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(Aplausos calorosos) Bom dia! (Aplausos) (A audiência responde: bom dia Mestre!) 
 
Lembro-me que o nosso Fahui realizado em Toronto, ocorreu antes do dia 20 de julho de 
1999. (Aplausos calorosos). Naquele tempo, quando a repressão e a perseguição perpretada 
pelo malévolo Partido Comunista Chinês estava para começar, disse algo a vocês, disse que 
só se mantendo imóveis vocês poderiam lidar com todas as situações. (Aplausos calorosos). 
Alguns estudantes chegaram a entender o que eu disse, enquanto outros entenderam de 
forma literal: Não fazer nada, não tomar nenhuma atitude. (O Mestre ri) (Todos riem). Estar 
“imóvel”, se refere a ato de manter os fortes pensamentos retos e a fé reta do discípulo 
inalteráveis. Não se trata de ignorar as responsabilidades de um discípulo do DaFa em 
salvar seres nem que vocês não devam sequer trilhar o caminho do cultivo e melhorarem a 
si mesmos por meio das dificuldades. Como isso poderia ser assim? Então, qualquer coisa 
que as pessoas tenham feito, depois de tudo, tem sido cultivo. Cada um tem tido 
entendimentos diferentes e cada um começou o cultivo em DaFa com diferentes graus de 
apegos humanos; no processo do cultivo, há pensamentos humanos que são difíceis de 
eliminar, e isso cria diferentes entendimentos e compreensão do Fa. Assim, em meio a esta 
tribulação, os diferentes entendimentos dos estudantes no que se refere ao DaFa, além da 
quantidade de seus apegos, tudo tem sido completamente exposto, e vocês viram como 
diferentes discípulos atuaram durante a perseguição. Esta perseguição foi forçada sobre nós 
e não deve ser reconhecida, porém, através da perseguição, as brechas certamente foram 
expostas assim como o lado extraordinário dos discípulos do DaFa também. É realmente 
extraordinário o fato de vocês terem seguido o Mestre até este ponto e superado a 
perseguição! (Aplausos calorosos). 
 
Eu disse que se não fosse pela perseguição, o cultivo dos discípulos do DaFa poderia ter 
sido de outra forma. No entanto, o que é passado, é passado, e agora é basicamente um 
assunto que já não tem relevância. Porém, vendo as coisas como estão, sob essas 
circunstâncias, é realmente majestoso o fato de um discípulo do DaFa realmente se manter 
firme e melhorar a si mesmo no Fa, salvando seres conscientes enquanto nega a 
perseguição e quando consegue chegar no patamar em que estão hoje. Vocês viram o quão 
malvada, brutal e ardilosa tem sido a perseguição, e em cima de tudo isso, ainda há algo 
que é diferente das perseguições que os discípulos dos seres iluminados do passado 
sofriam: ao longo da história, as perseguições eram abertas, enquanto hoje o malvado 
partido tem em suas mãos, todas as experiências perversas e as táticas sujas das 
perseguições existentes no curso da história, e ele as tem aplicado a esta perseguição e 
perversa repressão; muitas táticas perversas foram aplicadas às escondidas. Quando 
queremos ajudar as pessoas do mundo a saberem sobre isso, ajudar a sociedade para que ela 
tenha conhecimento sobre isso, quando queremos fazer com que as pessoas reajam 
indignadas ante esta perseguição, ou levá-las a expressarem seu apoio aos discípulos do 
DaFa, tudo isso parece muito difícil de fazer. A razão é: a maldade tem encoberto a 
verdade e suas táticas de perseguição têm sido terrivelmente perversas. Nunca ocorreu algo 
assim no passado. Isto é o resultado do perverso Partido Comunista que acumulou por mais 
de um século as experiências mais perversas, e tem encoberto os atos criminais da 
perseguição de uma maneira extremamente secreta. 
 
