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(Aplausos Calorosos. Os discípulos do DaFa dizem: Olá Mestre!) 
 
Olá a todos! (Aplausos. Discípulos: Mestre, por favor, sente-se). Permanecerei em pé para 
que possam me ver melhor. Vocês têm trabalhado arduamente. (Aplausos). Já faz um 
tempo que não vinha para o Oeste, mas continuamente pensava em vê-los. Agora é a época 
em que os discípulos do DaFa validam o Fa e salvam seres conscientes, e vocês estão 
trabalhando arduamente. Porém, independentemente da situação, os discípulos do DaFa 
estão amadurecendo cada vez mais no caminho. Enquanto o processo da retificação do Fa 

avança continuamente, as mudanças na situação geral têm sido muito grandes. 
 
Todos viram e acompanharam as atitudes que as pessoas comuns tinham com relação ao 
DaFa e aos discípulos do DaFa, e todos tinham um entendimento claro sobre os 
vergonhosos meios de comunicação difamatórios do partido maléfico, agora tudo é 
diferente. Sendo esse o caso, para os discípulos do DaFa isso equivale a serem provados 
sob novas circunstâncias e condições. Então, quando o ambiente relaxa, é mais fácil 
produzir uma sensação de frouxidão; quando a pressão diminui, isso faz que a mente relaxe, 
então o discípulo passa a não ser muito estrito. Isso não pode acontecer. Na realidade, como 
cultivadores, sem importar o tipo de ambiente que encontram, todos devem avançar 
diligentemente. Quanto mais relaxado e cômodo for o ambiente, mais séria será a prova que 
vocês enfrentarão. Sem importar quanto mude a situação, os termos do cultivo e o estado de 
cultivo que se requer do cultivador, nunca mudará, portanto ninguém deve relaxar. E mais, 
como já viram, mesmo que a situação esteja mudando, o malvado espectro ainda não foi 
completamente eliminado, e nesse momento, ainda poderá ter um efeito muito mau. 
 
Tomemos São Francisco como exemplo. Eu tenho visto que o ambiente no centro e em toda 
a Área da Bahia ainda não é um ambiente adequado; os fatores perversos ainda são 
abundantes ali. Na realidade, vocês devem fazer desses lugares o ponto central. Devem ir 
para os lugares onde haja muitos chineses e esclarecerem a verdade, salvarem essas 
comunidades chinesas que foram severamente envenenadas. Todos já perceberam que os 
lugares visitados pelos grupos de turistas da China continental, isto é, onde os turistas vem 
e vão, são os lugares onde essas comunidades chinesas estão concentradas. Há muitos 
chineses em outras partes da Área da Bahia também, porém, estão muito dispersos. O 
objetivo de todos esclarecerem a verdade é salvar os muitos seres conscientes, a quantidade 
que for possível, e aqueles que foram mais severamente envenenados, foram os chineses. 
Vendo superficialmente, os discípulos do DaFa estão se opondo à perseguição, porém, 
essencialmente falando, o maior dever de um discípulo do DaFa é salvar seres conscientes, 
e essa também é a verdadeira “encarnação” da validação do Fa. A perseguição que foi 
perpetrada contra os discípulos do DaFa e contra o povo chinês foi lançada pelo perverso 
partido na China continental, e isso significa que vocês necessitam se centrar na China 
continental, precisamente se centrar nos chineses da China continental. O bairro chinês é 
precisamente o lugar onde os chineses do continente se concentram e o lugar que mais 
frequentam, então vocês não podem afrouxar as coisas ali, e não podem perder esse lugar, 
um lugar onde os discípulos do DaFa têm um efeito tremendo. Por essa razão, todos devem 
pensar seriamente: Será que antes, vocês sentiam que esses lugares eram muito maus e 
tinham um pouco de medo? Quem tem medo de quem? 
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Durante a mais cruel das perseguições, os discípulos do DaFa da China continental não têm 
tido medo e eles a têm atravessado; ao invés de sentirem medo, eles se cultivaram a ponto 
de chegarem à maturidade no cultivo. Na realidade, se olharem para trás, ainda que essa 
perseguição pareça não ter uma ordem, por acaso todas as mudanças na situação e as 
diferentes circunstâncias que emergiram não tem um propósito? Seja o desejo do Mestre ou 
a influência das velhas forças, por acaso o objetivo não é o êxito no cultivo dos discípulos 
do DaFa e a desintegração do mal? Isto tudo poderia não ter uma ordem? O que ocorre é 
que as pessoas malvadas não podem ver que tudo isso tem uma ordem. Sempre que o 
perverso regime do Partido maléfico queria derrubar alguém, quem podia aguentar três 
dias? Vocês atravessaram tudo isso durante seis ou sete anos, e isso é algo que o malvado 
partido achava inconcebível. As pessoas comuns podem fazer isso? Elas podem suportar? 
Então, são assuntos de pessoas comuns? São coisas que pessoas comuns podem fazer? 
Somente os cultivadores, somente aqueles que são cuidados pelos Deuses podem fazer algo 
assim. Não é verdade? Então, os discípulos do DaFa não tem nada a temer. É assim 
especialmente fora da China continental, por acaso o ambiente não é mais relaxado, 
comparativamente falando? Então, vocês têm medo de quem? E mais, vocês estão 
verdadeiramente salvando as pessoas – aberta e dignamente salvando seus verdadeiros 
seres – e as pessoas sentirão isso. Enquanto esclarecem a verdade, a benevolência e os 
pensamentos retos que emitem, desintegram o mal, despertando assim, essas vidas que 
vocês salvam, e fazendo-as recuperar seus verdadeiros seres, e isso pode fazer que uma 
pessoa tenha seu próprio entendimento racional sobre esse assunto. Certamente, no 
momento em que as pessoas tiverem mente clara, as coisas imediatamente serão diferentes. 
 
Também há alguns estudantes cujo entendimento não é claro, sobre as mudanças nas 
circunstâncias em que se valida o DaFa, esse fenômeno pode se ver em uns poucos 
estudantes de cada região. Digo, que cada vez que o progresso do DaFa entra em uma nova 
etapa, há alguns estudantes que usam pensamentos humanos para julgar o cultivo do DaFa. 
Esse caminho de cultivo dos discípulos do DaFa é um em que o cultivo não se separa do 
mundo secular, é precisamente esse tipo de caminho. Então, enquanto se cultivam na 
sociedade das pessoas comuns, não quer dizer que a sociedade humana os corrompa, ao 
contrário, você muda as pessoas comuns. Isso é certo. Então, em todo o processo da 
retificação do Fa, o DaFa está mudando tudo muito rapidamente, e os discípulos do DaFa 
estão validando o Fa salvando seres conscientes e eliminando a maldade que persegue os 
discípulos do DaFa. As mudanças na situação geral continuarão trazendo incessantemente 
diferentes estados em diferentes períodos de tempo no mundo humano. Isso é o que os 
estudantes se referem quando falam do progresso da retificação do Fa. Porém, cada vez que 
aparecem mudanças óbvias no estado das coisas, há uns poucos estudantes que não podem 
seguir o resto. Quando não podem seguir o resto, buscam a maior desculpa, dizendo: 
“Estamos nos envolvendo em política? Como podemos nos cultivar dessa maneira?”. Na 
realidade, os que dizem isso estão, basicamente, olhando o cultivo e considerando-se a si 
mesmos com pensamentos humanos. A base mais fundamental ainda é o coração de medo 
que os afeta. 
 
Como disse anteriormente, a forma de cultivo dos discípulos do DaFa de hoje é a de se 
cultivar entre as pessoas comuns, cultivando-se sem romper com o mundo secular. Eu já 
disse isso anteriormente em meu ensinamento do Fa. É precisamente devido à forma de 
cultivo dos discípulos do DaFa que vocês podem alcançar algo que nunca se pôde fazer na 
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história – que seja possível a um humano se converter em uma deidade mediante o cultivo. 
(Aplausos). Devido a que o cultivo se realiza em meio à realidade dessa sociedade e é o 
cultivador que verdadeiramente enfrenta as tentações dos benefícios mundanos, é ele que, 
entre as intensas tentações mundanas pode soltar os apegos humanos e descartar todo tipo 
de situações que emergem dos sentimentos. Essa forma de cultivo aponta diretamente o 
coração humano, isto é, aponta as percepções sensoriais mais superficiais do cultivador, 
que se refletem nos pensamentos e nas ações diretas da pessoa. Então, para essa pessoa, se 
ela pode deixar tudo isso no cultivo, por acaso não está se cultivando? Por acaso essa 
pessoa não está se posicionando em meio aos interesses reais e imediatos? As pessoas 
comuns podem fazer isso? Não podem. Os cultivadores do passado podiam fazer isso? 
Tampouco. Nos métodos de cultivo do passado, todas as várias vias de cultivo deixadas à 
sociedade humana através da história, se cultivava separando-se do mundo secular. Eles 
não se atreviam a se cultivarem no mundo secular, e acreditavam que não era possível se 
cultivar ali. Isso ocorreu porque eles não tinham o DaFa; eles não tinham o DaFa para 
guiá-los. Hoje o DaFa é o guia, e vocês podem segui-lo, vocês o tem seguido na prática. 
Em outras palavras, não só abri esse caminho de cultivo, mas que na prática, há abundantes 
provas de que esse caminho é correto e de que no processo de cultivo, os discípulos do 
DaFa têm amadurecido. Agora, estão na última etapa do processo para a perfeição, e até 
hoje, todos foram extraordinariamente firmes. Mesmo aparecendo defeitos deste e daquele 
tipo, na realidade, em qualquer prática de cultivo é dessa forma, sempre há aqueles que 
param no meio do caminho – tudo isso é normal. Em meio às provas, falando de 
cultivadores, haverá entendimentos que nascem de pensamentos humanos e de 
pensamentos divinos, e esses se chocarão entre si, aparecerá esse estado. Quando o 
pensamento humano está no mando, a pessoa tende ao humano; quando o pensamento 
divino e os pensamentos retos da pessoa estão no mando, ele tende ao divino. 
 
Na realidade, pensem todos: o que é política? Algumas pessoas, quando não entendem as 
ações que tomamos contra a perseguição, dizem que nós estamos nos envolvendo em 
política. Como eu vejo, essas pessoas, entre os nossos discípulos do DaFa, tem um coração 
de medo. Fundamentalmente é o medo que causa problemas, o que leva a uma preocupação 
humana quanto a como as pessoas comuns entenderão os discípulos do DaFa; não devem 
se preocupar com isso. Sempre que você, discípulo do DaFa, atuar retamente, mudará o 
ambiente ao seu redor e mudará as pessoas. Não necessita dizer muito. Meu DaFa é 
ensinado aos discípulos do DaFa de hoje, não às pessoas comuns; não devem se preocupar 
muito pelo que as pessoas pensam. Sempre que puderem transitar retamente seus próprios 
caminhos de cultivo aqui no mundo humano, todos verão as coisas como devem ser vistas. 
 
