de renunciar 

abertamente, funciona? De fato, já que estamos falando disso, eu digo que esse partido 

malvado é realmente perverso ao máximo grau. Ele pede às pessoas que façam promessas 

de morte à sua bandeira vermelha cor de sangue, que dediquem suas vidas ao perverso 

partido, e que dediquem todas suas vidas para cumprir suas ordens. Desde os tempos 

antigos até o presente, nem um só partido político ou organização humana foi tão sinistra 

ou brutal. 

 

Pergunta: Alguns estudantes ocidentais acreditam que o tom dos “Nove Comentários” faz 

que seja difícil à sociedade ocidental aceitá-los. Em que devemos estar atentos quando 

introduzirmos os “Nove Comentários” à sociedade ocidental? 

 

Mestre: Não é assim. Fazê-lo da forma que vocês têm feito está bem. Não de importância a 

essas coisas. Há diferenças entre a forma de pensar dos orientais e ocidentais, certamente há 

essa diferença. Porém, há fatores divinos por detrás dos “Nove Comentários”, e terão um 

impacto positivo nas pessoas, tanto nos asiáticos como nos ocidentais. Em alguns casos, os 

fatores deixados pelas velhas forças estão fazendo que as pessoas não se envolvam no 

DaFa no momento; talvez elas estejam sendo restringidas. Depende da situação específica. 

Muitos ocidentais não foram prejudicados pelo veneno do partido perverso, e sob essas 

circunstâncias, talvez a pessoa pareça ser um pouco indiferente. Isso não é um problema. 

Quanto aos “Nove Comentários”, nesse momento eles são um passo importante na salvação 

da humanidade. Talvez, na próxima etapa, cada pessoa nessa Terra deverá expor qual é a 

sua postura sobre se quer que exista ou não o partido perverso. Cada pessoa deve escolher 

seu futuro. Nos países que não são governados pelo partido perverso, as coisas comunistas, 

na realidade, são praticadas. Por acaso uma profecia não disse que **governaria o mundo? 

 

Algumas pessoas disseram que os “Nove Comentários” são muito longos e perguntaram se 

poderiam fazê-los mais concisos. A resposta é não. Durante os últimos cento e tantos anos, 

a quadrilha tipo gangster comunista tem estado constantemente em guerra com o mundo 

livre, porém ninguém foi capaz de revelar o que é realmente esse partido perverso. A 

República da China (Taiwan) tem lutado com o Partido Comunista durante décadas, e 

artigos sobre o Partido Comunista têm sido escritos um atrás do outro. Porém, eles 

tampouco conseguiram realmente revelar o que é esse partido perverso. Nós, pela primeira 

vez, conseguimos explicar isso completamente. Como poderíamos ser mais concisos? Por 

acaso os “Nove Comentários” deveriam se converter em um curto artigo como os que 

foram feitos antes? Tal artigo poderia levar a enorme responsabilidade que os “Nove 

Comentários” devem ter, e cumprir com a responsabilidade histórica que lhe foi outorgada? 

A meta em explicar completamente esse partido perverso é para expor sua natureza maligna 

e ajudar as pessoas a enxergá-lo pelo que ele é realmente, e assim salvar as pessoas do 

mundo. Isso também é feito para ajudar as pessoas do mundo a compreenderem o porquê 

da perseguição aos discípulos do DaFa e de forma tão violenta. Não estamos “fazendo 
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política”. Isso não é algo que os políticos possam fazer. Em meu coração está o grandioso 

desejo de salvar os seres conscientes. Não necessitamos prometer nada aos seres que têm 

pensamentos desviados. A história provará tudo isso. Eu tenho dado muitas oportunidades a 

esse partido perverso, e quando sua perversidade chegou ao máximo, lhes adverti uma e 

outra vez, dizendo: “Eu, Li Hongzhi, sei e posso explicar tudo”. Porém, a maldade se 

tornou tão selvagem que perdeu toda razão. Até hoje continua perseguindo sem sentido os 

discípulos do DaFa. Vejamos o que lhes espera. 

 

Pergunta: Algumas pessoas comuns acreditam que os “Nove Comentários” são 

fantásticos, porém não aceitam o DaFa. 

 

Mestre: Muitos pensamentos tidos pelas pessoas comuns resultam de suas noções 

exercendo um efeito, e antes de pensarem bem a respeito, dizem as coisas. Frequentemente 

dizem coisas que não sentem realmente e dizem coisas que podem significar outra coisa. 

Quando o caso é esse, deve ajudá-las a recobrarem os sentidos. A que se refere quando diz 

que “não aceitam o DaFa”? Que não querem aprendê-lo? Se não querem aprendê-lo, tudo 

bem. Ninguém as está forçando a aprender. Somente um culto perverso forçaria alguém a 

aprender suas coisas, e não deixaria as pessoas saírem quando quisessem. Em DaFa não 

buscamos essas coisas. Se você quer aprendê-lo, siga em frente. Se não quer aprendê-lo, 

está tudo bem. Hoje digo aos estudantes para fazerem que as pessoas conheçam a verdade: 

Quero que as pessoas saibam o que é o DaFa e por que o partido perverso o está 

perseguindo, e faço isso para ajudar as pessoas a limparem suas mentes dos fatores 

venenosos. Quanto a se as pessoas desejam aprendê-lo, isso depende delas. Se realmente 

não estão de acordo com o DaFa, estão escolhendo o próprio futuro.  

 

Pergunta: Desde que os “Nove Comentários” foram publicados, tenho estado muito 

compenetrado em escrever artigos que expõem o partido perverso, porém, tenho deixado o 

meu estudo do Fa de lado. Como deveria balancear as coisas? 

 

Mestre: Isso não é necessariamente uma interferência. Simplesmente tem que encontrar 

tempo para estudar o Fa. Estude o Fa diligente e solidamente, e não o faça simplesmente 

por compromisso. Deve fazer cada uma das três coisas. Escrever artigos é uma parte de sua 

validação do Fa, porém, não pode tomar o lugar das outras duas coisas. 

 

Pergunta: Alguns companheiros praticantes da China continental pensam que algumas 

páginas do Minghui vão contra o espírito do DaFa. Como podemos fazer para que aqueles 

companheiros cultivadores na China continental mudem de opinião? 