Em outras palavras, essas tribulações as quais os discípulos do DaFa foram forçados a 
passarem, não tem precedentes na história. Voltando à época em que a perseguição 
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começou, as pessoas más fizeram as coisas publicamente e tentaram reprimir em vão os 
discípulos do DaFa, formando uma atmosfera sinistra e abrangente, onde se sentia como se 
o mundo estivesse desmoronando. Porém, as forças perversas, os demônios podres e o 
partido malévolo não podiam ter êxito. Mais tarde, perceberam que esses métodos, com o 
passar do tempo, podiam atrair a atenção internacional, exaltar os ânimos do povo chinês e, 
assim, o público apoiaria amplamente os discípulos do DaFa e seus esforços em acabar 
com a perseguição. Então, gradualmente eles converteram a perseguição em algo 
encoberto. Devido a isso, parece que o maligno partido obteve novamente outra vitória, e 
em segundo lugar, ele “pintou” uma falsa imagem onde as coisas parecem calmas e 
harmoniosas na superfície. Enquanto por detrás do cenário eles continuam perseguindo 
cladestinamente e de forma sinistra os discípulos do DaFa. Nas últimas fases, chegaram ao 
ponto em que, inclusive as estações de rádio, emissoras de televisão e jornais do Estado, 
controlados pelo partido malévolo, não mencionam mais nada a respeito. Porém, nunca 
cessaram sua forma opressiva de perseguição. Esses são os meios de perseguição utilizados 
por esse regime de mafiosos, algo nunca visto na história. Sob essas circinstâncias, vocês 
viram que os principais meios de comunicação de cada país ao redor do mundo, não tem 
informado, pelo menos em sua maior parte, sobre a perseguição aos discípulos do DaFa, se 
mantendo assim em silêncio enquanto os crimes e pecados são cometidos. 
 
Há também outro fator: a China se converteu em um mercado econômico para o mundo 
inteiro, e muitos países são atraídos pelas perspectivas de investimento que a China oferece. 
Não é que o partido malévolo tenha recursos excepcionais ou que o partido malévolo tenha 
mudado para melhor ou tenha melhorado a situação da China, ou que o malévolo partido 
tenha algum método excepcional e que dessa forma, atraia investimentos de todas as partes 
do mundo. Na realidade, é muito simples: o partido fez que o povo chinês se tornasse mais 
pobre e temeroso, então o povo empobrecido deseja juntar mais dinheiro; há também a 
ética de trabalho das pessoas chinesas que as tem conduzido a trabalharem 
perseverantemente por muito tempo. Isto é o que atrai os investidores. Em muitas culturas, 
uma vez que a pessoa junta algum dinheiro, ela deixa de trabalhar, e não volta a trabalhar 
até que o tenha gasto. Porém, o povo chinês, como se tornou empobrecido e temeroso 
devido ao partido, adquiriu essa característica de continuar juntando dinheiro, e assim, 
enquanto puderem juntar dinheiro, eles continuarão trabalhando. Isso tem atraído muitos 
investidores que precisam de uma força de trabalho estável, especialmente de pessoal 
técnico. Então, o malvado partido se aproveitou dessa mentalidade do povo chinês, e tem 
usado os chineses, os fundos de investimentos e as enormes quantidades de recursos 
financeiros, materiais e humanos, para reprimir as pessoas e perseguir o Falun Gong. 
Então, muitos países, devido aos seus interesses econômicos, não têm manifestado sua 
posição com relação à perseguição.  
 
Durante a perseguição, temos visto que nada que defende a sociedade humana é confiável. 
Há muitas pessoas ao redor do mundo que falam sobre os direitos humanos e há muitos 
países que prometem da boca para fora, a liberdade de crença, a ponto de parecer que todos 
no mundo consideram essas coisas como se fossem as necessidades mais básicas da vida, o 
direito mais essencial de uma pessoa. Porém, quando o partido malévolo persegue os 
chineses e pisa nos direitos humanos e na liberdade de crença de uma forma terrivelmente 
malvada e severa, muitos governos e meios de comunicação ao redor do mundo têm 
permanecido em silêncio. Em outras palavras, quando os ganhos materiais estão em jogo, 
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todo esse discurso sobre liberdade de crença e direitos humanos, repentinamente não 
significa mais nada para eles. Quanto à consciência das pessoas, bom, nós podemos ver que 
nessas circunstâncias, essa assim chamada “consciência” das pessoas, igualmente se 
converte em nada. Isso resulta do fato de que essas coisas são promovidas somente como 
um meio para proteger os interesses práticos e pessoais de certas pessoas. O DaFa, por 
outro lado, é a verdade real do Cosmo que vocês chegaram a entender por meio do cultivo. 
É inalterável e imutável para sempre. 
 