O que é política? Entre as pessoas comuns também há diferentes idéias sobre isso. Na 
realidade, lhes falarei sobre o conceito que os chineses têm de “política”, eles dizem que 
qualquer atividade que as pessoas fazem dentro do sistema político ou que tenham a ver 
com as políticas de estado, eles chamam de “tornar-se político”. Na sociedade ocidental é 
diferente. Quando as pessoas pensam nisso, elas se referem às coisas feitas pelas pessoas na 
esfera pública, e também as coisas que não envolvem nem dinheiro nem religião são 
consideradas políticas. Porém, sem importar como é definido o termo, ou como é 
entendido, o que quero dizer é que a forma de cultivo não tem restrições fixas. O cultivo 
conhecido na história inclui o budismo, o budismo original, o taoismo, as vias de cultivo 
taoistas originais, o catolicismo, o cristianismo, etc, e suas práticas religiosas, também 
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havia antigas religiões e diferentes formas de acreditar nos Deuses. A fé religiosa em si 
mesma é uma atividade de cultivo, e no processo de crer, uma pessoa pode elevar seu reino 
de pensamento – esta via de cultivo é assim. Seja que a cultura ocidental utilize o termo 
“cultivo” ou não, ainda assim é cultivo e também requer a auto-elevação. Por acaso uma 
vida movendo-se para a divindade não é um processo de cultivo? Sem importar qual 
método adotar, seja qual for o método deixado do passado, lhes direi, essas não são as 
únicas formas de cultivo do universo, e muito menos todas as vidas do Cosmo, e 
especialmente a raça humana deve seguir esses poucos métodos. Assim que esses não são 
os únicos caminhos para a divindade. São somente essas poucas formas de cultivo dadas ao 
homem pelos imensuráveis e incontáveis Deuses, e nada mais que isso. E mais, estas não 
podem permitir à pessoa ou ao seu espirito-original-principal cultivar-se em um Deus. No 
passado, sempre foi o espírito-original-assistente que se cultivou. A verdadeira pessoa, sem 
importar o método de cultivo, permaneceria no ciclo da transmigração, enquanto seu 
espírito-original-assistente ia embora. O Buda Sakyamuni disse que há 84.000 caminhos de 
cultivo, porém, isso era um entendimento na base de seu reino e dentro de um certo limite. 
Os Taoistas sustentam que há 3.600 caminhos de cultivo, e de igual forma é um 
entendimento baseado em seus reinos particulares. A verdade é que os princípios do Fa que 
eles ensinaram eram limitados. Então, quantos caminhos há no Cosmo que permitem a uma 
vida ascender e retornar a um reino mais alto? Há incontáveis vias. Quantos seres 
conscientes houver, esse é o número de caminhos que há. Há essa quantidade. Então, com 
tantas formas de cultivo, nem todas podem ser trazidas à sociedade humana. O Cosmo tem 
um imensurável e incalculável número de Budas, incontáveis Deuses, e mais, para cada um 
dessa multidão de Deuses, o Cosmo em suas posições parece ser a cúspide, sem vidas nem 
nada existindo acima deles. Porém, na realidade, em reinos maiores, ainda há mais reinos 
incomparavelmente imensos e altos, e lá, há ainda mais Budas e Deuses que são 
inumeráveis, e quando esses Deuses veem esses outros Deuses que estão abaixo deles, eles 
os consideram pessoas comuns. Então, quantos caminhos há? Também são incontáveis. 
Vocês sabem que o Buda Sakyamuni validou e se iluminou à sua via de cultivo, que se 
resume em três palavras: “preceito, samadhi, sabedoria”, esse é o caminho que Sakyamuni 
validou e ao qual se iluminou. Há tantos Budas no corpo cósmico, são simplesmente 
incomensuráveis e incalculáveis, e sem dúvida, no Cosmo não há um segundo Buda que 
tenha validado e se iluminado a “preceito, samadhi, sabedoria”. Em outras palavras, cada 
Deus tem seu próprio caminho, e o sistema de cada Deus tem padrões únicos para os seres 
conscientes de seu reino e seu próprio critério baseado no Fa para a ascensão ou queda de 
uma vida. Então, vocês não diriam que há muitos enfoques para o cultivo? O número é 
enorme.  
 
Tendo dito isso, digo, como há tantas formas de cultivo neste Cosmo, alguém que vê da 
perspectiva humana poderá se perguntar: na retificação do Fa há alguma forma de cultivo 
que o Mestre não poderia adotar para os discípulos do DaFa ou usar para o cultivo? Para 
ser explícito, se Eu, seu Mestre, não os tivesse feito tomar esse caminho que hoje estão 
transitando e tivesse usado uma forma diferente, igualmente vocês poderiam se cultivar a 
perfeição. Vocês sabem que o Cosmo está passando pela retificação do Fa e tudo está 
sendo criado novamente, e isto é equivalente a recriar o firmamento cósmico, recriar o 
Cosmo. Quanto a que forma deverá ter o futuro Cosmo ou as vidas futuras, e de que forma 
existirão, ou que tipo de Fa e o que significará salvar as pessoas, tudo isso será deixado 
para o futuro; isso não é algo que possa ser determinado pelas vidas do passado, e não é 
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algo que nenhuma vida possa simplesmente determinar, sem importar o quão alto seja seu 
nível, já que isso tem a ver com as necessidades do futuro. Já que o fator determinante são 
as necessidades do futuro, pensem, se o Mestre os tivesse feito cultivar sob o aspecto da 
política da sociedade, funcionaria? (Aplausos) Sim! Certamente funcionaria. Sempre que 
obedecer aos padrões e os requisitos do Fa sempre que as vidas pudessem se elevar, e 
sempre que as vidas fossem capazes de alcançar altos reinos, então definitivamente 
funcionaria, já que essa seria a escolha do futuro, a escolha do futuro Cosmo, a escolha da 
forma de cultivo que os discípulos do DaFa deveriam seguir. (Aplausos). Simplesmente o 
Mestre não escolheu esse caminho para vocês, isto é, que transitassem o caminho do cultivo 
por essa forma. Deixo-lhes uma forma de cultivo mais ampla e ideal, pois o DaFa não tem 
forma! (Aplausos). Cada um de vocês é parte da sociedade, pertencem a diferentes níveis 
sociais, cada um tem seu próprio trabalho ou profissão na sociedade, e suas próprias 
habilidades adquiridas. Em cada respectivo ambiente, tendo o DaFa como guia e livre de 
formas, todos são capazes de se cultivar; não há regras nem regulamentos nem 
formalidades religiosas nem preceitos. Isto é algo que nem um só ser do passado se atreveu 
a fazer, porém hoje, os discípulos do DaFa e eu temos feito. (Aplausos). Por quê? Porque 
este Fa é imenso, e o DaFa do Cosmo está salvando diretamente os discípulos do DaFa. 
Somente dessa forma isso pode ser feito. 
 
Darei algo mais profundo. O que significa “envolver-se em política”? O que significa 
“forma de cultivo”? É nisso que muitas pessoas se equivocam. Suponham que eu, Li 
Hongzhi, tivesse escolhido ser um imperador nessa vida e assim, dirigir um grupo de 
vassalos no cultivo. Funcionaria? (Aplausos). Sim! Definitivamente! Sempre e quando o Fa 

for reto e puder verdadeiramente assegurar que as vidas se elevem e, enquanto o caminho 
for transitado retamente, então definitivamente funcionará! Se realmente fosse como o 
descrevi, então isso também contaria como a escolha para o futuro, e isso também seria o 
requisito do futuro Cosmo. No entanto, o Mestre não os fez tomar esse caminho, isso é 
tudo. O que se escolhe e o caminho que se toma, tem a ver com as necessidades do futuro, 
isso é o que o Mestre dá aos discípulos do DaFa. Escolhi a melhor forma de cultivo para 
dar a todos. (Aplausos). Sendo princípios de altos níveis, o que disse, é difícil de ser 
entendido por uma pessoa comum. Pessoas comuns simplesmente não podem entender 
essas coisas. Estou ensinando o Fa aos discípulos do DaFa, e vocês estão bastante claros a 
respeito do que os discípulos do DaFa estão fazendo. Voltando aos anos em que o Mestre 
estava difundindo o Fa falei sobre algo, e é algo de que muitos estudantes ouviram 
anteriormente. Como os sistemas budista e taoista discutiram sobre a aparência externa – 
budista ou taoista – que eu escolheria. Discutiram ferozmente sobre que classe de Deus 
seria a aparência externa que eu escolheria, já que o tipo de Deus que eu escolhesse como 
aparência, outorgaria glória e honra a esse grupo de Deuses e a essas vidas. Pensem, 
naquela época, os taoistas queriam que eu usasse uma forma taoista para difundir o Fa e foi 
por essa razão que apareceu a religião taoista na China em tempos recentes. No passado não 
havia religião taoista. O Tao sempre foi transmitido do Mestre a um único discípulo e de 
forma secreta, então, não podia salvar seres conscientes em grande escala, salvar todos os 
seres conscientes, levar tantos discípulos ou fazer com que tantas pessoas alcançassem a 
perfeição. Foi por isso que se estabeleceu a religião taoista. Claro que tudo isso é passado, e 
são coisas de que tenho falado anteriormente, então não repetirei essas coisas. Tudo isso é 
para dizer que a teoria para o cultivo, o método para estabelecê-la, e a forma externa 
adotada para o cultivo dos discípulos do DaFa era tudo muito significativo, e era 



 7

especialmente significativo o tipo de método que o Mestre adotaria. Isso porque, na 
história, eles sabiam antecipadamente que o DaFa seria difundido aqui na sociedade 
humana, então as velhas forças há muito tempo, começaram a fazer arranjos para as coisas. 
Na realidade, não foi só as velhas forças que fizeram arranjos desse tipo. Com um Cosmo 
tão imenso, não importa como lhes explique as coisas, o faço dentro de um alcance que 
possam compreender. Sem importar como ascende essa entidade material, e qual reino 
alcance, é meramente um sistema gigantesco, e, falando de um modo geral, é com respeito 
a esse sistema que lhes explico as coisas. De fato, da perspectiva dos seres conscientes que 
vivem dentro de um sistema cósmico desse tipo, um sistema tão grande, lhes parece ser 
ilimitado e infinito e, até para um Deus gigantesco dentro desse sistema cósmico, parece-
lhe assim. Porém, no contexto de uma distância muito grande, da perspectiva de um corpo 
cósmico ainda mais imenso, na realidade esse sistema cósmico não é mais que uma 
partícula de pó. E em lugares ainda mais distantes, há outros incontáveis corpos cósmicos 
como esse; e em lugares muito distantes para alcançar – lugares que nem os Deuses podem 
alcançar – há ainda mais corpos cósmicos imensos. Como são as vidas lá? Como 
diferenciam os níveis e como melhoram a si mesmos? Os Deuses em outros sistemas não 
têm forma de saber isso, e de fato não entenderiam. Essas coisas das quais estou falando, 
são insondáveis para os Deuses de outros Universos. 
 
