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Boa Tarde! (Discípulos: “Boa Tarde Mestre!”) Vocês têm trabalhado arduamente!
Recentemente tenho assistido a quase todos os Fahui. Como sabem, a situação durante a
retificação do Fa muda constantemente. Por exemplo, neste momento, para salvar seres
conscientes é necessário resolver o assunto sobre como as pessoas interpretam o Partido
Comunista chinês (PCCh), e por isso, vocês estão trabalhando nas coisas relacionadas aos
Nove Comentários. Se agora, eu falasse muito sobre outras coisas, isso poderia distraí-los
com relação àquilo que estão fazendo, então penso em não falar muito. Desde que cheguei
a Chicago, estive pensando se deveria vir ao Fahui. (O Mestre sorri). Então, depois de
pensar a respeito, decidi vir, pois em cada um desses últimos Fahui, tem havido estudantes
que começaram a dar um passo a frente e estudantes que vieram da China continental.
Certamente, os estudantes querem ver o Mestre, então pensei em ver os estudantes
pessoalmente. (Aplausos calorosos).
Vou aproveitar essa oportunidade para mencionar algo. Vocês sabem, como cultivadores do
DaFa neste período da retificação do Fa, a missão histórica que vocês têm – esta grande
responsabilidade – é realmente enorme. O que está a frente de vocês, não é meramente o
cultivo pessoal ou a salvação de umas poucas pessoas. A raça humana inteira está diante de
vocês, e, sobretudo o povo chinês. A situação mudará mais adiante, e não será tão difícil
salvá-los. Porém, como as coisas estão agora, é extremamente difícil salvar os chineses, a
dificuldade é enorme. Então, tem ocorrido a vocês, todos os tipos de formas para fazer isso
- isso estremece e assusta as pessoas más – e isto está tendo um grande efeito no
esclarecimento da verdade e na salvação dos seres conscientes. Vocês têm feito essas coisas
muito bem, porém às vezes são muito impacientes e ansiosos.
Recentemente, vocês possivelmente ouviram falar que e o assunto de levar à justiça o
partido malévolo será proposto. Tenho um pensamento sobre este assunto. Há muito tempo,
lhes disse que um discípulo do DaFa, um cultivador, não tem inimigos. A única coisa que
vocês têm, é a missão de salvar as pessoas, e vocês não têm nada a ver com os meios e
princípios humanos usados para castigar ou julgar as pessoas. Isso é um assunto
fundamental!
Porém, para deter o mal, essas pessoas que já não são salváveis, e aos intransigentes
seguidores do partido malévolo, foi necessário organizarem algumas atividades e fazerem
certas coisas. Certamente, algumas coisas deverão ser feitas por pessoas comuns, não
praticantes. Especificamente, na sociedade há muitas pessoas participando no movimento
democrático da China e tem formado várias organizações políticas. Elas têm aspirações
políticas e querem que se estabeleça certo sistema político na China. O que quer que façam,
esses são apenas assuntos humanos. Porém, em termos de expor a malvada natureza do
partido malévolo, isso de fato, teve um grande impacto. Nesse sentido, os meios de
comunicação estabelecidos pelos discípulos do DaFa, são parte dos meios da sociedade e
podem, a fim de expor a maldade do partido malévolo, dar uma grande cobertura a essas
atividades e apoiar o que essas pessoas estão fazendo. Isto ajuda os chineses a verem a
desviada e malvada natureza do partido malévolo e, em certo grau, tem o efeito de resgatar
o povo chinês. Então, isso não é um problema. Porém, se fazemos as coisas exatamente
como as pessoas comuns fazem, ou se fazemos essas coisas diretamente como discípulos do
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DaFa, isso não será muito apropriado. No entanto, o Mestre aprova sim as idéias que
tiveram e as formas que vocês têm utilizado; essas coisas não são incorretas.
Neste tempo vindouro, não só a humanidade terá que levar à justiça essas pessoas
extremamente más e lidar com elas adequadamente, mas também será necessário
estabelecer os meios corretos para decidir as coisas segundo as leis, e nesse ponto não
haverá problema em fazer essas coisas. Os discípulos do DaFa podem ajudar as pessoas
comuns a coordenarem algumas das coisas humanas que sejam corretas e que estejam
fazendo, não há problema nisso. O processo de fazer isso, pode servir para expor e deter o
mal. Certamente, as pessoas que devem ser salvas, não deveriam ser levadas à justiça.