Esses ensinamentos retos devem ser defendidos sob qualquer situação e circunstância; é o 
que as pessoas precisam seguir, independentemente da situação. Seja qual for a 
circunstância, ele pode obter o melhoramento pessoal, o caminho a seguir e a assistência 
por meio dos ensinamentos e assim fortalecer seus pensamentos retos que o ajudarão a se 
desfazer da interferência de qualquer tática humana ou tentação perversa com a qual possa 
se encontrar. Este é o Fa do Cosmo e a fé reta do homem nos Deuses, e é a manifestação da 
verdade sobre como um cultivador eleva a si mesmo. Nada do que as pessoas comuns 
promovem com o propósito de proteger seus próprios interesses, pode se comparar com 
isso. Em outras palavras, tudo isso transcende as pessoas comuns, e essa é a razão pela qual 
os discípulos do DaFa podem seguir em frente durante esta perseguição.  
 
Juntamente a essas duas razões, há de fato outro fator no nível mais fundamental, que está 
por detrás dos muitos governos e de quase todos os principais meios de comunicação ao 
redor do mundo, os quais não tomam uma posição a respeito da perseguição. Trata-se dos 
fatores das velhas forças no velho Cosmo que têm bloqueado a todas as pessoas do mundo 
que não obtiveram o Fa, não permitindo assim que elas se envolvam nesse assunto. A meta 
das velhas forças é “colocar à prova” os discípulos do DaFa de certas regiões. Se as 
pessoas do mundo se envolvessem, a “prova” dos discípulos do DaFa não seria tão 
perversa nem alcançaria a meta de determinar, por meio das duras e cruéis “tribulações” 
arranjadas por elas, se os discípulos do DaFa estão à altura. Essa é a razão fundamental 
pela qual elas fizeram isso. 
 
Certamente, durante toda a perseguição, os discípulos do DaFa e eu temos resistido 
totalmente a ela. Então, enquanto nós resistimos completamente a ela, para poder seguir os 
requisitos de seu Mestre, meus requisitos, e manter o estado único de cultivo, vocês 
precisam cumprir bem com todas as responsabilidades que vocês têm como discípulos do 
DaFa – isso é o que significa ser diligente. Eu já disse anteriormente, que quando se trata 
de cultivo, qualquer cultivador do passado podia, assim como vocês, ter um difícil caminho 
no cultivo que consistia de provas penosas a longo prazo. Especialmente hoje, quando as 
pessoas se cultivam rodeadas de coisas que as beneficiam de maneira prática, é realmente 
difícil. Muitas oportunidades de obterem ganhos, estão bem diante de alguns, tentando 
assim os cultivadores, e quando vocês baixam um pouco a guarda, os seus pensamentos, 
seus entendimentos e inclusive seus pensamentos humanos os levarão à deriva junto com a 
corrente. Então, essa forma de cultivo é muito difícil. Porém, justamente por ser difícil, 
visto de outro ângulo, mostra que os discípulos do DaFa de hoje são capazes de cultivarem 
a altos níveis. Se o ambiente não fosse tão difícil, as provas diretas colocadas à superfície 
do cultivador e ao corpo principal da pessoa, não seriam tão intensas. 
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Vocês sabem, seja nas religiões ou nas diversas formas de cultivo da história, quando as 
pessoas se cultivavam, elas não eram responsáveis pela superfície mais externa da pessoa, a 
figura verdadeira. Em outras palavras, não lhes importava se o espirito-original-principal da 
pessoa poderia ter êxito no cultivo. Essa é a razão mais fundamental pela qual a maioria 
delas requeria longos períodos de tempo em estado de ding. Os diversos estados que se 
manifestam quando os apegos são eliminados em ding, só podem atuar sobre o espirito-
original-assistente do cultivador. Porém, essa forma de prática, uma na qual os discípulos 
do DaFa se cultivam na sociedade humana, faz que os apegos humanos restantes do 
cultivador e as muitas tentações dos interesses pessoais do cultivador na superfície se 
manifestem de maneira mais direta. Isto conduz a colocar ênfase no cultivo do cultivador 
que está na superfície, fazendo que as mudanças na superfície humana sejam a chave. Então 
isto se converte no ponto mais difícil a ser enfatizado no cultivo. A condição é que o corpo 
principal da pessoa seja o objetivo da salvação e aquele que tem de ser melhorado; então, o 
verdadeiro cultivo da pessoa se converte no mais importante, e a forma de cultivo é de tal 
modo que a superfície da pessoa é colocada à prova diretamente. As provas do espirito-
original-assistente e dos outros seres presentes no corpo humano, não são tão diretas, pois 
todos eles estão, em certo grau, tentando romper com a ilusão, enquanto a pessoa na 
superfície, está diretamente sendo colocada à prova por todas as coisas que poderiam 
beneficiá-la de maneira prática. Isto é o que torna o cultivo dos discípulos do DaFa algo 
único. É a isto que me refiro quando digo: “Agora, os seres humanos podem 
verdadeiramente se cultivarem em Deuses”. Tenho dito que “em essência, agora é 
realmente a própria pessoa que está se cultivando”, pois o corpo humano se converteu no 
corpo principal durante o processo de cultivo.  
 