Estou dizendo que muitas coisas na sociedade humana tampouco são simples. Vocês sabem 
que na sociedade de hoje há uma verdadeira e deslumbrante variedade de diferentes 
profissões. Parece até que essa sociedade moderna é muito próspera e tem tudo e de tudo. 
Por quê? Por que não era assim nas sociedades antigas? Porque, como disse antes, muitas 
vidas de distantes corpos cósmicos trouxeram suas coisas aqui para o mundo humano. Por 
que fizeram isso? Há pouco eu falei sobre como o Mestre teve que escolher entre a imagem 
budista e a taoista, e inclusive de como a aparência externa era realmente importante. Bom, 
como poderia se limitar somente a essas coisas? O caminho de cultivo, os diferentes tipos 
de vias de cultivo que foram criados na história para a humanidade e, inclusive as formas 
de existência de muitas etnias e as características de diferentes culturas são todas o 
resultado desses Deuses de corpos cósmicos distantes colocando suas coisas e apresentando 
ao DaFa tudo o que estaria envolvido em seus caminhos. O ponto era ter aqui, tudo o que 
Li Hongzhi pudesse escolher para que fosse justo para todos. Darei alguns simples 
exemplos. Todos sabem que junto com a pintura, há música e escultura. Essas coisas e 
também a ciência e a tecnologia moderna são diferentes habilidades para várias facetas da 
vida humana. Parece que os seres humanos criaram essas coisas por si mesmos e que 
fizeram isso para enriquecer a sociedade humana, porém, na realidade isso não é o caso em 
absoluto. Qual é então a verdadeira razão? Digo que essas coisas são de fato formas de 
cultivo e características únicas dos reinos de vidas de sistemas distantes. A elevação nesse 
tipo de reino envolve combinar o entendimento dessas habilidades com o Fa. Requer elevar 
o entendimento da pessoa em escalada para cima de forma ilimitada. As partículas que 
formam as dimensões de níveis altos são menores, e o campo de som lá, também está 
composto por partículas materiais microcósmicas, assim que lá, a música é mais agradável 
de ouvir e as cores são mais harmoniosas. Toda essa matéria é composta por partículas 
microcósmicas de alto nível que não podem ser encontradas pelas vidas nas dimensões de 
nível baixo. As habilidades e os trabalhos são mais avançados e mágicos, e a elevação de 
uma vida significa a elevação de reino e a habilidade e o melhoramento do entendimento 
dessa vida em diferentes reinos. Em outras palavras, se eu uso os conceitos das pessoas na 
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Terra para descrevê-lo, quando é capaz de criar coisas boas, é porque é uma boa pessoa ou 
porque fez algo bom. Na verdade, é ao contrário, somente quando os Deuses veem que 
você é uma boa pessoa é que lhe darão sabedoria e lhe permitirão criar coisas. (Aplausos). 
Essa sociedade humana não é controlada pelos Deuses? Todas essas coisas realmente têm 
elementos do Fa nelas. Se os tivessem feito adotar esses métodos, vocês ainda seriam 
capazes de se cultivar? Sim, igualmente poderiam se cultivar. Só que não fiz tomar tais 
caminhos. Esses são métodos adotados por diferentes corpos cósmicos e diferentes vidas.  
 
Durante o processo da retificação do Fa descobri certa situação. Vocês perguntarão: que 
situação? Em um enorme corpo cósmico muito distante, a elevação das vidas lá é muito 
diferente do que entendem as vidas no sistema cósmico em que vocês estão. A elevação das 
vidas lá é sustentada pelas habilidades e contínuo melhoramento das habilidades dessas 
vidas. Então, os Deuses em altos níveis conectaram a elevação dos reinos das vidas de 
baixos níveis com a habilidade de inventarem coisas e de produzirem coisas. Se o reino de 
uma pessoa se eleva, sua sabedoria se abrirá e lhe permitirá produzir coisas, criar coisas e 
elevar-se. Depois de elevar-se, perceberá uma e outra vez que será capaz de alcançar essas 
coisas somente pela elevação de sua moralidade, e perceberá que é capaz de se elevar 
unicamente porque seu próprio reino se elevou. Esse incomparavelmente gigantesco 
sistema é inteiramente assim, isto é, elevando-se enquanto busca certo tipo de habilidade. 
Isso é completamente diferente do que os seres conscientes nesse sistema cósmico, 
especialmente nos tempos modernos, entendem por cultivo. Assim que, o gigantesco 
firmamento colossal é na realidade extremamente imenso, complicado e ordenado. No que 
se refere ao que é mostrado à humanidade, o que é permitido a humanidade saber e, 
inclusive as habilidades e os diferentes tipos de culturas e as diferentes formas de existência 
para a humanidade, os seres humanos pensam que essas coisas são para que a sociedade 
humana prospere. Os seres humanos veem o conhecimento e as várias habilidades somente 
como coisas que foram adquiridas por meio de experiências na vida real e isso tem 
enriquecido suas próprias vidas e criado suas próprias culturas. Nada disso é certo. Os seres 
humanos não criaram nada e são incapazes de criar algo. Se algo não existe no Cosmo, 
então não tem como criá-lo. Mesmo as coisas mais depreciáveis e degeneradas na 
sociedade, foram trazidas por diferentes Deuses. Isso foi feito porque a sociedade humana 
caminha de acordo com os princípios de Geração Mútua e Inibição Recíproca, assim que o 
bom e o mal estão sempre juntos. Certamente o propósito de trazê-las aqui não era para 
fazer o mal. A razão é que essas coisas são tão diferentes das idéias da humanidade, e as 
diferenças nas formas de vidas são tão grandes, e algumas são completamente opostas às 
formas retas. O que ocorre, é que algumas coisas têm se tornado ainda mais podres desde 
que foram trazidas para cá entre os humanos, pois na sociedade humana há o assunto do 
qing, e sob o efeito do qing essas coisas se tornaram mais baixas e ainda mais asquerosas. 
Tornaram-se muito pior do que eram originalmente, e isso foi causado pela própria 
humanidade. 
 
Há pouco falamos sobre o assunto da política e o que significa envolver-se em política e 
isso levou o Mestre a falar dessas coisas. Isso foi para ajudar a libertar seus pensamentos 
para que pudessem olhar o Cosmo e saberem como ver as coisas da humanidade. Elas não 
são como a humanidade imagina que são, não são tão simples. Há muitos métodos 
diferentes de cultivo. Este DaFa que lhes tenho ensinado é tão grande e, sem dúvida, há 
muito poucas pessoas que podem realmente entender o quão enorme, o quão extraordinário 
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e o quão magnífico é realmente este DaFa. Somente os cultivadores em diferentes reinos 
podem experimentar o quão sagrado é o DaFa nesses reinos, e é só esse pouquinho. 
Enquanto os cultivadores caminham para a perfeição, e especialmente depois de 
alcançarem a perfeição, as coisas que serão mostradas aos cultivadores são tão gloriosas, 
magníficas e maravilhosas que são simplesmente indescritíveis. Inclusive os Deuses que 
serão capazes de atravessar a retificação do Fa se maravilharão com as coisas depois de 
verem tudo. O novo Cosmo é incomparavelmente glorioso, magnífico e sagrado.  
 
Como cultivadores, vocês podem entender e compreender o que acabo de dizer. Não há 
necessidade de dizerem essas coisas às pessoas comuns. Quando esclarecem a verdade, não 
falem dessas coisas. Se falarem dessas coisas, vocês assustarão as pessoas e confundirão 
seus pensamentos. Será muito difícil para elas entendê-los. Quando esclarecem a verdade, 
se falam de coisas a um nível um pouco mais elevado, digo, já não estarão salvando seres 
conscientes, mas empurrando-os para baixo. Não podem falar de coisas a um nível muito 
alto. Falar de coisas de níveis altos ou baixos não é uma questão simples de estarem ou não 
fazendo uma boa coisa. É uma questão de se vocês estão salvando seres conscientes ou 
estão destruindo-os. Então, quando esclarecem a verdade, vocês absolutamente não devem 
falar em um nível muito alto. Quando esclarecem a verdade precisam somente falar da 
perseguição aos discípulos do DaFa, falar de como o partido maléfico tem violado os 
direitos humanos e a liberdade de crença do povo chinês, falar de como o partido maléfico 
historicamente tem perseguido os chineses e as pessoas dos países pertencentes ao perverso 
bloco comunista e de como hoje está perseguindo os discípulos do DaFa da mesma forma. 
Isso é o suficiente. Quanto ao cultivo e aos Deuses de altos níveis, vocês não devem falar 
dessas coisas, lembrem-se que vocês também começaram como pessoas comuns e 
chegaram a entender e aceitar os princípios de altos níveis do Fa depois que se cultivaram 
para cima passo a passo até hoje. Ao ensiná-los o Fa o Mestre também começou desde o 
simples e progrediu ao profundo. Se eu tivesse lhes contado essas coisas no começo, se eu 
tivesse lhes ensinado essas coisas há uns seis ou sete anos, ou há uns sete ou oito anos atrás, 
vocês não teriam sido capazes de aceitá-las. Mesmo podendo aceitá-las, não entenderiam 
claramente sobre o que estaria falando. Sendo esse o caso, não só necessitam esclarecer a 
verdade, também necessitam ser sábios ao fazê-lo. Devem fazê-lo com sabedoria e não 
falar de coisas de nível muito alto.  
 