 

Mestre: Isso não é um problema. Quando alguém diz que há um problema com o Minghui, 

isso não ajuda os discípulos do DaFa do Minghui em seu cultivo? Isso pode ter um efeito 

positivo. Se isso ocorre, devem cultivar mais a si mesmos, e se realmente estiverem 

equivocados, então simplesmente devem corrigir. Se não estão equivocados, então devem 

se manter firmes e não verem-se afetados por aqueles estudantes que têm pensamentos 

humanos. Claro, nem sempre é o caso de que os estudantes que questionam o Minghui 

tenham pensamentos humanos. É possível que eles saibam de uma maneira melhor de como 

as coisas deveriam ser enfocadas. Em sua totalidade, o Minghui tem melhorado 

continuamente com o tempo, e está em um caminho adequado. A situação na China 
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continental é certamente complexa. Há alguns estudantes que, devido aos seus pensamentos 

humanos, têm apegos muito fortes, e os fatores malvados do Partido estão interferindo. Há 

também pessoas más que se passam por estudantes. Porém, isso não nos preocupa, pois não 

podem mais interferir com o Minghui. 

 

Pergunta: Quando o Mestre ensinava o Fa no início, disse que a salvação dos monges e 

monjas será feita no final. Então, esclarecer a verdade a eles é uma prioridade menos 

importante? 

 

Mestre: Correto, a salvação das pessoas nas religiões estava planejada para o final, para 

fazer-se na próxima etapa. Alguns têm dito: “Por que os discípulos do DaFa são tão 

especiais, mais ainda que aqueles nas religiões? Por que não salvou os religiosos primeiro 

fazendo que se convertessem em discípulos do DaFa, em vez de salvar essas pessoas 

permitindo que se convertessem em discípulos do DaFa?” Quando os seres humanos olham 

as pessoas, eles veem somente essa vida. Porém, de fato, as pessoas que estão hoje aqui, 

muitas delas, na história, foram o primeiro grupo de discípulos nas religiões retas principais 

do Leste e do Oeste; as pessoas que escutaram Sakyamuni e Jesus ensinando o Fa. Os 

discípulos do DaFa são verdadeiros crentes de fé firme e reta. (Aplausos). Os santos 

famosos, monges, taoistas e cristãos na história, estão aqui mesmo entre os discípulos do 

DaFa. (Aplausos). 

 

Pergunta: Alguns budistas não compreendem a história que o Mestre conta no sétimo 

capítulo de Zhuan Falun sobre o Buda Sakyamuni. Disseram que buscaram em todo o Tao 

Te Ting, porém não conseguiram encontrar. Isso tem afetado o entendimento deles no 

DaFa. 

 

Mestre: Correto. Posso contar às pessoas sobre tudo o que há no Fa. Posso contar às 

pessoas sobre cada coisa, sobre todos os Budas e Deuses nos Céus. Posso contar às pessoas 

sobre o passado, presente e futuro do Buda Sakyamuni. Nenhuma dessas coisas se encontra 

em nenhuma escritura. Posso contar às pessoas sobre o passado, presente e futuro do 

Cosmo, sobre todas as coisas e sobre todos os seres. Posso contar às pessoas sobre os 

Deuses, os quais o Buda Sakyamuni jamais mencionou, e até mesmo sobre como esses 

Deuses surgiram e suas histórias completas. Posso contar às pessoas sobre o Cosmo maior 

até chegar à sua maior extensão, sobre como são os diferentes níveis de Céus – certamente 

os diferentes níveis de céus também são Deuses – posso contar sobre como diferentes 

corpos cósmicos de diferentes níveis surgiram... posso contar sobre o fundamental de 

qualquer coisa e de tudo. Somente eu posso contar às pessoas sobre essas coisas. 

(Aplausos). O que posso contar às pessoas inclui tudo na história do homem nos Três 

Reinos, desde o mais ínfimo até o maior dos eventos na história. Por acaso as escrituras 

budistas poderiam contar tudo isso? As escrituras nem sequer documentaram muitas das 

coisas que Sakyamuni disse enquanto estava sobre a Terra. O Buda Sakyamuni ensinou o 

Fa durante quarenta e nove anos; será que ele meramente ensinou o que está nesses poucos 

livros? Isso é impossível, não é verdade? Os seres humanos... sempre criam obstáculos com 

os conceitos humanos. Não se preocupem com as coisas que as pessoas comuns dizem. 

Quem realmente está se cultivando? Quem são as pessoas que realmente estão transitando 

um caminho para a divindade? Quem são as pessoas que realmente podem ter êxito em seu 
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cultivo? Em toda a história, desde o passado até o presente, somente vocês têm feito isso! 

(Aplausos). 

 

Como já disse, o cultivo realizado no passado, as religiões do passado, os Deuses do 

passado que desceram a esse mundo para salvar as pessoas; enfim, eles têm realmente salvo 

as pessoas? O que realmente fizeram, de fato, foi estabelecer uma cultura para os Três 

Reinos e a humanidade, isto é, foi preparar o caminho para a retificação final do Fa do 

Cosmo. E mais, aqueles que salvaram, foram os espíritos-assistentes das pessoas em vez de 

seu verdadeiro ser. Não obstante, os espíritos-assistentes que estavam sendo salvos eram 

seres designados que foram enviados para cá. A razão foi que, depois que os Três Reinos 

foram criados, alguns corpos cósmicos estiveram muito próximos dos Três Reinos, e os 

Deuses próximos dos Três Reinos foram expostos aos Três Reinos, então esses Deuses 

foram facilmente contaminados e assim caíram. Nos Três Reinos há qing, os princípios dos 

seres conscientes dentro dos Três Reinos são invertidos, o ambiente é difícil, e as pessoas 

têm fortes apegos. Os Deuses retos, por outro lado, são misericordiosos e tendem a ser 

interferidos pelos seres conscientes que estão no difícil ambiente dos Três Reinos. É por 

isso que os Deuses próximos aos Três Reinos tinham que ser frequentemente substituídos. 