Voltando à época em que este DaFa foi ensinado pela primeira vez, muitos Deuses não 
entendiam e diziam: “Você valoriza muito os humanos”. Eles se referiam ao ato de “em vez 
de se enfocar em nós, você está se enfocando nos humanos”. No passado, quem considerou 
seriamente os humanos? Os seres humanos têm tantos apegos, suas condutas são tão falsas, 
e seus modos de pensar são muito confusos. Aqueles Deuses pensavam: “Por que querer 
salvar os humanos?”. Certamente, havia muitas razões implícitas que eles desconheciam. 
Nos ensinamentos passados, eu lhes ensinei que os Deuses de baixo nível não conhecem o 
verdadeiro estado das coisas no nível da superfície da humanidade. Com o passar dos anos, 
ocorreram muitas coisas na história da humanidade, e os seres humanos na superfície têm 
sofrido enormemente em suas diversas reencarnações. A retificação do Fa está salvando 
todas as vidas, assim que, como podiam essas vidas não serem salvas? Quando o DaFa 
retifica o Fa no Cosmo, as coisas são feitas de uma forma diferente de qualquer forma de 
cultivo do passado, onde a forma de cultivo do passado era responsável somente por um 
tipo particular de ser ou por seres dentro de uma certa expansão. A retificação do Fa é para 
salvar todos os seres que possam ser salvos, o que inclui todas as formas de vida criadas 
pelos Deuses e que estão presentes no corpo principal de uma pessoa. E mais, muitas 
pessoas têm atravessado grandes dificuldades durante o curso de longos e extensos anos, 
assim que, como elas poderiam não serem salvas? Os humanos não são os seres principais 
nos Três Reinos? Todos os seres nos Três Reinos não necessitam serem salvos? Então, essa 
forma de cultivo, assim como a base que a raça humana tem plantado, e o sofrimento que 
tem atravessado no curso dos longos anos da história – não são exatamente essas coisas que 
têm permitido ao ser humano obter a maior poderosa virtude de todos os tempos? Esses 
seres não deveriam ser considerados os mais destacáveis e os primeiros a serem 
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considerados para a salvação? Como este lugar humano foi estabelecido como o ponto base 
da retificação do Fa, não seria correto que a prioridade principal fosse libertar este grupo de 
seres, os seres humanos? 
 