Já faz um longo tempo desde a última vez que vim para cá, então provavelmente queiram 
que eu fale um pouco mais. (Aplausos) (Muitos praticantes dizem: Mestre, por favor sente-
se) Façamos dessa forma: Como temos feito anteriormente, vocês podem escrever as 
perguntas em pedaços de papel e passá-las, então eu as responderei. Escreva as palavras 
com letras grandes. Façam o possível para não fazerem perguntas que não tem nada a ver 
com o cultivo, e façam o possível para não fazer perguntas sobre muitas coisas que podem 
resolver por si mesmas enquanto se cultivam, pois vocês devem transitar seus próprios 
caminhos. Isso vale para cada estudante. Se tivessem êxito porque eu os levei até lá, vocês 
absolutamente não poderiam ser considerados alguém que se cultivou, e vocês não teriam 
se cultivado. É extraordinário quando todas as provas são superadas por vocês mesmos. Por 
acaso o Buda Sakyamuni não validou e se iluminou aos seus princípios de: “Preceito, 
Samadhi, Sabedoria”? Ele o fez por si mesmo. É o mesmo para vocês: Todos vocês devem 
transitar seus próprios caminhos. Bom, agora podem passar seus papéis com as perguntas. 
(Aplausos).  
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Não há nenhuma diferença se começaram a cultivar cedo ou tarde. Todos os sentados aqui 
hoje, sem importar se são estudantes novos ou veteranos, quando se trata de cultivo, todos 
vocês são tratados iguais. O Mestre não o tratará diferente só porque é um estudante novo, 
nem tratarei aos outros de forma diferente porque são estudantes veteranos. Porém, sendo 
discípulos do DaFa, vocês são cultivadores. E já que são cultivadores, devem se cultivar 
como tal. Para os estudantes mais novos sempre há um processo para entender as coisas, e 
isso não é um problema. Sempre que puderem se cultivar verdadeiramente na base do Fa e 
estudar regularmente o Fa será capaz de alcançar o nível. Agora podem continuar e passar 
os papéis com perguntas. 
 
Sem importar quanto poder tenha o Mestre na retificação do Fa na superfície, as velhas 
forças ainda estão causando uma divisão, e tem separado o enorme poder do Mestre da 
superfície. Sob circunstâncias normais, não seriam capazes de criar uma divisão, porém 
estão usando o método de alinhar uma grande multidão em um fluxo constante, e usando 
como divisão, uma massa gigantesca e um longo e largo espaço-tempo contido entre essa 
massa. Olhando da perspectiva além dos corpos cósmicos, a pessoa poderá ver que isso será 
atravessado muito brevemente, porém quando isso é medido com o tempo dessa dimensão 
humana, representa uns poucos anos. Porém uma vez que isso for atravessado, a retificação 
do Fa desse Cosmo inteiro estará concluída. Assim que, enquanto passo pelo processo de 
combatê-los, eles fazem algumas poucas coisas contra o Mestre e, tem tido certo efeito no 
corpo superficial do Mestre. Desde 20 de julho de 1999, a maldade tem feito muitas coisas 
más, porém, não falarei muito dessas coisas. Há uma quantidade tão grande de mal para que 
o Mestre limpe, e o Mestre tem que suportar o carma de muitos estudantes, assim que há 
uma certa quantidade de dano produzido no corpo superficial do Mestre.  
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa da cidade de Chengdu enviam saudações ao venerável 
Mestre. 
 
Mestre: Obrigado. O Mestre sabe todas as coisas que estão acontecendo em Chengdu. 
 
Pergunta: Ao explicar as três renúncias às pessoas comuns, se falarmos sobre profecias e 
epidemias, isso seria falar em um nível muito alto? 
 
Mestre: Algumas profecias e epidemias só podem ser usadas como complementos ao 
esclarecimento da verdade, e não vão além de mencioná-las. Não as tomem com parte 
indispensável ou como parte principal no esclarecimento da verdade. Se o fizerem assim, se 
desviarão do que realmente querem fazer e do objetivo, e dependerão muito dessas 
profecias. Elas têm apenas a função de complemento para vocês. Não digam muito sobre 
elas; podem mencioná-las e deixar as coisas assim. Somente ao esclarecerem a verdade 
com sabedoria poderão salvar as pessoas.  
 
Todos vocês sabem a quem me refiro quando falo do demônio principal. Este tem matado a 
muitos discípulos do DaFa durante a perseguição, e não é que os Deuses e Budas não 
querem castigá-lo, de fato, os Deuses e os Budas, sem exceção, o detestam totalmente. 
Quando digo “o detestam totalmente”, certamente estou usando a linguagem humana para 
expressar, querendo dizer que todos o detestam. Então, por que ele não foi eliminado? 
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Ainda que o sistema das velhas forças tenha sido limpo lá fora, como sabem, a superfície 
desse mundo ainda não foi atravessada. Neste mundo, o qual ainda não foi atravessado, as 
velhas forças estabeleceram muitas coisas há muito tempo – dezenas de milhões de anos 
atrás. Uma coisa estabelecida por elas está girando como um disco. Uma vez que chega a 
uma posição diferente, um fenômeno celestial emerge no mundo, e está conectado com o 
corpo humano. Se essa coisa estabelecida pelas velhas forças no princípio, não é destruída, 
continuará se movendo e funcionando. Essa é a razão pela qual, esse demônio não deu seu 
último suspiro nem baixou ao inferno. 
 
Porém, por que isso ocorre assim? Como vocês sabem, a meta das velhas forças é provar os 
discípulos do DaFa fazendo com que esses palhaços programem essa perseguição, não é 
assim? Elas pensam: “A prova dos discípulos do DaFa ainda não terminou. Aqueles 
estudantes que não deram o passo adiante, deveriam fazê-lo, e temos permitido que os que 
não fizeram bem, o façam bem”. Bom, se vamos falar de entorpecer o progresso da 
retificação do Fa nesse mundo, esses estudantes realmente estão lentos. Se não cuido 
dessas pessoas, serão destruídas e acabadas completamente, porém, eles fizeram votos no 
passado, e um ser não pode ser julgado com base em uma só vida, e sim, deve ser julgado 
com base no curso inteiro de sua vida. Então, como poderiam não ser cuidados? 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa da cidade de Qingdao, China continental, enviam suas 
saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado. A maldade desenfreada não ficará ali por muito mais tempo.  
 
Pergunta: A música do futuro se desenvolverá com base na música da dinastia Tang? 
 
Mestre: A sociedade humana chegou ao ponto em que está hoje, e não funcionaria tentar 
adotar completamente qualquer forma da história. Depois de tudo, a humanidade alcançou 
o ponto em que está agora. Se a humanidade fosse regressar à forma de vida humana ou à 
forma de vida dos tempos antigos, bom, isso agora seria muito difícil de ser adotado. 
Inclusive, durante o período em que o Fa estiver retificando o mundo humano, mostrar-se-á 
a imagem completa e verdadeira da sociedade. No futuro, somente quando o próximo ciclo 
da humanidade começar, será possível começar novamente e regressar ao caminho humano.  
 
Pergunta: Todos os discípulos do DaFa da cidade de Chengde, província de Hebei, 
enviam suas saudações ao Mestre. (Mestre: obrigado a todos) Todos os discípulos do DaFa 
saúdam o venerável Mestre, caminharão firmemente o caminho final da validação do Fa e 
estarão à altura da misericordiosa salvação do Mestre. 
 
Mestre: Sei que os discípulos do DaFa na China continental o farão bem, e todos têm visto 
isso na prática – tornam-se cada vez mais maduros e estão fazendo cada vez melhor. Como 
disse anteriormente, o cultivo é como as grandes ondas que lavam a areia, o que fica é ouro, 
realmente ouro.  
 
Pergunta: No que se refere a eliminação de carma, quando enviamos pensamentos retos, 
isso se refere principalmente ao carma de pensamento ou inclui todo  o carma do corpo? 
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Mestre: Ao enviar pensamentos retos, a parte que foca a si mesmo não tem o propósito de 
eliminar o carma; é para eliminar os elementos que interferem com os pensamentos retos 
em sua mente. Falando estritamente, o envio de pensamentos retos não coloca muita ênfase 
na eliminação de carma e, inclusive, não é necessário que os cultivadores enviem 
pensamentos retos diretamente contra o carma. Os cultivadores têm muito pouco carma, e 
alguns carmas estão divididos em várias etapas críticas e são usados nas provas a serem 
atravessadas e assim vocês podem melhorar. O envio de pensamentos retos, quando foca a 
si mesmo, é feito principalmente para eliminar a interferência em sua mente, e permitir que 
se direcione à malvada perseguição com uma mente clara, assim seus pensamentos retos 
serão mais fortes no momento de eliminarem os perversos espectros em outras dimensões. 
Para se ter uma idéia, depois que os perversos espectros do malvado partido e os malvados 
dragões são destruídos e desintegrados, eles se convertem em seres malignos fragmentados 
e disformes. Depois de eliminarem grandes quantidades desses seres, os poucos que ficam 
se juntam aos demônios podres que não foram completamente destruídos, e que vieram de 
diferentes dimensões, digo, as coisas más que esses fatores perversos trouxeram, as quais 
chamo de ‘demônios podres’; esses são seres verdadeiramente disformes, muito baixos e 
inclusive muito sujos; todos esses estão participando na perseguição aos discípulos do 
DaFa e interferindo com a retificação do Fa. Então, quando me refiro aos seres maus, 
geralmente isso inclui os Deuses que desafiam o Fa e que se escondem nos Três Reinos: 
Deuses que estão interferindo com a retificação do Fa e que se tornaram maus, e também 
me refiro às velhas forças e algumas interferências arranjadas pelas velhas forças. Nessa 
dimensão material, no início também houve alguns espectros perversos que interferiram 
com a retificação do Fa e com os discípulos do DaFa e, mesmo restando muito poucos 
deles, ainda assim estão causando interferências. Sem importar como são manifestadas suas 
ações, seja interferindo com a retificação do Fa sustentando os princípios do velho Cosmo 
ou simplesmente porque são perversos, sempre que desempenharem um papel negativo na 
retificação do Fa e com relação aos discípulos do DaFa, eu os chamo de “a perversidade”. 
Como o Cosmo está mudando e inumeráveis seres conscientes devem ser salvos no 
processo de mudança de tão grande corpo cósmico, qualquer ser que interfere nisso, está 
cometendo um pecado atroz e imperdoável.  
 
Pergunta: Por favor, fale da preguiça e do desejo que alguns discípulos têm de se ter uma 
boa vida. 
 