Pensem: antes de começarem a se cultivarem em DaFa, muitos de vocês aqui presentes
também foram em algum momento enganados pelo perverso partido a se converterem em
um de seus membros, então, realmente querem levar à justiça os membros do Partido
Comunista Chinês que foram enganados pelo mal? Vocês devem entender que eles também
foram enganados pelo perverso partido, e que todos eles são seres conscientes que vocês
devem salvar. Devem fazer uma clara distinção nesse aspecto. Vocês só podem levar à
justiça um número muito pequeno de pessoas, digo, os extremamente maus. Como já disse,
não há nada de errado nisso, pois termina sempre estremecendo e assustando o mal, e a
humanidade do futuro definitivamente não perdoará essas pessoas perversas. Porém, não
sejam impacientes, vocês não podem simplesmente fazer essas coisas por si mesmos. Ficou
claro o que acabo de dizer? (Aplausos).
Estava dizendo que não há nada de errado em usar os meios legais para deter a perseguição
do mal, porém devem saber claramente sobre como ver e conduzir esse assunto. Por isso,
eu o mencionei, e é assim que vocês devem vê-lo. As diversas formas que vocês têm
pensado para desmantelar a maldade são excelentes, pois expõe a perseguição e
simultaneamente salvam seres conscientes, fazendo com que mais pessoas rompam com o
mal e também com que o mal se desintegre enquanto persiste na perseguição. Tendo sido
governados durantes décadas pelo partido malévolo, o povo chinês de hoje têm o cérebro
completamente lavado. As palavras que as pessoas na China continental usam, sua maneira
de pensar e a forma em que veem as coisas, provêm tudo das coisas que o partido malévolo
inculcou nelas. Somente depois de vir e permanecer um tempo nas sociedades ocidentais,
os chineses do continente perceberam no que se tornou o partido malévolo. Depois de
chegar a esse ponto, todos vocês entendem e sabem sobre o trágico estado que vivem os
chineses, e olhando para trás, agora vocês podem ver que o partido malévolo é realmente
perverso. Nesse mesmo momento, muitos chineses na China continental não entendem nem
veem nada disso, já que se acostumaram a isso. Eles cresceram nisso desde o primeiro dia,
e pensam que as coisas são realmente assim nas sociedades normais e que as condições
humanas são simplesmente assim. Então, quando o perverso partido diz algo, basicamente
eles nem sequer pensam nisso. Eles dizem: “Se o partido diz que algo é bom, certamente é
bom, e se diz que algo é mau, certamente é mau, então quando o partido diz que Falun
Gong é mau, então vocês, praticantes de Falun Gong, provavelmente sejam maus”. Eles
não o escutam quando tenta esclarecer os fatos. Devido a essa situação, o que devemos
fazer? Os discípulos do DaFa têm a missão de salvá-los. Então, devemos expor a perversa
natureza do malévolo partido, desde o passado até o presente, e dessa maneira estaremos
ajudando as pessoas do mundo a vê-lo pelo que ele é, e dessa forma, possam decidir se
ainda acreditam naquilo que ele diz. A experiência tem demonstrado que uma vez que as
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pessoas chegam a saber sobre essas coisas, ao falar novamente sobre os fatos, elas
entendem tudo, e estão dispostas a escutar. Isso é o que os Nove Comentários estão
fazendo.
Ao se julgar pelas renúncias ao partido malévolo e as mudanças na situação da China
continental, podem ver que tudo o que vocês fazem tem produzido tremendas mudanças na
situação mundial. O mal pode parecer muito poderoso, porém, naquele tempo, quando
havia duas forças principais opostas no mundo, o bloco pertencente ao perverso partido era
tão forte que o mundo ocidental se via indefeso para lidar com ele. E quando os Deuses
quiseram que ele se dissolvesse, ele caiu instantaneamente. Ele deixará de existir uma vez
que não for mais necessário.
A parte principal dos discípulos do DaFa se cultiva e se tempera na China. Então, a
situação política na China e a existência do partido perverso poderia ser acidental? A assim
chamada “Frente-Socialista” do perverso partido tem sido completamente desmantelada,
porém, por que o partido malévolo não foi desmantelado? Por acaso não foi devido a que as
velhas forças planejaram assim para os discípulos do DaFa? Então, nada é coincidência.
Mesmo nos opondo às velhas forças e não aceitando nem reconhecendo esta perseguição
nem nenhuma das coisas que forçaram sobre nós, essas coisas ainda estão tendo um efeito
destrutivo. Enquanto as negamos, estamos percorrendo um caminho reto, e ao mesmo
tempo, pensamos em todas maneiras possíveis para salvar a todos os seres, salvar as
pessoas do mundo e salvar o povo chinês.
Muitas pessoas de hoje em dia, especialmente os chineses, não têm um passado simples.