Certamente, não é tão simples. Tudo o que acontece hoje foi previsto no passado. Quando 
os Três Reinos foram formados pela primeira vez, os arranjos começaram a serem feitos, e 
mais tarde, na forma humana, na superficie mais externa do homem, os seres e as condições 
necessárias ao período da retificação do Fa, foram sendo arranjados gradualmente, e isto 
permitiu que esses seres obtivessem uma enorme e poderosa virtude durante o processo de 
atravessar esses tão longos anos. Em outras palavras, o que está na superfície do ser 
humano não é simplesmente humano. As condutas deficientes e a sabedoria dos seres 
humanos, são resultantes das limitações causadas pelo reino onde os seres humanos se 
encontram, do ambiente dos Três Reinos, e dos padrões usados quando o homem foi criado. 
Isto não pode ser percebido meramente nas manifestações das coisas, pois quanto mais alto 
é o nível do fator, mais difícil é de detectá-lo ao nível da superfície do corpo humano. 
Como não se pode detectar essas coisas, a verdadeira situação do ser humano tem sido 
sempre ocultada aos seres de múltiplos níveis. Não é que cada Deus saiba sobre a relação 
dos Três Reinos e o Cosmo. Como vocês sabem, ao longo do curso da história, muitas 
culturas e muitas profecias foram legadas à sociedade humana, porém, os Deuses, inclusive 
aqueles que estão mais próximos dos Três Reinos não sabem sobre muitas dessas coisas. 
Isso não é curioso? Então, a que se deve isso? Por que eles não sabem? Quando os seres 
humanos podem compreender certos ensinamentos retos encontrados em algumas filosofias 
do passado, assim como as altamente acertadas profecias deixadas durante o curso da 
história humana, como os Deuses poderiam não saber? 
 
Na realidade, há muitos mistérios no mundo humano e nos Três Reinos, e muitos mistérios 
são desconhecidos pelos Deuses. E também, há grandes e numerosas diferenças entre o 
tempo da humanidade e o tempo de muitos Deuses. Supondo que o ser humano é uma 
partícula, então, um ser divino que é do tamanho de uma partícula maior – isto é, dizendo 
em termos de volume – o que ele pode detectar, conhecer e saber, é muito limitado quando 
comparado à longa e extensa história do mundo humano. Quando se trata de uma partícula 
cujo volume é menor que o das partículas da raça humana, ou de um Deus que é menor que 
uma partícula molecular, seu tempo passa muito rápido. É por isso que muitos seres não 
sabem nada sobre a história essencial dos Três Reinos, a razão da existência dos Três 
Reinos ou o verdadeiro significado da existência da vida. Um Deus não morre realmente, 
na verdade, ele renasce em seu reino. Usarei somente a palavra “renascer” para descrever 
isso. Ele também começa novamente devido à Lei de Formação-Estabilidade-Degeneração-
Destruição que existe no Cosmo, assim como os seres humanos passam pelo nascimento, 
envelhecimento, enfermidades e morte, e em seguida transmigram. Na criação do Cosmo, o 
princípio de renovação cíclica foi estabelecido nas verdades do Fa, então, esse fenômeno 
também existiu nos reinos dos Deuses. O que ocorre é que para os Deuses, o tempo em seus 
respectivos reinos parece interminável. E mais, os Deuses são conscientes de seus 
processos de renascimento, não são como os seres humanos que acham a idéia de morte tão 
aterrorizante e que estão inseguros sobre se há vida após a vida. Estas coisas fazem parte da 
ilusão, e não são coisas que os seres humanos possam saber. Porém, os Deuses, em seus 
estados divinos, as conhecem. O que ocorre é quando os Deuses renascem, sua memória 
anterior é apagada; quando eles renascem, todas as memórias do passado vão embora. Eles 
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são assim. Porém, para eles, tudo é tão longo que é como se a vida nunca terminasse. No 
processo de renascimento, eles chegam ao estado de não saberem mais nada sobre as coisas 
do passado. Então, com o decorrer dos anos, nem todos os Deuses do Cosmo sabem a 
história que se desenvolveu nos Três Reinos. Mesmo no que se refere à retificação do Fa de 
hoje, nem todos os Deuses sabem do que se trata e nem todos podem entender ou ver cada 
etapa da retificação do Fa. Os seres de numerosos reinos, veem a retificação do Fa somente 
quando está quase em frente deles e não antes que esta tenha chegado. É por isso que os 
seres do Cosmo têm atuado de diferentes formas durante a retificação do Fa. Alguns têm 
um entendimento positivo, outros têm um entendimento negativo, e alguns são passivos. 
Eles são assim. Todas essas diferentes formas em que os seres humanos atuam na sociedade 
humana de hoje, digo que, são muito similares a como são as coisas em reinos mais 
elevados.  
 