Em termos de tempo humano, tinham que ser substituídos em algum momento dentro de 

um período de dez anos. Essa foi a situação que surgiu. Portanto, surgiu o ambiente no qual 

as pessoas usavam a forma dessa sociedade comum nos Três Reinos para se cultivarem 

laboriosamente, e depois de alcançarem a perfeição, seus espíritos-assistentes substituíam 

os Deuses que deviam ser substituídos. Alguns seres dos paraísos desses Deuses, eram 

enviados para baixo, isto é, para cá, e deviam se cultivar nesse mundo como espíritos-

assistentes das pessoas. Alguns inclusive se reencarnavam como outras formas de vida, e 

depois de alcançarem a perfeição, retornavam e se convertiam nos Deuses que eles deviam 

substituir. Essa situação surgiu somente depois que os Três Reinos passaram a existir. 

Antes não existia esse tipo de situação na qual os Deuses precisavam ser substituídos. 

Certamente essa não era a meta ao se criar os Três Reinos. Foi um fenômeno que surgiu 

depois que os Três Reinos foram criados, e foi um modo de resolver o problema dos 

Deuses que eram interferidos. Os Três Reinos foram criados realmente para a retificação do 

Fa. Durante o período inicial dos Três Reinos, tudo o que os Deuses faziam, assim como 

tudo o que se manifestava nesse mundo, tudo era uma parte do processo para se estabelecer 

uma cultura para a humanidade, cuja finalidade era estabelecer uma base para que as 

pessoas pudessem compreender o Fa em um período vindouro.  

 

Hoje, é fácil para eu dizer essas coisas, e é fácil para vocês escutarem, entenderem e 

compreenderem o que digo. Tempo, espaço, história, todas as coisas, o Céu e a Terra, todos 

os seres, tudo o que ocorre, o cultivo, yin e yang, penalidade e alegria, homens e Deuses; 

falar dessas coisas não é nenhum esforço para mim. Porém, vocês sabiam que o significado 

e conceito de cada palavra têm desempenhado um papel durante milhares de anos de 

história viva e real e que evoluíram até o que são hoje, e que ao longo do curso da história, 

o significado das palavras se formaram e se desenvolveram? Estou falando principalmente 

da linguagem chinesa. Todas as coisas e cada vitória da humanidade podem ser relatados, 

descritos e expressos na linguagem e nas palavras humanas. Isso não é algo que você possa 

fazer simplesmente inventando uma linguagem. Deve haver algo profundamente enraizado, 

algo que as pessoas tenham realmente sentido, experimentado pessoalmente e vivido – um 

processo criado para as pessoas, o qual se baseia em experiências reais e deixa uma 
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profunda impressão. Somente assim as pessoas podem entender realmente o significado 

expresso de um caractere, de uma palavra ou de um termo. Você pode compreender o Fa 

ensinado hoje sem a mínima dificuldade, porém, sem esse processo histórico é possível que 

não tivesse nem idéia do que estou falando hoje.  

 

O que é “cultivo”? O que significa cultivo? Como uma pessoa se cultiva? Que aspecto tem 

o cultivo? Como são os cultivadores? Seria um problema se as pessoas não entendessem 

tudo isso. Então, aqueles como o Buda Sakyamuni, Lao Tsé e Jesus tiveram que descer a 

este mundo, e todas as coisas tiveram que ser colocadas em prática na vida real para deixar 

à humanidade essa cultura; para ensinar às pessoas o que significa e permitir a elas 

entenderem o que é o cultivo. E isso que estou falando também inclui, junto com coisas 

similares, o processo que os cultivadores experimentaram durante o árduo cultivo e a fé reta 

que tiveram e que os conduziram à perfeição. Os Budas, Taos e Deuses deixaram o 

processo de melhoramento ao alcançarem o estado de Fruição através da fé reta e do cultivo 

reto, então as pessoas chegaram a entender o que são essas coisas. Porém, tendo dito isso, 

tudo aquilo que deixaram, continua sendo diferente da forma de cultivo que os discípulos 

do DaFa praticam hoje. É por isso que digo que não há modelo para o cultivo dos 

discípulos do DaFa; devem transitar os seus próprios caminhos.  

 

Pergunta: No processo de tentar resgatar os órfãos e ao esclarecer a verdade, a equipe de 

resgate percebeu que essa ação é uma maneira grandiosa e um processo para esclarecer a 

verdade mais amplamente a todos os setores da sociedade, tais como por exemplo: os 

setores governamentais e financeiros. Também percebemos que essa ação pode propiciar 

uma coordenação e um melhor trabalho junto a outras equipes de esclarecimento da 

verdade. Mestre, por favor, nos fale de como podemos duplicar esse trabalho de resgatar os 

órfãos e fazê-lo bem, utilizando os atuais recursos limitados dos discípulos do DaFa. 

 

Mestre: Muitos de vocês estão pensando e planejando sobre como fazer isso. Isso já está 

em progresso. Isso é o que é correto fazer e deve ser feito. Já que essas coisas envolvem 

muitas, muitas facetas da sociedade, incluindo o governo dos Estados Unidos, produzirão o 

efeito que vocês desejam somente quando a fizerem de forma sólida. É melhor que eu não 

me aprofunde em coisas específicas, pois vocês são os que necessitam trabalhar os detalhes. 

Porém, devem tomar essa iniciativa. Não podemos deixar de cuidar dos filhos dos 

discípulos do DaFa; crianças que perderam seus familiares. Elas são meus pequenos 

discípulos e seus pequenos companheiros cultivadores. Como Mestre delas, penso sobre 

isso o tempo todo. Eu quis trazê-las às montanhas, reuni-las, criar uma escola para elas, e 

que fossem criadas juntas. (Aplausos). 

 

Pergunta: Atualmente alguns estudantes ainda pensam que quando estão passando 

fisicamente por uma eliminação de carma e não podem se levantar da cama, é o resultado 

de seu próprio carma, pois como chegamos à etapa final, o carma deve ser eliminado. Essa 

maneira de pensar é correta? 

 

Mestre: Não totalmente. Isso ocorre porque uma pessoa gera carma enquanto vive. Quando 

se cultivam, é, entre outras coisas, um processo de constante eliminação de vosso carma. 