Como já mencionei, muitos chineses foram em algum momento, reis de diferentes nações
ao redor do mundo em diferentes eras, e se reencarnaram na China. Certamente, isso não se
limita somente a reis, praticamente cortes reais inteiras se reencarnaram na China. E mais,
uma pessoa não tem somente seu passado no mundo humano, também tem um lugar de
onde seu ser veio originalmente, e ambos são extraordinários. Por isso, as pessoas que os
discípulos do DaFa necessitam salvar, não são simples seres comuns.
Os cultivadores do passado falavam sobre salvar seres conscientes, porém, alguém
realmente salvou seres conscientes? Sem contar os grandes seres iluminados com
verdadeira iluminação tais como Sakyamuni e Jesus, quem salvou seres conscientes?
Ninguém o fez. Os seres que Sakyamuni e Jesus salvaram, foram colocados aqui
intencionalmente para eles, e isso estabeleceu a base cultural histórica para o DaFa. Ao
mesmo tempo, estavam indicando os problemas que os seres divinos passariam e
encontrariam em seus caminhos, manifestando-se ao longo da história para que as pessoas
dos dias de hoje pudessem vê-los. E eles queriam que eu o visse. Tudo o que houve, foi
exatamente por causa disso. Naquela época eles lidaram somente com uma raça humana em
seu período inicial, corpos humanos de uma etapa inicial; enquanto os seres humanos que
agora lidamos, têm a aparência humana e corpos humanos, porém, na realidade, os seres
por dentro já não são tão simples.
Então, que tipo de pessoa o DaFa está salvando? Que tipo de pessoa os discípulos do DaFa
se propõe resgatar? Certamente não é um assunto simples. Por que nós, que temos sido
severamente perseguidos, ainda queremos salvar os seres conscientes? Por que nós, que
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estamos experimentando uma perseguição tão grande, ainda estamos pensando nos demais?
Porque é algo que a história nos confiou, porque essas pessoas que vocês salvam,
representam imensos grupos de seres. Então, isso não se trata somente de pessoas, e sim da
esperança que os seres do Cosmo colocaram em vocês, devido ao fato de que o DaFa está
sendo amplamente difundido hoje no mundo. É uma oportunidade predestinada para elas.
Então, se algum ser perde esta oportunidade predestinada, bom, talvez ele possa tê-la
perdido para sempre.
Os Três Reinos parecem ser tão pequenos e a sociedade humana parece minúscula quando
os comparamos com os seres de altos níveis, mas certamente este lugar se tornou de fato o
ponto central da retificação do Fa. Já falei antes sobre o porquê difundi o Fa aqui. Então,
quando o Fa está sendo propagado aqui, as coisas como o ambiente que os rodeia, os seres
que vivem hoje aqui, ou qualquer coisa que enfrentam, podem ser assuntos simples?
Absolutamente não, mesmo que essas coisas não pareçam ser diferentes das coisas que
acontecem na sociedade ou das situações da humanidade que existiu em tempos passados.
Um ser humano é só isso: um ser humano, e ele definitivamente não pode ser um ser
divino. Da antiguidade até o presente, foi criado um ser com uma forma como esta e, com o
passar dos tempos, os humanos de hoje foram moldados, incluindo os pensamentos
humanos, o estado e forma de vida que caracteriza as pessoas de hoje. Este foi o processo.
E é justamente nesse cenário que propagamos o Fa, salvamos pessoas e resgatamos seres
conscientes. Mesmo quando muitos elementos que foram parte do processo, foram forçados
sobre mim e sobre os discípulos do DaFa – digo, por fatores no velho Cosmo – ainda é
difícil para vocês distinguirem essas coisas, pois foram misturadas com outras coisas. Nós
rechaçamos todos os velhos arranjos e transitamos o nosso caminho. Então, digo que esses
problemas não surgirão para vocês, discípulos do DaFa. Muitas vezes digo que estudem
muito o Fa e mantenham pensamentos retos. Então, quando fazem essas coisas, é possível
para vocês transitarem corretamente seus próprios caminhos e fazerem bem o que um
discípulo do DaFa deve fazer. Não importa o quão ocupados estejam, necessitam estudar o
Fa sem importar as dificuldades.
No que se refere ao que encontrarão adiante, talvez as coisas mudem mais e mais rápido.
Porém, como já disse quando ensinei o Fa, qualquer que seja o caminho transitado na
sociedade, negativo ou positivo, ou dizendo de outra forma, seja que venham coisas boas
ou más, de qualquer forma, é uma prova para nossos discípulos do DaFa, e não há razão
para se sentirem complacentes. Se as coisas realmente mudarem para melhor, será um tipo
de prova diferente para vocês, e ainda assim, não devem se sentir complacentes. Qualquer
que seja a situação, vocês devem fazer o que um discípulo do DaFa deve fazer, mantendo
seus pensamentos retos.