Mestre: As pessoas comuns querem uma vida neste mundo cheia de riqueza e poder, e que 
traga honra aos seus ancestrais, para que assim elas possam se destacar e se ostentar. Os 
humanos perseguem essas coisas. Quando morrerem descerão ao inferno para pagarem pelo 
carma que contraíram; este é o ciclo que os humanos atravessam ao acumularem carma e 
pagarem por ele. Como cultivadores, vocês não buscam essas coisas. Porém o não buscar, 
não é algo que possa simplesmente ser dito, e isso também não siginifica que já esteja se 
cultivando. Na verdade necessitam colocar tudo isso em prática durante o cultivo. Mesmo 
que no momento vocês não sejam capazes de alcançar completamente esse ponto, terão que 
fazer um esforço diligente e fazer todo o possível para melhorar. Alguns estudantes se 
esquecem que são cultivadores e se colocam descontentes quando encontram algo 
desagradável. Alguns estudantes se colocam tristes sempre que se deparam com conflitos 
ou problemas emocionais. Então, estão se cultivando? Cultivadores olham as coisas de 
forma justamente oposta, veem as tribulações e o sofrimento como boas oportunidades para 
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melhorarem. Essas são todas coisas boas, e quantas coisas más houver e quanto mais rápido 
vierem, mas rápido se elevarão de nível. Alguns cultivadores querem evitá-las e pensam: 
“não venham”. Sempre que surgem essas situações, pensam que os outros têm um 
problema com eles e não conseguem suportar quando os outros dizem algo negativo sobre 
eles. Você só quer viver uma vida mais prazerosa, porém, isso é cultivo? Você poderia 
realmente se cultivar dessa forma? Se até hoje ainda não pode mudar esse conceito, então, 
como seu Mestre, não sei como se moverá à perfeição. Já que você busca viver 
comodamente, bom, pode ir adiante com isso. O Mestre não dirá nada quando uma pessoa 
comum busca uma vida cômoda, pois ninguém pode dizer que esteja errado uma pessoa 
comum viver comodamente; um humano vive a vida buscando tais coisas. A sociedade 
humana atual é assim. Nesse momento, o Mestre não quer dizer nada sobre as coisas das 
pessoas comuns. Porém, como cultivadores, não podem ver as coisas dessa forma.  
 
Pergunta: Já se passou um ano desde a publicação dos “Nove Comentários”, e somente 5,3 
milhões de pessoas renunciaram ao Partido Comunista. Como podemos ajudar para que 
mais pessoas no mundo renunciem ao partido? 
 
Mestre: Pensem, o que acontecerá se um número enorme de pessoas renunciar ao partido? 
Se de repente, dezenas de milhões de pessoas renunciarem ao partido, o malvado partido 
deixaria de existir instantaneamente. Porém, os elementos perversos arranjados pelas velhas 
forças estão interferindo, e elas querem manter o assim chamado ambiente de prova para os 
discípulos de Falun DaFa. Não consentirão que tantas pessoas renunciem ao partido de 
uma só vez. A maldade não se atreve a interferir nesse assunto tão importante em que as 
pessoas estão tomando uma decisão que determinará se sobreviverão ou se serão destruídas, 
porém os elementos perversos estão interferindo com a capacidade de transmissão e de 
recepção das informações. Isso significa que a cada dia, seja por meio de chamadas 
telefônicas, seja por meio de e-mails, ou informações trazidas por pessoas que viajaram 
para fora da China, só pudemos receber essa quantidade de declarações de renúncias 
através desses vários canais de informação. A capacidade de transmissão e recepção das 
informações não é o único problema. Há muitas pessoas na China continental que querem 
renunciar ao partido, porém não encontram os meios para fazê-lo nem conseguem encontrar 
pessoas que publiquem suas declarações. Por isso o número de pessoas que todos os dias, 
declaram renunciar às três organizações comunistas se mantém nesse patamar. De outra 
forma, o número seria muito grande, e uma vez que esse número fosse grande, seria uma 
grande ameaça à maldade. 
 
Como vocês sabem, a onda de renúncias ao partido desde que se publicaram os “Noves 
Comentários” é um assunto de pessoas escolhendo os seus futuros, então todos devem se 
posicionar. O que acontecerá se um número cada vez maior de pessoas renunciarem? Como 
os “Nove Comentários” estão se difundindo mais e mais amplamente na sociedade, sua 
influência também está crescendo cada vez mais. Desde o momento em que o malvado 
partido começou a interferir com a retificação do Fa e a perseguir os discípulos do DaFa, o 
Céu decidiu eliminar o malvado partido. Todos estão de acordo com isso, é unânime tanto 
para os Deuses que desempenham um papel positivo como pelas velhas forças que 
desempenham um papel negativo. Ocorre que alguns elementos perversos insistiram no fato 
de que o partido deveria ser usado para provar os discípulos do DaFa, então não quiseram 
eliminá-lo imediatamente; certamente será eliminado, isso é certo. O propósito foi que o 
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partido desempenharia o papel de provar os discípulos do DaFa durante o processo em que 
é eliminado, então aqueles estudantes que não fizeram bem, teriam outra oportunidade para 
se temperarem e melhorarem e assim crescerem em termos de entendimento. Se os 
perversos espectros se desvanecessem instantaneamente, o malvado partido cairia 
instantaneamente, e então, quem se atreveria a perseguir o Falun Gong? Quem mais teria 
esse descaramento? (O Mestre ri). Então, os discípulos do DaFa que não fizeram bem não 
ficariam sem oportunidades? É verdade que o Mestre não reconhece a perseguição, porém 
as coisas chegaram ao ponto que estão hoje e, depois de tudo, a perseguição ocorreu; e 
mais, há muitos discípulos do DaFa que tem feito muito bem e atravessaram essa prova. 
Porém, quanto àqueles que foram para o lado oposto e escreveram algo para a maldade, o 
que podemos fazer com relação a essa mancha? O que podemos fazer com aqueles que 
antes se beneficiaram do DaFa e não validaram o Fa durante a perseguição? Eles devem ter 
uma oportunidade, não? 
 
O contínuo crescimento do número de pessoas que renunciam ao partido faz parte do 
processo de desintegração do malvado partido. Brevemente aparecerá um fenômeno na 
sociedade chinesa: Quando um grupo de pessoas estiver sentado no escritório, ou em uma 
fábrica, ou em um comércio, ou quando pessoas estiverem sentadas ao redor de uma mesa, 
ou inclusive se divertindo com os amigos em suas casas, a conversa será algo como: “Já 
renunciou?” (A audiência ri). “Sim, renunciei há muito tempo”. “Oh, por que não me disse 
quando renunciou ao partido?” (A audiência ri e aplaude). Pensem, quando a sociedade 
chinesa chegar a essa etapa, o malvado partido continuará existindo? As pessoas más 
pensam que estarão bem por deterem supostamente as poderosas ferramentas da ditadura. A 
maldade se desintegrará continuamente de forma imperceptível, e o malvado partido estará 
indefeso frente à escolha das pessoas. De fato, antes de 20 de julho de 1999, em minha 
carta aberta, disse a eles que a perseguição causaria a perda da fé por parte do povo. 
Quando o número de pessoas renunciando ao partido chegou a cinco milhões, a base do 
malvado partido já tinha sido abalada. Então, quando o número de pessoas renunciando ao 
partido alcançou os cinco milhões, os membros do partido maléfico, de baixo até em cima, 
já não tinham mais confiança no malvado partido. (A audiência aplaude). Pois os membros 
do partido sabem que nada pode reviver este malvado partido em seu leito de morte. 
Ninguém tem maneira de fazer isso. (A audiência aplaude). 
 
Pergunta: As pessoas comuns dizem que os jogos olímpicos darão à China a oportunidade 
de brilhar no cenário mundial, e em seguida o malvado partido entrará em colapso. O que 
significa isso? 
 
Mestre: As pessoas comuns podem dizer o que quiserem. Bom, faltam alguns anos para as 
Olimpíadas, o que é questionável é se o perverso partido durará tanto. O dar ou não uma 
oportunidade para brilhar não depende dos humanos. A sociedade humana não foi criada 
para isso, então o que há para brilhar? Vocês sabem que no passado havia pessoas que 
ficavam inquietas pelo que aconteceria à China se o malvado partido caísse; uma idéia 
ridícula implantada pela cultura do malvado partido. Quando o perverso partido se 
desintegrar, a China não continuará sendo a China? Certamente, hoje em dia há muito 
poucas pessoas que ainda mantêm essa preocupação. Hoje em dia, as pessoas estão 
pensando ativamente sobre as coisas e sabem que o malvado partido está condenado. Agora 
os chineses estão falando sobre como estabilizar a sociedade chinesa quando o perverso 
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partido cair. Isto é o que as pessoas estão falando agora; a mentalidade e a forma de pensar 
das pessoas está mudando. Pensem, A China é China, e atravessou os cinco mil anos de 
civilização. Quando uma dinastia acabava, era necessário se preocupar se uma nova 
dinastia ocuparia ou não o seu lugar? Quando os Deuses querem que algo caia em caos, 
certamente será assim, tanto faz se as pessoas querem ou não; quando os Deuses não 
querem que algo se converta em caos, seguramente não será caótico, mesmo as pessoas 
querendo que seja assim. (Aplausos). 
 
O perverso partido está “aderido” ao sistema ideológico da nação chinesa, aos corpos 
humanos e à cultura chinesa. Ao mesmo tempo, está destruindo a cultura chinesa e 
perseguindo os chineses. Se o malvado partido cair e seus perversos espectros forem todos 
destruídos – como se de repente se evaporasse do mundo humano, então, a China não seria 
ainda a China? (Aplausos). E mais, se os chineses e os que estão no poder, pudessem 
realmente perceber a maldade do perverso partido e, considerarem o que for melhor para o 
interesse da nação, essa sociedade seguramente faria uma transição estável. Porém, é claro 
que essas são somente palavras; quanto a como será? Será algo não dirigido pela vontade 
humana, os Deuses têm seus arranjos. (Aplausos). 
 
Pergunta: O venerável Mestre falou sobre as belas artes e a música, então a exposição de 
arte Verdade-Compaixão-Tolerância e o Gala do Ano Novo chinês têm significados mais 
profundos? 
 