Enquanto uma pessoa está vivendo nesse mundo, criará carma. Então, durante o curso de 

seu cultivo, o carma é continuamente reduzido e eliminado. Porém, os discípulos do DaFa 
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estão fazendo o cultivo durante a Retificação do Fa, então seu carma é muito menor que 

aquele de uma pessoa comum, e esse tipo de carma não deveria ser difícil eliminá-lo. Já não 

lhes disse que essas coisas foram arranjadas para vocês, cultivadores, em cada passo do 

caminho? Então, a eliminação de carma foi arranjada passo a passo, até o dia de hoje. Você 

também tem uma pequena quantidade de carma que tem sido gerada novamente, porém, 

tais coisas podem desempenhar um papel positivo, uma vez que os discípulos do DaFa as 

observam e lidam com elas apropriadamente, e não há tanto dessas coisas que possam 

interferir com a validação do Fa dos discípulos do DaFa. Na etapa em que nos 

encontramos atualmente, coisas desse tipo tem sido basicamente reduzidas a uma 

quantidade mínima, pois não devem interferir com os discípulos do DaFa validando o Fa. 

 

Então, por que têm ocorrido alguns casos muito sérios? Como lhes disse, toda classe de 

fatores malignos se aproveitam das brechas que os discípulos do DaFa têm quando há 

apegos ou pensamentos humanos ainda não detectados pelos discípulos. Atualmente o 

maior e mais óbvio tipo de interferência é causado pelo espectro perverso do partido 

malévolo. Especialmente agora, quando outras coisas perversas foram eliminadas ao ponto 

em que ficam muito poucas, o que predomina é o efeito dos fatores perversos do partido 

maléfico. Os diversos tipos de interferência e perseguição que ocorrem hoje, têm suas 

raízes nesses fatores perversos. Então, devem reconhecer o que está acontecendo, lidar 

seriamente com essa situação e por fim, eliminá-los. As pessoas comuns não acreditam que 

o partido malvado tenha um espectro perverso e demônios podres contidos nele, porém, os 

discípulos do DaFa acreditam. É justamente o campo do espectro perverso que permite ao 

partido se enraizar neste mundo. Durante esses cento e tantos anos, desde a Comuna de 

Paris, o espectro maligno tem formado um grande campo na dimensão humana. No início, a 

densidade do campo era muito grande. Mesmo que no Ocidente, as pessoas estejam contra 

o partido e suas doutrinas malvadas, o Ocidente, na realidade, esteve praticando o perverso 

comunismo do espectro perverso do partido. Os altos impostos e o alto grau de assistência 

social praticado atualmente nas sociedades ocidentais são exatamente o que o malévolo 

partido advogou inicialmente. A diferença é que o malévolo partido tem usado a violência 

para se apoderar das coisas das pessoas, enquanto no Ocidente isso é feito através dos 

meios legislativos. Em essência, todos estão praticando as coisas do malvado comunismo, 

em vez de lidar com as coisas da forma como uma verdadeira sociedade humana deveria 

fazer. Por que esse fenômeno apareceu, apesar das sociedades ocidentais se oporem às 

perversas doutrinas do comunismo? Precisamente porque os fatores malvados em outras 

dimensões estão exercendo seu efeito. Na China, estão praticando o perverso comunismo 

em forma superficial, enquanto em essência é uma quadrilha de gangsteres além de um 

culto, tudo junto. No Ocidente, as pessoas estão contra a forma do perverso comunismo, 

enquanto em essência o estão praticando. 

 

Pergunta: Ultimamente o jornal “A Grande Época” tem publicado muitas profecias sobre o 

colapso do partido malvado. Mestre, por favor, poderia nos falar um pouco sobre isso. 

 

Mestre: Isso foi deixado às pessoas comuns para que o leiam, e foi feito por Deuses de 

diferentes níveis que baixaram a esse mundo. Os discípulos do DaFa deveriam se enfocar 

somente em transitar seus caminhos na validação do Fa. 
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Pergunta: Você falou sobre como a Via Láctea sairia do Cosmo para purificar os Três 

Reinos. Isso significa que os Três Reinos não é o Sistema Solar e sim a Via Láctea? 

 

Mestre: Sim, eu disse isso antes, não é verdade? Bom, de fato, a localização precisa dos 

Três Reinos não é algo que possa ser compreendido com conceitos humanos se referindo a 

uma extensão fixa. Visto da visão moderna do homem, o Sistema Solar é o limite dos Três 

Reinos a este nível. Porém, outros componentes que o olho humano não pode ver, 

componentes formados por diferentes partículas microcósmicas, correspondem a diferentes 

e muito amplas dimensões. No plano superficial onde os seres humanos se encontram, isso 

corresponde ao Sistema Solar; a extensão de um certo plano microcósmico corresponde à 

Via Láctea, e os planos mais microcósmicos correspondem a extensões ainda maiores. Os 

Três Reinos são formados por um conjunto de numerosas partículas que variam de 

tamanhos microcósmicos até os maiores. Diferentes partículas formam diferentes reinos e 

diferentes extensões. Na realidade, isso é meramente o que pode ser expresso com 

linguagem e pensamentos humanos. E isso é só para descrever as extensões que os olhos 

humanos podem ver, as que podem ser descritas, e as que correspondem às diferentes 

dimensões formadas por partículas. De fato, uma expansão ainda maior dos Três Reinos 

corresponde à totalidade do pequeno universo. O “Céu e a Terra” que o Deus Pangu criou, 

como diz o mito, foi na realidade esta extensão. Porém, tampouco é preciso descrever essa 

extensão dessa maneira, já que algumas das coisas dentro deste limite também 

correspondem aos reinos cujos componentes internos estão fora dos Três Reinos. A 

linguagem humana é limitada, e ensinar o Fa de acordo com os pensamentos humanos, 

torna impossível que se articule o Fa em termos que abranjam as idéias e pensamentos que 

envolvem todas as facetas e princípios de todos os níveis. Quando a Via Láctea se separar 

do resto do corpo cósmico, parecerá, para os seres dentro dela, que essa extensão é separada 

a ponto de não se poder ver o corpo cósmico além da Via Láctea; sem importar o quão 

capaz seja o olho humano ou os telescópios dos seres humanos, não poderão vê-lo. Porém, 

de fato, a situação variará nos diferentes reinos que formam os Três Reinos. O Fa é 

ensinado aos seres humanos que estão no processo de cultivo. Uma linguagem difícil e 

complicada pode tornar difícil o cultivo de muita gente. Somente quando uma pessoa tem 

êxito no cultivo e alcança a perfeição, poderá ver como é o Cosmo verdadeiramente. A 

Terra e os Três Reinos podem retornar às suas posições somente depois do período em que 

o Fa retificar o mundo humano e depois que a purificação total dos dois tenha ocorrido. 