Agora pararei por aqui. Enquanto hoje, os discípulos do DaFa fazem coisas para o DaFa,
alguns de vocês se responsabilizam por vários projetos simultaneamente. E mais, há coisas
para se fazer em casa, coisas do DaFa, coisas relacionadas com o trabalho, coisas sociais e
outras coisas, todas as quais os pressionam muito. Eu vejo isso. Porém, sem importar que
tipo de coisa, vocês puderam considerar as coisas do DaFa como as mais importantes, e
nos momentos críticos, vocês se lembraram que são discípulos do DaFa e que necessitam
lidar com as coisas bem. Desta perspectiva, vocês são realmente formidáveis. De qualquer
forma, o Mestre vê e sabe tudo isso. Tantos anos se passaram no curso da história, os Três
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Reinos têm existido por tanto tempo, e tantos seres conscientes vieram para cá ao longo do
tempo, porém todas as esperanças foram colocadas neste único momento de todos os
tempos. Este instante é valioso e imensurável. Completar bem o último passo dessa viagem
é o mais magnífico. Por essa razão, pesa a questão que o tempo de vocês é muito curto,
estão muito cansados e tem pouco tempo para descansarem, quando o Mestre vê quantos de
vocês puderam fazê-lo bem, ele não pode evitar de se sentir gratificado. E, por esta razão
agradeço a todos. (Longos aplausos calorosos).
Muitas pessoas disseram que estamos nos envolvendo em assuntos políticos, e alguns de
nossos estudantes que não estudaram diligentemente o Fa estão confusos e dizem:
“Propagar Os Nove Comentários não é se envolver em política?” A sociedade humana
existe para o bem do DaFa, e a história foi arranjada de acordo com isso. Como vocês
sabem, podemos consultar os exemplos dos sábios da antiguidade, dos grandes seres
iluminados, aqueles de verdadeira iluminação. Consideremos como exemplo as cinco mil
palavras que Lao Tsé nos deixou: se considerarmos somente as coisas mais superficiais e
óbvias das que ele falou, era em sua maioria sobre como um rei deve governar, como
administrar o país, e coisas assim. Se observarmos isso de uma perspectiva humana, isso
não é político? Porém, não é político. Certamente poderíamos dar muitos exemplos
históricos. Pensem: o que o perverso partido faz, são ações de uma religião perversa que
unifica igreja e estado, e assim, arrasta a população chinesa inteira para os assuntos
políticos. Quando ajudamos as pessoas a romperem com isso e ver as coisas acima do
perverso partido, não estamos de fato ajudando as pessoas a romperem com a política?
(Aplausos). A realidade, é que nossa meta fundamental não é derrotar o maligno partido,
nem eu estou brigando com ele; não vale a pena! (Aplausos). Como aqueles que estão a
caminho da divindade poderiam brigar com as pessoas? Mesmo o maligno partido sendo
um espírito maligno e um demônio perverso, ainda assim não vale a pena. A retificação do
Fa é a retificação do Fa, e quando os discípulos do DaFa salvam os seres, devem dissolver
todas as coisas más que obstruem a salvação das pessoas.
É justamente com o propósito de salvar todos os seres e salvar as pessoas no mundo de hoje
que ajudamos as pessoas a verem o maligno partido como realmente é. Sem importar o que
o malévolo partido faz para esconder a malvada cara de seu regime maligno de mafiosos,
uma vez que as pessoas do mundo chegarem a conhecê-lo pelo que é, perceberão que é
perverso e não cooperarão mais com ele, e pelo contrário, escolheram renunciar ao partido.
Nesse momento, será quando ele deixará de existir. Porém, isso não é o que estamos
querendo fazer; nossa meta é salvar os seres conscientes. Muitas coisas aqui no mundo
humano, aqui na ilusão, são difíceis de ver pelo que são realmente, então, isso se trata de
como as pessoas veem e entendem as coisas. Sendo discípulos do DaFa – isto vale
especificamente para os muitos estudantes que têm estudado o Fa solidamente – vocês
podem entender isso. Quando esclarecem os fatos, vocês pensam em muitos exemplos para
ilustrar isso e têm explicado bem as coisas. Então, o caminho que temos transitado, não tem
sido errado, é somente o assunto de fazê-lo ainda melhor. Pararei por aqui hoje. Agradeço a
todos. (Longos aplausos calorosos).
O Mestre continua escutando e vendo as coisas boas que vocês estão fazendo. (Calorosos
aplausos).
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