Mestre: Sem importar que talentos os discípulos do DaFa tenham e sem importar que 
aspecto da cultura esses talentos envolvem na sociedade humana, esses são talentos que os 
humanos possuem. Pelo menos nesse momento, as coisas deveriam ser entendidas assim. 
Os discípulos do DaFa estão usando suas habilidades especiais para validar o Fa. Essas são 
coisas que os discípulos do DaFa devem fazer e, pode-se dizer que estão aproveitando ao 
máximo seus talentos para fazer o que um discípulo do DaFa deve fazer, então isso é uma 
coisa muito boa. De fato, esse não é exatamente o caso com todos? Aqueles de vocês que 
são bons com computadores, estão atravessando o bloqueio da internet e esclarecendo a 
verdade pela rede, e há outros discípulos com outros talentos, são todos iguais. Aqueles que 
realmente não têm talentos especiais estão distribuindo materiais nas ruas, e a poderosa 
virtude é a mesma. Ninguém falhará em alcançar um alto reino no cultivo devido à 
sociedade não considerar aquilo que ele ou ela faz como algo científico ou 
tecnologicamente avançado. Isso não é assim. (Aplausos). 
 
Pergunta: Nossos meios têm dado importância a antigas profecias que dizem que o partido 
maléfico morreria no Ano do Galo e coisas parecidas. Porém, tudo está mudando durante a 
retificação do Fa. Se o que acontecer não coincidir com as profecias, isso afetará a 
reputação de nossos meios? 
 
Mestre: A reputação de nossos meios não se verá muito afetada. Os meios de comunicação 
são só os meios. Não é nenhum tipo de verdade suprema. Com certeza, os discípulos do 
DaFa não devem se apegar muito a essas coisas. Algumas pessoas estão sempre apegadas 
ao que dizem as profecias e ao porque as coisas não acontecem dessa maneira. Elas têm 
considerado essas coisas como se fosse o Fa. Não se esqueçam que desde o começo da 
retificação do Fa tudo teve que ser determinado de acordo com as necessidades do futuro, 
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incluindo o processo que a retificação do Fa atravessaria. As profecias podem ser usadas 
somente quando contribuem para a salvação dos seres conscientes. Também há pessoas que 
dizem: “Algo que o Mestre disse parece significar tal e tal coisa, porém, por que não 
ocorreu quando chegou o momento?” Na realidade, são todas especulações, por acaso o 
apego ao tempo não é um apego? Somente quando se cultiva sem omissões ou brechas, é o 
melhor cultivo. Os discípulos do DaFa devem fazer de forma aberta e majestosa aquilo que 
foi determinado aos discípulos do DaFa fazerem. Quando não tem pensamentos de 
dependência com relação a outras pessoas ou coisas, a maldade não se atreverá a explorar 
suas brechas, e as coisas más fugirão ao ver você, pois não tem omissões que possam ser 
aproveitadas. Quando a maldade persegue os estudantes, isso não é devido ao fato de se 
aproveitarem de brechas que emergem dos apegos? Não é isso a causa principal de 
poderem perseguir os estudantes? Isto inclui alguns estudantes que sentem mal-estar físico, 
a ponto de terem enfermidades aparentemente sérias ou em alguns casos, inclusive morrer 
prematuramente. Aqui, há fatores arranjados pelas velhas forças que estão atuando, porém, 
também há elementos dos próprios estudantes por não atuarem retamente. Se você atua de 
maneira verdadeiramente reta, ninguém se atreverá a fazer algo contra você. (Aplausos). É 
fácil dizer, porém para os cultivadores, é muito difícil agir completamente assim enquanto 
se cultiva, e o Mestre vê isso. Porém há um ponto que quero mencionar: sem importar a 
situação, tenha pensamentos retos e ações retas, e não haverá provas que não possa passar. 
Ainda assim, se as coisas se colocam muito severas e você não sabe onde está seu próprio 
problema, você não pode ficar sem pensamentos retos. Sem importar as circunstâncias, sua 
fé fundamentada no DaFa não pode vacilar, pois inclusive se você não puder entender algo 
completamente ou não tiver feito algo bem e não passar em uma prova importante, ou ainda 
se perder seu corpo humano e deixar este mundo, ainda assim, alcançará a perfeição. Então 
deve se assegurar de prestar atenção a isso. Nesse momento, se repentinamente muda de 
lado e se torna mau nesse instante, então tudo o que é seu, pode estar acabado. Seus 
pensamentos retos devem ser suficientemente fortes e, ainda que não tenha passado bem 
uma prova, não pode vacilar no assunto mais fundamental. Discípulos do DaFa, estou 
falando sobre um princípio, se uma pessoa comum pode fazer coisas de um discípulo do 
DaFa durante esse tempo em que os discípulos do DaFa são perseguidos, essa pessoa 
seguramente se converterá em um ser divino, ainda que seja uma pessoa comum que não se 
cultivou. (Aplausos). Vocês têm feito tanto, e, se é um assunto de não poder superar uma ou 
duas provas ou uma grande dificuldade arranjada pelas velhas forças – isso é tudo – é só 
um assunto do nível de sua perfeição, de forma alguma é um assunto de se você pode ou 
não alcançar a perfeição. (Aplausos). 
 
Pergunta: Lei Feng é um fruto da cultura do partido maléfico? Ele poderá ser mantido no 
livro Zhuan Falun? 
 
Mestre: O malvado partido está possuindo o corpo e a cultura da nação chinesa e do povo 
chinês. Está usando os chineses e a cultura chinesa para destruir o povo chinês e sua 
cultura. Na realidade, Lei Feng tem um espírito-assistente que é o Buda Bizhi, certamente, 
este é o caso de um Deus do velho Cosmo. No que se refere a situá-lo no futuro, é um 
assunto do futuro. No futuro se verá que relação direta e arraigada ele tem com o malvado 
partido.  
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Pergunta: Podemos ler Zhuan Falun em voz alta e transmiti-lo por uma estação de rádio 
durante quinze minutos por semana? 
 
Mestre: Não é que não possam transmiti-lo por rádio, porém, parece que não é o momento 
oportuno. É necessário que a programação esteja baseada naquilo que a audiência de hoje 
gosta de ver e ouvir, o que você propôs pode ser feito somente quando as pessoas tiverem 
entendido amplamente o DaFa. Atualmente seus programas terão mais ouvintes somente 
quando se ajustarem ao gosto da audiência. Somente depois que isso acontecer, vocês serão 
capazes de alcançar o efeito de esclarecer a verdade e salvar seres conscientes. Se o 
conteúdo relacionado com o DaFa ocupar muito tempo, as pessoas comuns que não 
praticam o cultivo, não acharão o programa interessante. O significado interno do DaFa 
não pode ser apresentado assim às pessoas comuns, se transmiti-lo dessa maneira não será 
efetivo. Por acaso não se deve salvar as pessoas usando a sabedoria? Quando as pessoas 
tiverem um certo nível de entendimento sobre o DaFa, isso pode ser aceitável. Nesta 
presente etapa, o momento não parece apropriado.  
 
Pergunta: A retificação do Fa começou há muito tempo? 
 
Mestre: Começou dois anos antes de que eu começasse a ensinar o Fa. Porém, alguns 
estudantes viram que começou em um passado muito distante, dezenas de milhares de anos 
atrás, dezenas de milhões de anos atrás, ou inclusive além disso. O caso pode ser esse? Sim. 
Isso porque o tempo aqui é diferente do tempo lá. Aqui, se eu começo algo há um segundo, 
lá se passou um tempo muito longo, talvez dez mil anos. Até agora vimos passar dezesseis 
anos, em algumas dimensões se passaram milhões de anos. Essa é a idéia. Há essa diferença 
de tempo.  
 
Pergunta: Nesse momento, muitos estudantes percebem as cores com nitidez. Mestre, por 
favor, fale um pouco sobre as cores vermelha e preta. 
 
Mestre: No Cosmo, a obscuridade normalmente sugere dimensões e seres negativos; 
particularmente em dimensões de nível baixo, uma aparência escura geralmente significa 
um ser negativo. No entanto, nem todos os casos são assim. Por exemplo, alguns Tao 
vestem roupas negras. Porém, de fato, os seres negativos realmente gostam da escuridão, e 
também da irregularidade. Quanto a esses seres negativos, sem importar de que dimensão 
são ou até mesmo se são demônios, ou que tipo de seres possam ser, se não se envolverem 
em coisas para danificar o DaFa e não afetarem o assunto da retificação do Fa não são 
seres que serão eliminados durante a retificação do Fa  
 
É necessário que existam seres negativos no Cosmo. Se tudo no Cosmo fosse positivo e 
todos os reinos fossem positivos, então o positivo deixaria de existir. Certamente onde há 
Budas definitivamente não há seres tão sujos e maus como os da Terra. Em seus reinos, 
existem tanto seres positivos como negativos, porém, os reinos desses seres negativos 
também estão nesses mesmos níveis. Em níveis baixos, os seres maus se veem ainda pior, 
enquanto os seres bons tampouco são tão bons como os de dimensões mais altas. Isto é 
causado pela diferença nos reinos. Se não houvesse seres negativos no Cosmo, pensem, se 
o Cosmo inteiro fosse positivo, então, o que significaria ser positivo? Ninguém entenderia o 
que significa ser positivo, pois não haveria nada para se comparar. Se tudo fosse bom, então 
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onde encontrar o mau? Devido à existência de coisas más para comparar, as pessoas podem 
entender o que é bom e o que é mau. Devido à maldade dos demônios, as pessoas chegaram 
a saber o que é a benevolência dos Budas. Tal como disse anteriormente, as tribulações 
trarão este estado mental aos seres: somente depois de fazerem um grande esforço, as 
pessoas entenderão as dores que se requer para alcançar algo, e consequentemente se 
sentirão felizes em conquistá-lo. Durante o processo, a prosperidade dos seres conscientes e 
do universo se manifestará. As coisas são verdadeiramente assim.  
 