 

Pergunta: Descobri que quando certas coisas que não foram bem feitas são finalizadas 

mais tarde, nossa retificação do Fa, em termos gerais, continua muito mais rápido. Então, 

quando os discípulos em certas regiões não fazem bem, afeta o progresso total da 

retificação do Fa? 

 

Mestre: O progresso da retificação do Fa não se vê afetado, porém, a validação do Fa dos 

discípulos do DaFa pode ser; pode complicar as coisas. A razão é que, nesses casos, os 

outros lugares estão completamente limpos, enquanto que nesse lugar, onde os discípulos 

não fizeram bem, o mal ainda tem efeito, a perseguição não pode terminar, e o mal não 

pode ser eliminado. Vocês sabem que hoje em dia, as pessoas estão decaindo costa abaixo 

muito rapidamente, e a moralidade das pessoas de hoje têm decaído horrivelmente. Se isso 

não é detido, então os seres humanos realmente já não poderão ser mantidos, sem importar 

o que a pessoa deseje.  
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Pergunta: O jornal “A Grande Época” é uma empresa de informação que é destinada ao 

público. Agora mesmo, só um pequeno número de estudantes estão participando da venda 

de publicidade. Recentemente um coordenador na Associação de Falun DaFa esteve 

ajudando ativamente nesse assunto, porém, alguns estudantes não entendem isso. Mestre, 

por favor, diga-nos como podemos fazer que mais estudantes se envolvam.  

 

Mestre: Sim, é bom que um coordenador queira ajudar com o trabalho da “Grande Época”. 

Uma pessoa que tem uma posição de responsabilidade é na realidade um coordenador, e 

tendo as pessoas mais capazes envolvidas nisso, é a chave. Quão grande é o papel que um 

indivíduo pode desempenhar? Somente quando o grupo como um todo cumpre o seu papel, 

o coordenador faz bem. Quando o coordenador faz bem, bem, se você é o único fazendo 

bem, então nesse caso, você é somente um estudante médio. A chave é você poder 

desempenhar o papel de cumprir com as responsabilidades de um coordenador. 

Mencionarei outra coisa: os coordenadores em todas as regiões devem abandonar a maneira 

de trabalhar supervisionando todas as coisas grandes e pequenas. Cada região deve dar 

liberdade aos estudantes dessas localidades e apoiá-los quando tomam a iniciativa de 

validarem o Fa. Não os detenham, a menos que sejam desses que muitas vezes vão aos 

extremos. Os discípulos do DaFa veteranos amadureceram, e eles estão caminhando seu 

próprio caminho para a perfeição. Devem ter isso bem claro. 

 

Pergunta: Os estudantes da Europa Ocidental devem renunciar ao Partido Comunista e à 

Liga Juvenil? 

 

Mestre: Cada pessoa nessa Terra deve se posicionar sobre isso, porém, agora mesmo, o 

que mencionou na pergunta não é o mais importante. Afinal, depois de tudo, o partido 

perverso na Europa Oriental já se desintegrou. Se ainda existem pessoas que são firmes 

crentes e seguidoras do partido perverso, então elas também serão eliminadas como os 

outros. O Partido Comunista Chinês é a última entidade principal do espectro perverso 

desse partido malévolo, e para salvar as pessoas chinesas, nós temos que desintegrar o 

espectro perverso do malévolo partido.  

 

Pergunta: Penso que os estudantes ocidentais consideram os “Nove Comentários” como se 

fossem assunto dos estudantes chineses. Por favor, poderia nos dar uma orientação sobre 

isso? 

 

Mestre: Sim, isso tem a ver principalmente com os estudantes chineses. Isso não é um 

problema. Porém, todas as pessoas no mundo têm que se posicionar, e há ainda muitas 

pessoas no ocidente que não veem o partido malévolo pelo que ele é realmente. 

 

Quando as pessoas dizem que Falun Gong é extraordinário, há múltiplos significados nisso. 

Um é, por mais de cem anos houve uma guerra sem soldados entre o mundo do bloco 

comunista e o mundo livre, e essa guerra foi intensa; durante a guerra fria, parecia que as 

pessoas estavam sempre sob a ameaça de uma guerra nuclear. Porém, ainda assim, ninguém 

conseguia explicar o que era o perverso partido. Alguém explicou? Estavam somente 

lançando insultos uns sobre os outros. Muitas pessoas e instituições estiveram investigando 

o maligno partido, e ninguém pôde descobrir do que se tratava. O Partido Nacionalista 
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(KMT) lutou contra o Partido Comunista durante décadas, e nunca foi capaz de explicar o 

que é o malévolo partido. No entanto, Falun Gong, conseguiu explicar completa e 

claramente o maligno partido. Não é extraordinário? Isso não levou o mundo a ver o Falun 

Gong novamente? Por que muitas pessoas na sociedade comum admiram os discípulos do 

DaFa? As pessoas comuns não podem explicar muitos assuntos da humanidade, mas os 

discípulos do DaFa podem explicar claramente,e isso é extraordinário. 