Antes de 20 de julho de 1999, quando o DaFa estava se propagando amplamente, em que 
tipo de estado se encontravam os seres e Deuses dos diferentes reinos? Eles diziam: “Oh! O 
DaFa é tão bom! Que pena que um Fa tão bom seja ensinado aos humanos justamente no 
momento em que os humanos estão em seu pior estado”. Alguns deles pensavam: “Talvez 
somente propagando o DaFa em tempos como este, Ele possa mostrar a sua 
magnificência”. Também havia seres que pensavam: “Li Hongzhi é misericordioso, então 
coloquemos sobre ele todas as coisas más e façamos que ele pague pelos pecados e 
carmas”. Aproveitaram a oportunidade para fazer coisas más. O carma que estava sendo 
pressionado sobre mim era tão grande como o Céu, e muitos Deuses ao verem isto, 
pensaram: “Ele será capaz de aguentar?” Mesmo tendo diferentes pensamentos e 
entendimentos entre eles, os papéis que eles desempenharam naquele momento foram em 
sua maioria papéis positivos. Porém, uma vez que a perseguição começou em 20 de julho 
de 1999, seus pensamentos mudaram. Um grande número de seres em diversos reinos, 
assumiram uma atitude resignada e passiva, e simplesmente observaram as coisas, não 
fazendo nada, mesmo quando viram os demônios podres fazendo maldades e dando 
andamento à perseguição. Esses seres em diversos reinos ficaram assim como que 
observando para ver se eu poderia vencer essa tribulação. Eles pensavam: “Se ele puder 
vencer isso, oh! Esse DaFa é simplesmente extraordinário e o apoiarei”. Porém, devido aos 
obstáculos que apareceram depois que as velhas forças e os velhos seres se irritaram, e ao 
verem o mundo cheio de uma envolvente força malvada, cada ser teve pensamentos 
egoístas. A maioria pensou: “Será realmente difícil que esta missão tenha êxito. Se não 
tiver êxito, serei afetado”. Então, não declararam sua posição. Quase todos os seres nos 
inumeráveis reinos, se comportaram assim. O que o Fa do Cosmo pretende salvar, é 
justamente os seres nos imuneráveis reinos. Certamente, os requisitos e padrões desses 
inumeráveis seres não podem ser muito elevados. Se todos os seres fossem tão retos, o 
Cosmo não teria necessidade de passar pela retificação do Fa. Justamente devido aos seres 
terem se tornado assim, em um estado no qual já não são bons, é que atuaram desta forma. 
E assim foi a atuação dos Deuses para com a retificação do Fa e para com os discípulos do 
DaFa. 
 
Enquanto a retificação do Fa segue em frente continuamente, a situação no mundo e em 
todo os Três Reinos, muda constantemente. As ações que vocês presenciam hoje nas 
pessoas se parecem muito com as coisas nos Céus. Colocando de outra forma, se as vidas 
de muitas pessoas do mundo correspondem a corpos celestiais, e tem tido certa 
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tranformação, então pensem: Por acaso, a forma como elas atuam aqui não se relaciona 
diretamente como são agora as coisas nos reinos mais elevados? Certamente, os humanos 
na superfície não sabem claramente sobre essas coisas. Nesse momento, muitas pessoas 
estão dispostas a dar um passo a frente, pois muitos seres e reis de diferentes reinos podem 
ver que o êxito do DaFa na retificação do Fa é certo e não pode ser detido. Então, um após 
o outro está declarando sua posição e estão demonstrando isso com suas ações. Os fatores 
finais do velho Cosmo viram a chegada dessa etapa há muito tempo. Há muitos seres ainda 
mais altos e finais no Cosmo, e mesmo que eles não tenham relação com os fatores das 
velhas forças, ainda continuam sendo seres velhos que se aferram aos conceitos que 
formaram depois de se desviarem. Quando eles veem os discípulos do DaFa, se aferram às 
deficiências do Cosmo passado e às suas características distorcidas, e tentam defender todas 
essas coisas. Eles pensam que esse tipo de perseguição pode ajudar os discípulos do DaFa a 
se cultivarem. Suas noções estão tendo um efeito obstrutivo, e criaram uma separação entre 
o mundo superficial e os outros reinos, obstruindo o entendimento das pessoas sobre o Fa. 
Eles pensam que só é aceitável quando alguém pode receber o Fa sob essas circunstâncias, 
e que os seres nos reinos mais baixos e as pessoas do mundo poderão permanecer somente 
se declararem sua posição sob essas circunstâncias. Tomar a decisão nessas circunstâncias, 
realmente demonstra a magnificência de um ser, porém, é necessário que as pessoas passem 
por este estado em que não podem entender a retificação do Fa? E o mais importante, o 
Cosmo do futuro não quer que as coisas sejam feitas dessa maneira. A retificação do Fa 