Também, como todos sabem, o malvado partido tem se manifestado nesse mundo humano 
idolatrando a cor vermelha, e tem feito disso, o símbolo do malvado partido. Nos Céus, sua 
imagem original é um malvado dragão vermelho. Por isso, aqui na Terra, desde o início, 
começou-se a estabelecer regimes vermelhos, revoluções vermelhas, o Exército Vermelho, 
os revolucionários vermelhos na Revolução Cultural dos Guardas Vermelhos, braceletes 
vermelhos, insígnias de colarinho de cor vermelha, bandeiras vermelhas, as cinco estrelas 
vermelhas, grandes lanternas vermelhas, enormes pilares vermelhos, muros vermelhos, em 
todos os casos, tudo é vermelho. O malvado partido chama isso de “um novo mundo cheio 
de vermelho”. Porém, um mundo cheio de vermelho é realmente terrificante para os seres 
humanos. E agora, quando o malvado partido está a ponto de entrar em colapso total, 
observem o que ele está colocando em suas atuações: telefones vermelhos, luzes vermelhas, 
roupas vermelhas, cenografias vermelhas – todo o cenário está cheio de vermelho. Se não 
são lanternas vermelhas, então são bandeiras vermelhas enchendo o cenário. Eu me refiro a 
isso somente como “o vermelho do partido malvado”. O vermelho brilhante, do ponto de 
vista artístico ou da perspectiva do que geralmente significa na sociedade, só deve ser 
usado para complementar e realçar, nada mais que isso, não deveria ser usado como a cor 
de base das coisas. Você não pode usar grandes blocos de cor vermelha como fundo, pois 
se fizer isso, todas as outras cores não poderão se destacar. Por isso, a cor vermelha só 
deveria ser usada para complementar e realçar. Então, por que o partido malvado idolatra 
tanto o vermelho? De fato isso é um reflexo de sua adoração pelo sangue e de sua 
necessidade de satisfazer esse desejo por sangue. A cultura do partido malvado admite 
abertamente que a bandeira vermelha foi tingida com sangue. O partido malvado tinha o 
desejo de que as ruas estivessem inundadas com o sangue do povo. Na realidade, muitas 
pessoas ficavam desgostosas pela maneira em que o vermelho estava sendo usado. Alguns 
estudantes sentados na audiência vestem vermelho, porém, ali certamente não há elementos 
do partido malvado, pois vocês são discípulos do DaFa. Há um propósito por detrás do 
“vermelho do partido malvado” ser usado de forma ainda mais agressiva. Atualmente, a 
maneira em que se utiliza o vermelho nos filmes e nos cenários, alcançou um ponto de 
loucura e incoerência. Se você não havia notado isso, pode observar com mais atenção seus 
programas. Estão fazendo isso porque sobram poucos espíritos e seres malvados, e a 
maldade está a ponto de cair, então estão tentando encher novamente suas filas e reforçar o 
ânimo. 
 
Pergunta: Percebo que alguns de meus apegos fundamentais são muito persistentes, e têm 
afetado meu melhoramento e a salvação de seres conscientes. Em meu coração peço ao 
Mestre que elimine essas partes persistentes em meu ser e as recrie novamente. 
 
Mestre: Na realidade, o Mestre está cuidando de tudo. Se você não a rechaça ou não lida 
com as coisas com pensamentos retos, mas ao contrário, permite que os apegos guiem seu 
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comportamento, então isso não é cultivo. Como pode ser correto pedir ao Mestre que faça 
tudo! Se eu o criasse novamente, realmente você seria recriado, e não seria completamente 
você. Por isso você deve cultivar a si mesmo. Os princípios do Fa estão todos expostos 
aqui. Por que os outros conseguem e você não? Estude mais o Fa, dê uma lida em alguns 
dos artigos publicados por estudantes no Minghui que compartilham suas experiências com 
os outros. São realmente maravilhosos e verdadeiramente muito maduros. Alguns dos 
artigos estão realmente bem escritos. Compare-se com eles e veja onde tem falhado. Deve 
transitar seu próprio caminho. De outra forma, quando ascender aos Céus, os outros o 
questionarão dizendo: “Como subiu até aqui? Que parte disso é o resultado de sua própria 
iluminação? Não foi capaz nem sequer de superar um problema grande assim e, somente 
depois que o Mestre o eliminou para você, é que conseguiu atravessá-lo. Não pode dizer 
que estava se cultivando. Você não se cultivou até aqui em cima. Não é assim?” Você 
mesmo não se sentiria bem ficando ali e baixaria. (O Mestre ri). E, pensa que poderia se 
cultivar novamente uma vez que baixou? Não percam essa oportunidade predestinada. O 
que é tão difícil? Pensem, isso é causado por não valorizar o suficiente sua oportunidade 
predestinada para o cultivo, de não valorizar o suficiente o Fa e não valorizar o suficiente 
sua própria vida. Quando entender verdadeiramente essas coisas, você fará bem. 
 
Pergunta: Alguns discípulos do DaFa da China obtiveram o Fa fora da China porque tem 
sua própria missão especial. Agora que um grande número de discípulos do DaFa estão 
envolvidos no trabalho dos meios de comunicação, é correto afirmar que todos os 
discípulos devem sair e unirem-se aos discípulos que estão trabalhando nos meios? 
Segundo meu entendimento, todos os discípulos do DaFa no estrangeiro devem estar 
trabalhando nos meios de comunicação.  
 
Mestre: Quem lhe disse isso? (A audiência ri). Eu estava falando há pouco de como todos 
os discípulos do DaFa estão validando o Fa segundo seus próprios talentos. Quando se 
trata de trabalhar nos meios de comunicação, se você pode escrever, se sabe como funciona 
os meios de comunicação, se pode vender publicidade, se pode fazer os outros trabalhos 
complementares para um meio de comunicação, isso significa que tem a habilidade 
adequada para trabalhar nos meios de comunicação e pode seguir em frente. Acaso não 
estão todos colocando em prática suas próprias habilidades e encontrando o ponto certo 
para validar o Fa? Vocês não estão fazendo isso? Acabo de falar sobre isso, verdade? Uma 
grande via de cultivo não tem forma, e todos estão ativamente validando o Fa em seu 
próprio nível social e profissão utilizando suas próprias habilidades especiais, não é assim? 
 
Pergunta: Quando estudamos o Fa com os pequenos discípulos, podemos pular os 
caracteres que eles não conhecem? 
 
Mestre: Eles podem perguntar sobre os caracteres que não conhecem e informá-lo aos 
demais. Se nenhuma das crianças reconhece a palavra, então não há problema em pulá-la, 
depois podem perguntar aos adultos, isso também é um processo. Quando se deparam com 
uma palavra que não reconhecem, se deixam de estudar o Fa por esse dia e aguardam até 
que consigam perguntar e averiguar o significado da palavra, isso não é bom. 
 
Pergunta: O perverso espectro do partido malvado existiu na Terra anterior? 
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Mestre: Não, é somente um produto recente dessa Terra. As velhas forças sentem que se 
trata de uma grande façanha ter sustentado o partido malvado durante esses mais de cem 
anos desde a sua criação. Isso porque o partido está contra o Cosmo, e os seres de todo o 
Cosmo são inimigos do partido e querem eliminá-lo. Algumas pessoas pensam que os 
Estados Unidos e a sociedade ocidental querem derrotar o partido malvado; não são os 
seres humanos que querem derrotar o partido malvado, na verdade, essas são as forças 
cósmicas se manifestando nessa dimensão humana. Porém, os próprios seres humanos 
também estão contra coisas tais como a revolução violenta e a luta de classes que promove 
o partido malvado.  
 
Pergunta: Como são as outras dimensões de gente comum que não se cultiva? 
 
Mestre: Por que se preocupa com o estado de uma pessoa comum que não se cultiva? É 
difícil dizer inclusive se elas têm outras dimensões. Muitas pessoas as destruíram ao 
fazerem coisas más. Algumas as têm, algumas já não as têm.  
 
Pergunta: Sou um discípulo do DaFa taiwanês vivendo na América do Norte. Os 
discípulos do DaFa de Taiwan enviam suas saudações ao Venerável Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). 
 
Pergunta: Os estudantes que fazem suas manifestações em frente ao consulado chinês em 
São Francisco podem distribuir os Nove Comentários às pessoas chinesas e não chinesas 
que vão ao consulado? 
 
Mestre: Certamente podem. Já que falamos dos Nove Comentários, quero falar um pouco 
mais disso com vocês. Quando publicaram os Nove Comentários, algumas pessoas 
disseram que vocês estavam se tornando políticos, e alguns estudantes que carregavam 
medo em seus corações, tinham a mesma opinião. Porém, o que há a temer? Se os Nove 
Comentários não fosse algo que o Mestre pedisse a vocês para fazerem, os discípulos do 
DaFa poderiam tê-lo feito? 
 
Vocês sabem qual o propósito de distribuir os Nove Comentários, verdade? Desde o dia 
que começou a perseguição, os discípulos do DaFa de todo o mundo, incluindo os da China 
continental, têm estado escrevendo ao governo central do malvado partido. Cada um dos 
sete membros do Comitê Permanente do Escritório Político, incluindo aquele demônio 
principal, teve que queimar diariamente uma grande quantidade de cartas. O demônio 
principal tem queimado um cesto de cartas por dia. Esclarecemos a verdade a ele e lhe 
pedimos que detivesse a perseguição, porém insistiu em continuar com a perseguição. No 
final, ele ainda implantou essa perseguição que começou no dia 20 de julho de 1999. 
Mesmo assim, continuei dando oportunidades. Esclarecemos novamente a verdade e, 
enquanto éramos perseguidos lhes demos mais um ano. As cartas explicavam o impacto 
que a perseguição teria sobre ele mesmo, sobre a nação e inclusive sobre o partido 
malvado. As coisas foram claramente explicadas, porém, ele continuou com a perseguição. 
Em outras palavras, a perseguição não parou, mesmo depois de um ano de apelação. Ele 
ainda manteve a perseguição. Então, os discípulos do DaFa contaram ao mundo quem era o 
demônio principal e que ele estava obstinadamente utilizando o poder do malvado partido 
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com o único propósito de perseguir os estudantes de Falun Gong. Esse malfeitor pensou 
que realmente era um imperador. Sua inveja, mentalidade distorcida e raiva irracional, 
conduziram a essa perseguição. Então, o expusemos frente às pessoas de todo o mundo e 
permitimos que todo o mundo soubesse desse malfeitor que perdeu a razão. A perseguição 
ainda continuou, então iniciamos as ações judiciais contra ele ao redor de todo o mundo. 
Além de falso, na realidade ele é muito covarde. Quando viu que os desastres começaram 
aparecer diante de si, ele morreu de medo. Porém, o espectro do partido malvado e os 
fantasmas maus e caóticos que controlavam esse malfeitor, o qual já estava em uma 
situação sem volta; controlaram seus vis pensamentos para continuar perseguindo os 
estudantes de Falun Gong. Então a perseguição não se deteve, e os discípulos do DaFa o 
expuseram ainda mais e entraram com ações em grande escala por todo o mundo. Depois 
disso, não mostrou mais sua cara. Nenhum outro líder de nenhum país do mundo tem sido 
tão descarado. Na história do Cosmo, nunca houve um imperador cujo povo expôs seus 
atos malvados dessa forma durante o seu reinado. As ações emergentes dessa mente 
distorcida, realmente têm desgostado as pessoas do mundo. Sem importar o quão mau tenha 
sido o primeiro Imperador Qin, as pessoas falaram dele e o julgaram somente depois que 
ele morreu. Nenhum imperador foi exposto completamente dessa forma enquanto ainda 
estava no poder – digo, exposto a ponto de ser considerado podre e intocável. Líderes de 
muitos países estão falando disso, acreditando que ele está mentalmente enfermo e que é 
um tonto irracional e um malfeitor com deficiência mental.  
 