 

Não somente o Ocidente, toda a humanidade tem falhado em ver a perversidade do partido, 

isto é, em ver o partido pelo que realmente é. Agora, o que você tem que fazer com 

urgência é salvar os chineses que foram envenenados da pior forma, e ajudá-los a ver 

claramente o quão maligno é o partido. Porém, muitos no Ocidente, também, não 

conseguem ver claramente o maligno partido, e um pequeno número, inclusive apóia o 

maligno partido. Então, essas pessoas não estão em perigo? O que ocorre é que no 

momento, o mais importante e urgente é ajudar as muitas pessoas que vivem na China e 

que estão envenenadas por ele, por isso não temos dado tanta prioridade a essas outras 

nações que não foram envenenadas de forma tão severa. Em outras regiões fora da China 

continental, até agora, o número de pessoas que têm sido envenenadas pelo partido é 

extremamente pequeno. A maioria das pessoas não acredita, e inclusive desaprova aquilo 

ensinado pelo maligno partido. Porém, os chineses são diferentes. Como foram educados 

por décadas na maligna cultura do partido, quantos chineses podem ver o maligno partido 

pelo que ele é realmente? Antes dos “Nove Comentários” serem lançados, nenhum chinês 

podia explicar claramente ou reconhecer verdadeiramente o maligno partido. Inclusive 

quando o criticavam, não conseguiam fazer fora da cultura criada pelo próprio partido. Os 

chineses estão tão profundamente envenenados pelo partido que já não possuem uma mente 

lúcida. Inclusive em suas declarações de renúncia ao partido, eles usam termos inventados 

pelo malévolo partido, como por exemplo: “Eu nasci na „nova‟ China”; “Eu sou parte da 

geração que cresceu sob a bandeira vermelha”; “Eu trabalhei toda a minha vida para o 

partido” e assim sucessivamente. 

 

Pergunta: Os discípulos do DaFa da Bulgária saúdam o Mestre. Estamos traduzindo 

“Zhuan Falun” para o búlgaro. Poderia nos guiar com relação a isso nos dizendo algumas 

poucas palavras? 

 

Mestre: (O Mestre sorri). Ser capaz de traduzir bem os livros do DaFa envolve, de fato, 

um processo de cultivo pessoal. Não usem somente entendimentos de altos níveis para a 

tradução, pois cada um de seus níveis de cultivo é diferente, e os entendimentos do Fa, até 

mesmo da mesma frase, é diferente; essa é a razão pela qual sempre têm discussões que não 

conseguem resolver. Contanto que os significados das palavras e frases se ajustem ao 

significado superficial existente na cultura humana, está tudo bem. Como os significados de 

alto nível são revelados pelo Fa, os significados internos não podem ser capturados na 

tradução. Há diferenças nas formas de pensar das pessoas no oriente e no ocidente, então, 

durante a etapa inicial de entendimento do Fa, será algo um pouco diferente. Porém, se uma 

pessoa trata de lê-lo e aprendê-lo, então isso não a afetará, pois os Deuses estão exercendo 

um efeito. 

 

Pergunta: A origem do perverso comunismo é diferente da origem do malvado partido? 
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Mestre: O perverso comunismo é simplesmente algo inventado para que o malévolo 

partido pudesse enganar as pessoas. Realmente não há diferença, são a mesma coisa. Um 

membro do malévolo partido é um indivíduo, e um grupo de membros do partido é um 

coletivo do partido. O coletivo do partido teve uma idéia para enganar as pessoas: Eles 

disseram que poderiam criar um “Reino do Céu na Terra”; digo, o chamado comunismo 

perverso. Como a Terra poderia se transformar em um Reino do Céu? Quando os Deuses 

criaram os Três Reinos, não tiveram nenhuma intenção de convertê-lo em um Reino do 

Céu. Os Três Reinos foram criados com o propósito de serem usados na retificação do Fa. 

(O Mestre ri). No futuro, quando os Três Reinos continuarem existindo, a forma da 

sociedade humana será para sempre uma forma da sociedade humana, pois isso é o que o 

Cosmo necessita. Converter os Três Reinos em um “Reino do Céu”? Os Reinos Divinos se 

espalham por todo o Cosmo, superam várias vezes o número de mundos humanos. 

Qualquer coisa além da dimensão superficial, é um mundo de Deuses Celestiais, e os reinos 

divinos estão por todas as partes no Cosmo. 

 

Pergunta: Por que aconteceu aquele enorme Tsunami no Sudeste Asiático? 

 

Mestre: Os problemas surgem quando o carma da humanidade alcança uma quantidade 

muito grande. Porém, através de muitas coisas, podem ver que muitas coisas manifestadas 

hoje em dia e que envolvem a humanidade, é causado pelos fatores das velhas forças, e 

essas coisas não são nada positivas para as pessoas. Quando algo ocorre com a humanidade, 

tudo é feito para ajudar as pessoas a aprenderem uma lição positiva, e só então isso pode 

conduzir as pessoas a verdadeiramente verem que eram os Deuses as castigando para assim, 

conseguirem salvar mais pessoas no futuro. Porém, quando o castigo é somente com a 

finalidade de castigar as pessoas, esse tipo de castigo só debilita a crença das pessoas nos 

Deuses. Essas coisas feitas pelos fatores das velhas forças não trazem nada de positivo para 

a humanidade; quando as pessoas se tornam más, eles simplesmente as eliminam. Um 

Tsunami ocorrendo naquele momento, era uma advertência para as pessoas; 300.000 

pessoas desapareceram em questão de segundos. Quando ocorreu um grande terremoto em 

Tangshan na China, por acaso não morreram centenas de milhares de pessoas em um 

instante? O Partido Comunista maléfico afirma que tem um exército de milhões. Se eles se 

tornaram realmente malvados, talvez eles desapareçam em um instante. (O Mestre ri) (A 

audiência aplaude). Os fatores das velhas forças não se preocupam com a humanidade nem 

um pouquinho. Somente os discípulos do DaFa estão salvando as pessoas. 

 

Pergunta: Um número de estudantes veteranos na China continental estão usando as 

últimas oportunidades para dar um passo adiante na validação do Fa, e alguns usam seus 

verdadeiros nomes quando renunciam ao partido. Esses estudantes nos pedem que 

passemos suas saudações ao nosso Venerável Mestre. Os discípulos do DaFa que 

trabalham nos postos oficiais do governo da China continental, enviam suas saudações ao 

Honorável Mestre. 

 

Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). Os estudantes que foram mais severamente 

perseguidos pela maldade, sofreram dessa forma devido aos seus apegos. Devido aos seus 

apegos, eles estão em uma fase de idas e vindas: eles escreveram uma “declaração de 

arrependimento” quando estavam sob pressão, então depois que saíam, se lamentavam e 

escreviam uma declaração “para anular a declaração de arrependimento”; então, outro dia, 
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eles eram arrastados novamente pela maldade, a falta de pensamentos retos, os conduziria a 

uma severa perseguição, então eles escreviam outra “declaração de arrependimento”, e 

depois que saíam, fariam uma outra declaração negando tudo mais uma vez. Aqueles 

estudantes são os que mais severamente foram perseguidos. Alguns estudantes, por outro 

lado, têm pensamentos retos muito fortes e realmente têm feito extraordinariamente. Os 

informes do Minghui são principalmente com o propósito de expor a perseguição, e não 

tem sido prioridade coletar histórias daqueles discípulos do DaFa que não fizeram 

realmente bem. Na realidade, muitos estudantes têm lidado corretamente com essa situação. 