não reconhece esses fatores negativos e antagônicos. E mais, o mais crucial nesse 
momento, é a atitude de um ser para com a retificação do Fa, e isso se aplica aos seres 
“mais altos e finais” que tentam influenciar a retificação do Fa.  
 
A retificação do Fa afeta o futuro de todas as vidas, não somente a dos discípulos do DaFa, 
mas das pessoas do mundo e a todos os seres dos diferentes reinos. Dada a imensidão da 
retificação do Fa, quem poderia ser deixado de fora? Ao mesmo tempo, devido à máxima 
importância da atitude de um ser para com a retificação do Fa, ninguém tem o direito de 
bloquear os seres conscientes e fazer que mergulhados na ignorância, cometam pecados 
contra a retificação do Fa e contra o DaFa. Em primeiro lugar, a intromissão daqueles 
fatores das velhas forças nunca deveria ter ocorrido. É genuino somente quando os seres 
conscientes são capazes de ver esse assunto e tomar uma posição sem serem controlados de 
nenhuma maneira e sem a interferência de nenhum fator. Quando esse não é o caso, não é 
exatamente o plano desses velhos seres manifestando seus arranjos, nos quais, certos seres 
fariam coisas boas e certos seres fariam coisas más, de acordo com a vontade desses velhos 
seres? Este é o verdadeiro comportamento desses seres que estão sendo usados? Não é! 
Porém, na situação atual, os fatores velhos e finais continuam interferindo com o que está 
sendo feito e com aquilo que se necessita ser estabelecido para o futuro. 
 
Hoje, as ações das vidas neste mundo, as quais somos testemunhas, são tais que, apesar da 
influência das velhas forças; os seres e os Deuses em diferentes reinos estão gradualmente 
chegando a aprovar e a apoiar o DaFa. Esta aprovação, no entanto, não é uma aceitação 
verdadeira e incondicional do DaFa, da retificação do Fa e dos discípulos do DaFa, mas do 
resultado da divulgação do grande êxito que a retificação do Fa está tendo no corpo 
cósmico inteiro, e isso os tem deixado sem opção. Certamente, há uma significativa porção 
deles que verdadeiramente entendem, pois eles agora podem ver esta realidade da 
retificação do Fa, a qual retificará o Cosmo inteiro no futuro. Na realidade, as pessoas do 
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mundo, não estão conscientes de tudo isso. Podem ver somente que o Falun Gong não foi 
aprovado pelos bandidos do partido maléfico, e chegaram a perceber no nível humano: 
“Nossa, Falun Gong é extraordinário!” Depois de todo esse tempo, não pôde ser subjulgado 
por esse malvado e perverso partido, ao contrário, Falun Gong tem prosperado 
constantemente, enquanto o partido tem destruído a si mesmo no processo de perseguir o 
Falun Gong, Falun Gong é incrível!”. E mais, para os chineses, as qualidades que surgem 
dos pensamentos retos exibidos pelos discípulos do DaFa, dão esperança de que os valores 
morais da civilização chinesa, serão restabelecidos. Esses funcionários corruptos e 
ambiciosos, e os crimes que estão sendo cometidos, estão totalmente fora de controle nessa 
sociedade governada pelo partido maléfico. Outra coisa é, que para permitir que os chineses 
obtenham o Fa, quando a retificação do Fa começou, a mente dos chineses foi libertada, 
fazendo que se tornassem mais hábeis. No entanto, durante essa perseguição, eles não têm 
usado essa inteligência para entender o Fa, ao contrário, a usaram para cometer crimes. 
Então, nesses últimos anos de perseguição aos discípulos do DaFa, eles têm atacado Zhen-

Shan-Ren e tem promovido coisas perversas, e isto tem feito que as formas que os seres 
conscientes usam para cometerem crimes sejam extremamente complexas e encobertas. A 
quadrilha de malfeitores do partido maléfico não tem como lidar com a difícil situação atual 
da China. Eles simplesmente não têm forma de reverter os crimes que cometeram nem de 
enfrentar os complicados problemas na sociedade, os quais foram criados por eles mesmos. 
 