 

Pergunta: Como um estudante novo que chegou no DaFa há uns poucos meses atrás, 

deveria dividir o seu tempo entre estudar “Zhuan Falun”, as novas escrituras do Mestre, e 

as muitas escrituras anteriores? Obtivemos o Fa durante o período da retificação do Fa, 

então gostaria de saber claramente quais são as prioridades. 

 

Mestre: Um estudante novo deve dar prioridade ao estudo do Zhuan Falun e ler os outros 

livros do DaFa como complemento. Quando tiver tempo, pode ler os artigos e conferências 

dos outros períodos, incluindo “Escrituras essenciais para maior avanço”. Porém, não pense 

que o tempo está curto e ainda tem que ler tudo. Esse não é o caso. Quando os estudantes 

novos são capazes de fazer o que um discípulo do DaFa deve fazer, isso é realmente 

extraordinário. Ler Zhuan Falun é o mais importante. Leia os outros livros como 

complemento. Leia-os quando tiver tempo, e quando não, leia somente Zhuan Falun. 

 

Pergunta: Por favor, poderia nos falar sobre a importância de nossas apresentações 

artísticas? 

 

Mestre: Vocês trabalharam muito arduamente ao idealizar e preparar o Gala do Ano Novo 

chinês. O programa esteve muito bem feito, porém, acabou depois de somente uma 

apresentação, e realmente foi muito difícil deixar isso assim. E mais, teve um impacto 

positivo e grande, então por que não levá-lo a mais pessoas? Podem fazer uma turnê por 

algumas cidades grandes e atuarem de lugar em lugar para que assim, mais pessoas possam 

vê-lo. Isso não seria maravilhoso? Porém, devem ter uma coisa em mente: Isso só pode ser 

feito por aqueles que têm os meios e as circunstâncias para fazê-lo; ninguém pode ir a 

extremos, e ninguém deve romper com a forma que seu cultivo deve ter ou suas próprias 

circunstâncias. Eu disse: “Aqueles que tiverem os meios e as circunstâncias para fazê-lo”, 

então, aqueles que não as tem, não devem fazer a “turnê”. Não podem deixar o estudo ou 

tirar uma longa licença na escola para fazer isso. E mais, se alguém não tem os recursos 

financeiros e renuncia ao seu trabalho para atuar “na turnê”, isso também não seria bom. Há 

outra coisa, só é necessário fazer isso, próximo ao ano novo, então a duração da turnê 

também não será longa. Não deixem de ir à escola ou renunciem ao trabalho. Não vão aos 

extremos. Se agirem indo aos extremos, trarão muitos problemas para si. 

 

Pergunta: Quando o Fa retificar o mundo humano, o partido maléfico se desintegrará 

completamente no mundo humano, uma grande praga se espalhará, a sociedade estará em 

caos, e outras coisas assim. Quais desses fatores será o mais importante? 

 

Mestre: Não haverá nenhum caos, ou haverá? A sociedade humana é controlada pelos 

Deuses. Quando os Deuses querem caos na sociedade humana, uma falta de caos não é 
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opção! Quando os Deuses querem que seja estável, não há outra opção que não seja a 

estabilidade, não é verdade? Algo tão importante como a retificação do Fa foi arranjado, 

então como as coisas poderiam não estar sob controle? 

 

Pergunta: Gostaria de organizar um novo projeto entre os discípulos que são professores 

em Taiwan; esse projeto se baseia em reunir uma série de textos escolares em chinês do 

primeiro ao décimo segundo grau. Como isso implicaria em muito trabalho, pergunto se 

isso afetaria os outros trabalhos de validação do Fa que são mais importantes. 

 

Mestre: Se esse projeto está relacionado com a validação do Fa, então siga em frente. Se 

não tem nada a ver com a validação do Fa, então não pode ocupar a energia dos praticantes 

do DaFa. Também é algo bom se esse projeto ajuda a restaurar os valores morais da 

humanidade. Então, pode tentar. 

 

Pergunta: Alguns praticantes são homens de negócio e seus ganhos vêm da China 

continental, eles deveriam fazer esse tipo de negócio? 

 

Mestre: Esse pequeno negócio que fazem é insignificante perante esses sindicatos 

financeiros internacionais que continuam dando vida ao partido maléfico. Nossos 

estudantes necessitam ganhar a vida, validar o Fa e ter condições para validar o Fa, então, 

isso não é um grande problema para nós. E mais, se esses grandes sindicatos financeiros 

fossem deixar de fazer o que estão fazendo, esse pequeno negócio seu não poderia 

ressuscitar o partido maléfico. E mais, tudo o que os discípulos do DaFa fazem, envolve 

elementos dos discípulos do DaFa validando o Fa. 

 

Pergunta: Na China continental, depois que algumas pessoas renunciaram ao partido 

usando pseudônimos, o partido maléfico decidiu reforçar o estudo da ideologia do partido e 

obrigou os membros do partido a estudarem e tomarem notas. Se aquelas pessoas que 

renunciaram ao partido usando pseudônimos forem forçadas a participar dessas seções de 

estudos, serão novamente marcadas pela Besta? 

 

Mestre: Uma vez que alguém renuncia, está feito. Ele entende as coisas no profundo de seu 

ser. E uma vez que esse alguém declarar sua renuncia, haverá seres que cuidarão dele. 

(Aplausos). 

 

Pergunta: Há discípulos que trabalham como croupiers em cassinos. Isso aumenta o 

carma? Eles deveriam aceitar esse tipo de trabalho? 

 

Mestre: Um trabalho é um trabalho. Hoje em dia, no momento em que a sociedade humana 

se converteu no que é, se você diz que o trabalho no cassino é mau ou bom, que trabalho na 

sociedade é na realidade um verdadeiro trabalho humano? Na sociedade de hoje, tudo muda 

com as mudanças da sociedade. Então, esse trabalho é só um trabalho. Se houver outros 

trabalhos disponíveis, pode tentar mudar para um desses trabalhos. Se não há, então 

continue e faça o que tem que fazer, pois a sociedade é assim hoje em dia. 

 

Enquanto estamos nesse tema, falarei de outra coisa. Muitas vezes, quando os ocidentais 

vão aos cassinos, na realidade vão por diversão e recreação. Porém, os chineses e asiáticos 
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de alguns países, vão para realmente apostar, e inclusive apostam muito dinheiro. Suas 

razões para ir aos cassinos são diferentes. 

 

Pergunta: Você disse que os discípulos do DaFa não podem alcançar a perfeição enquanto 

tiverem dívidas, porém, comprei uma casa com uma hipoteca de US$ 50.000 e demorarei 

trinta anos para pagá-la. (A audiência ri). Como deveria lidar com isso? 

 

Mestre: Nada que acontece entre os seres humanos é por casualidade. Se você tem um 

empréstimo do banco e levará décadas para pagá-lo, e todos os discípulos do DaFa 

necessitam alcançar a perfeição, então você não pode esperar por décadas, não é verdade? 

Então, como essas coisas serão resolvidas? Bom, essas coisas envolvem a humanidade do 

próximo período. Nesse caso, durante a próxima etapa da humanidade, a base para a 

sociedade humana e como será a sociedade humana, tudo mudará. E mais, quando os 

discípulos do DaFa estiverem realmente próximos de alcançar a perfeição, o Mestre terá 

que resolver e de se encarregar de tudo por você. Na realidade, nesse momento, você terá a 

habilidade de lidar com essas coisas. (Aplausos). Esse assunto é bem diferente daquele que 

discuti anteriormente, pois isto é algo que acontece durante o curso normal da vida de uma 

pessoa. O problema é quando alguns estudantes pensam: “Posso pedir dinheiro emprestado 

sem ter que pagá-lo. Simplesmente irei embora e isso será o final”. (A audiência ri). Se 

partir desse ponto, estará agindo errado. Você não pode ter uma má intenção.  

 

Pergunta: Tenho praticado durante dois anos e meio, e me beneficiei muito e de diferentes 

formas. Agradeço ao Mestre do fundo de meu coração. 

 

Mestre: Todas essas coisas são coisas que você tem validado e às quais tem se iluminado. 

O Mestre só está o ajudando com isso. Se você pode fazê-lo firmemente até o final sem 

vacilar e, se apesar das diferentes formas de interferências que você encontrar, puder 

verdadeiramente continuar firmemente, então não tem que me agradecer – todos os Deuses 

do Cosmo o admiram! (Aplausos).   

 

Pergunta: Os discípulos do DaFa de vinte países e seis regiões: Shandong, cidade de 

Changsha na província de Hunan, Hengyang, cidade de Fashan, na província de 

Guangdong, Heyuan, Guangzhou, Maoming, a cidade de Zhongshan, Dongwan, Shenzhen, 

Hainan, Shanxi, Chengdu, Luzhou, Guiyang, Jiamusi, Fushun, Taiyan, Anshan, Pequim, 

distrito de Fengtai em Pequim, e o distrito de Chongwen, a Universidade de Pequim, a 

Universidade de Qinghua, Tangshan, Shijiazhuang, Chengde, Tianjin, Zhanjiang, Dalian, 

Yantai, Benxi, Qinhuangdao, Xangai, Kunming, Xinjiang, Fuzhou, Hubei, Hunan, Hefei, 

Harbin, Kaian, Shanxi, Nanjing, Liaoning, o interior da Mongólia, Hohhot (A audiência ri), 

Holanda, Japão, Nova Zelândia, França, Alemanha, Indonésia, Singapura, Inglaterra, 

Austrália, Dinamarca, Nepal, Taiwan, Macao, Suécia, Toronto, São Francisco na 

Califórnia, Auckland, San José, Cuperino, Malásia, Argentina, Hong Kong, Índia, Turquia, 

Caribe, Vietnam, enfim, todos enviam saudações ao Venerável Mestre! 

 

Mestre: Obrigado a todos! (Aplausos calorosos). 

 

Respondi todas as perguntas. Sem importar o quanto diga, vocês ainda devem transitar o 

caminho do cultivo por si mesmos. Transitar bem esse caminho e progredir até o final – 
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nada é mais extraordinário. Digo isso porque durante essa viagem, terão dificuldades, 

provas de todos os tipos, tribulações imprevistas, terão interferências inesperadas provindas 

de toda classe de apegos e qing. As interferências virão da família, sociedade, bons amigos 

e até dos companheiros praticantes. Junto com isso, há a interferência das mudanças no 

estado da sociedade humana e das noções humanas que foram formadas na sociedade. 

Todas essas coisas podem arrastá-los novamente ao estado de pessoa comum. Porém, se 

puderem superar tudo isso, poderão avançar para a divindade. Então, como cultivadores, 

quando puderem ser firmes e terem pensamentos retos tão firmes que nada poderá fazê-los 

vacilar, isso realmente será o mais extraordinário. Sejam sólidos e firmes como um 

diamante, ou granito, e nada poderá afetá-los; a maldade tremerá ao vê-los. Quando se 

depararem com circunstâncias difíceis, se seus pensamentos puderem ser realmente retos, 

isto é, quando se depararem com a malvada perseguição e quando enfrentarem 

interferências, uma única frase reforçada com pensamentos retos proferida por vocês, 

poderá instantaneamente desintegrar o mal (aplausos) e fará com que esses que estão sendo 

usados pela maldade deem meia volta e fujam, fará com que a perseguição perversa contra 

vocês se dissolva, e fará com que a interferência maligna contra vocês desapareça sem 

deixar pistas. Um pensamento provindo da fé reta é tudo o que necessitam. Aqueles que 

puderem sustentar esses pensamentos retos e perdurarem até o final, se tornarão Deuses 

magníficos forjados pelo DaFa. (Longos aplausos). 

 

Espero escutar mais coisas boas vindas de vocês. (Aplausos calorosos).                                                                                                                            

 

 

 

  

 

 

 