Disse tudo isso porque estou outra vez ensinando o Fa a vocês. (Aplausos calorosos). 
Cinco ou seis anos já se passaram, e estou novamente hoje aqui lhes ensinando o Fa, e 
talvez vocês possam ter diferentes sentimentos; isso é mais provável ainda para aqueles 
estudantes que estiveram aqui na vez passada. Basicamente, temos atravessado esta 
perseguição perversa e malvada, e digo isso porque durante a retificação do Fa, os fatores 
perversos do partido maléfico estão sendo destruídos de forma drástica e veloz e em 
grandes quantidades. Justamente como lhes disse, eles são perversos, malignos e malvados. 
Enquanto existirem, continuarão fazendo coisas más. Por isso, na China, assim como em 
muitos outros lugares do mundo, apesar da restrição sobre as pessoas, feita pelos fatores 
perversos do malvado Partido Comunista, estar sendo eliminada e já não ser tão efetiva, a 
perseguição aos discípulos do DaFa está sendo sustentada, e isso continuará a menos que 
sejam completamente eliminados, e somente quando isso acontecer, a perseguição 
terminará. Esses fatores perversos do partido maléfico serão definitivamente eliminados 
pelos Deuses na retificação do Fa! (Aplausos calorosos). 
 
O próprio partido maléfico pode ver que está tremendo na borda do abismo e que tudo está 
perdido. Muitas pessoas querem deixar para si mesmas, uma via de escape, e muitos outros 
estão tentando cobrir os crimes que cometeram na perseguição. Há ainda mais pessoas que 
desejam renunciar às organizações do perverso partido. Tudo isso faz que esses fanáticos 
do perverso partido entrem em desespero e estejam terrivelmente amendrontados. 
Particularmente, as renuncias ao partido estão fazendo que eles tremam de medo. Tudo está 
perdido para eles e eles já podem ver que tudo está acabado. Não importa que tipo de 
atitude as pessoas tenham com relação ao que está acontecendo ou o quanto se preocupem 
pelo que acontecerá à sociedade e à civilização chinesa, na verdade estão se preocupando 
em vão. Desde tempos antigos, os Deuses nunca relaxaram seu controle sobre qualquer 
nação ou indivíduo. Quando os Deuses querem que uma sociedade entre em caos, ela cairá 
em caos; quando os Deuses querem que uma pessoa enlouqueça e começe a destruir tudo, 
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ela fará exatamente isso; quando os Deuses querem que uma sociedade seja estável, ela será 
estável. Sem importar o quão grande seja o campo do perverso comunismo, quando os 
Deuses querem que ele se dissolva, ele se dissolverá em questão de dias. (Aplausos). Tudo 
depende de se os Deuses necessitam de algo ou não. Não é assim? 
 
Tudo aqui na sociedade humana foi estabelecido para a retificação do Fa, e tudo o que 
existe hoje, existe pelo bem dos meus discípulos do DaFa validando o Fa. Lembrem-se: 
vocês são as estrelas do mundo de hoje, vocês são as vidas que os seres conscientes estão 
olhando mais atentamente, e vocês são os seres que estão determinando o futuro de cada 
pessoa no mundo humano! (Aplausos). Então, salvar seres conscientes e cultivar bem a 
vocês mesmos, é o mais importante para vocês, os discípulos do DaFa. Não é assim 
somente para a perfeição de seu próprio ser; também se trata de cumprir com as esperanças 
depositadas em vocês pelos seres conscientes, e por mais seres! Bom, pararei por aqui. 
(Longos e calorosos aplausos) 
 
Agora mesmo só devem enfocar no que estão fazendo, eu não quero distraí-los diante das 
coisas que estão fazendo atualmente, falando de muitas outras coisas. As coisas que estão 
fazendo agora são cruciais, então não direi mais. Obrigado a todos vocês! (Aplausos 
calorosos).  
 