Os cultivadores estão a caminho da divindade, não veem a nenhum ser humano como seu 
inimigo, e fazem o melhor para salvar todos os seres conscientes. Até mesmo se um ser se 
torna tão mau que já não possa ser salvo, tampouco é permitido que continue seguindo com 
a perseguição. Como todos vocês sabem, ele foi tirado do poder durante a mudança 
periódica de oficiais do Governo. A verdade é que havia se tornado um louco e fora de 
controle, então as velhas forças o fizeram sair. As velhas forças sabiam que ele tinha medo 
de ser responsabilizado pelas coisas más que estava fazendo, por isso colocou sua própria 
gente nos altos níveis do partido malvado. As velhas forças pensaram que dessa forma, 
poderiam balancear bem o poder. E mais, esse arranjo permitiria sair à superfície os fatores 
do partido malvado. Essas duas coisas, depois de tudo, têm estado usando uma a outra, 
mutuamente todo o tempo. Devido a tudo isso, os discípulos do DaFa devem expor o 
malvado partido, ajudando a todas as pessoas a verem por que o malvado partido persegue 
o Falun Gong, além de dizer do que se trata o malvado partido e do que se trata o Falun 

Gong. Todo esse tempo, os discípulos do DaFa têm explicado o que é o Falun Gong, e 
agora, vocês explicarão também o que é o malvado partido. 
 
A razão pela qual os discípulos do DaFa fazem isso, não é para derrubar o malvado partido 
e, muito menos para conspirar uma tomada do poder. Os discípulos do DaFa o expõe para 
ajudar as pessoas a verem claramente sua verdadeira natureza e fazer que as pessoas 
deixem de colaborar com esse partido na perseguição ao Falun Gong. (Aplausos). Esse é o 
nosso objetivo. Certamente, Fa-Buda é sério. Uma vez que se toma uma decisão, uma vez 
que se começa uma missão, precisa ser feita até o final. Assim, eu sabia que quando fosse 
publicado os Nove Comentários, uma vez que fosse mostrado às pessoas do mundo e aos 
chineses a verdadeira imagem, o malvado partido seguramente se desintegraria. Depois de 
tudo, é o poder do Fa-Buda. Certamente, como disse anteriormente e não estava brincando: 
“Se os Nove Comentários não surtirem efeito, temos outros meios (Aplausos). Não 
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recorremos à violência, e colocaremos em prática todos os meios pacíficos que tivermos 
para deter a perseguição”. Como reza o ditado: Fa-Buda não tem limites”. Se não 
acreditam, só esperem e verão. (Aplausos). 
 
Certamente, os Nove Comentários serão mais que suficientes. (O Mestre ri). Já que os 
Deuses decidiram destruir o malvado partido no momento em que começou a perseguir o 
Falun Gong, a crença no malvado partido ou a falta da mesma em cada chinês se tornou 
algo que determinará se ele será eliminado ou não no futuro. Este é o papel que 
desempenha os Nove Comentários no esclarecimento da verdade. Os Deuses têm visto isso, 
e por isso, todos os seres em níveis altos, tanto os positivos como os negativos, sem 
importar sua origem e propósito, estão utilizando as pessoas comuns para divulgarem os 
Nove Comentários na China. Aqueles que estão levando os Nove Comentários à China, não 
se limitam apenas aos discípulos do DaFa; as pessoas comuns também têm levado os Nove 
Comentários em grandes quantidades, algumas inclusive em containeres de carga. Muitas 
pessoas comuns também estão reunindo e imprimindo os Nove Comentários. Todos os 
Deuses estão fazendo essas coisas. Isso significa que os discípulos do DaFa não são os 
únicos desempenhando esse papel na salvação dos seres, até mesmo as pessoas comuns 
estão fazendo isso, muita gente comum está fazendo isso. O malvado partido tem 
perseguido os chineses durante tantos anos. Durante os anos em que tem estado no poder na 
sociedade chinesa, desde o momento de seu estabelecimento, tem prejudicado a mais de 
dois terços do povo chinês devido aos seus muitos movimentos políticos; muita gente odeia 
o malvado partido. Para alguns que vivem na China, realmente é um ódio abrasador. Essas 
pessoas estão distribuindo os Nove Comentários. Os Deuses estão buscando todas as 
oportunidades para promover os Nove Comentários. Vocês verão, não demorará muito e 
tudo estará acabado para o malvado partido. (Aplausos). Se as pessoas permanecerão ou 
não, tudo está relacionado com os seres em reinos mais altos, e esses, são enormes grupos 
de seres. Inclusive, há uma conexão com quase todos os seres celestiais, direta ou 
indiretamente. 
 
Algumas pessoas perguntaram: “É necessário que as pessoas de outros países anunciem 
suas renúncias ao partido?” Não é um assunto importante para as pessoas de outros países. 
O malvado partido na Europa oriental se desmoronou justamente porque o povo esteve 
contra ele. As pessoas que vivem lá, já fizeram o que tinham que fazer. Os chineses, não. 
Os chineses devem fazer tal declaração. Por qualquer meio, deve anunciar publicamente 
que renunciou ao malvado partido. Isso porque para os chineses, eles começam como um 
Jovem Pioneiro na escola primária, até se converterem em um membro da Liga Juvenil e 
em seguida, em membros do partido. Eles juraram frente à bandeira de sangue. Os 
juramentos que fizeram não são um assunto simples, os Deuses o consideram juramentos de 
sangue. Por isso é que os chineses devem declarar claramente suas renúncias; de outra 
forma, não vale. Pode até dizer que já renunciou em sua mente há muito tempo e já não 
paga as cotas do partido. Não, isso não vale. Quando fez esse juramento de sangue aos 
Céus frente à bandeira de sangue, um ato do qual incontáveis Deuses foram testemunhas 
diretas, você disse que daria sua vida inteira e todo o seu ser ao malvado partido. Tendo 
pronunciado essas palavras e tendo feito tão sério juramento de sangue, agora quer se livrar 
dele de forma tão casual e superficial? Isso não é aceitável. Então, se querem chegar à 
próxima fase, os chineses devem anunciar publicamente suas renúncias ao partido. Eles 
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devem agir para fazer o anúncio, e não é aceitável simplesmente fazer uma escolha sem 
nenhuma ação. 
 
Pergunta: Os estudantes vietnamitas estão no processo de traduzir Zhuan Falun. Sempre 
sentimos que nossa tradução não é exata, e isto tem continuado por mais de dois anos. 
Mestre, por favor, nos guie. 
 
Mestre: No que se refere a traduzir Zhuan Falun, falem com estudantes que o fizeram em 
outros idiomas e poderão chegar a entender que traduzi-lo exatamente como no chinês, é 
impossível. Certamente, se usarem o vietnamita clássico e original, quase não necessitariam 
traduzi-lo, pois em um tempo passado, os caracteres chineses eram usados em quase todas 
as partes da Ásia. No entanto, quando os franceses criaram esses caracteres para os 
vietnamitas, o pensamento vietnamita contemporâneo foi separado de sua cultura antiga. Os 
vietnamitas modernos têm sido realmente afetados no que se refere à sua forma de 
pensamento. Quase não há significados internos no idioma vietnamita contemporâneo, por 
isso é tão difícil traduzir Zhuan Falun com exatidão. Vocês podem utilizar o inglês ou 
outros idiomas como enfoque na tradução. Façam o melhor para expressar claramente o 
significado superficial, isso será o suficiente. Não há necessidade de traduzir os princípios 
do Fa de altos níveis. O Fa mostrará os significados internos de alto nível, e essa é a 
manifestação dos significados internos do Fa em diferentes reinos. 
 
Pergunta: Como devemos lidar com o tema do investimento ‘versus’ especulação? Estou 
me deparando com esse problema no trabalho. 
 
Mestre: Se você se refere a isso como uma profissão na sociedade humana, isso não é algo 
que possa dizer que faça parte do cultivo. Mesmo sendo um discípulo do DaFa, seu 
trabalho na sociedade não é cultivo, porém seu cultivo refletirá em seu trabalho na 
sociedade. Essa é a relação. Seja qual for a sua profissão na sociedade comum, deve fazê-la 
seguindo regras e as formas da sociedade humana. As coisas funcionam assim. Quanto à 
diferença entre especulação e investimento, é um assunto relacionado ao estado da 
sociedade. Nossos estudantes devem fazer o melhor para lidar bem com isso. Se você sente 
que há uma possibilidade de fazer negócios, então siga em frente e faça. Uma oportunidade 
de investimento não é necessariamente o mesmo que uma especulação; não cai 
necessariamente na categoria de especulação. Isso porque todos os setores parecem estar 
saturados devido ao desenvolvimento do mundo dos negócios na sociedade, especialmente 
nos tempos atuais. Então, os que chegam mais tarde, encontram dificuldades para conseguir 
um lugar, e quando alguém encontra uma oportunidade, é uma possibilidade para fazer 
negócios. As coisas fluirão bem se você tiver um claro entendimento sobre essas questões. 
O trabalho em si mesmo, não é cultivo. 
 
Pergunta: Não consigo manter o ritmo do progresso da retificação do Fa e com relação às 
três coisas, não tenho feito bem o esclarecimento da verdade. Estou realmente ansioso 
devido a isso. Porém, estou me dedicando arduamente ao estudo e em memorizar o Fa. 

Serei capaz de ter um rápido avanço? Da parte dos discípulos do DaFa do distrito Fengtai 
em Pequim, envio nossas saudações ao Mestre! 
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Mestre: Obrigado a todos! Se você não tem feito bem, tente melhorar gradualmente. É 
importante saber que precisa se enfocar nisso. Não serve para nada ficar ansioso e isso é um 
coração de apego. Não fique ansioso, somente faça aquilo que os discípulos do DaFa 
devem fazer. Observe como os outros estão fazendo e siga seus exemplos. Gradualmente 
abrirá seu próprio caminho e gradualmente será capaz de fazê-lo à sua maneira. 
 
Pergunta: Os estudantes do Perú e aqueles que falam ‘espanhol’, saúdam o Mestre! 
 
Mestre: Obrigado a todos! (Aplausos). Agora o número de estudantes na América do Sul 
está aumentando gradualmente; aqueles que já são um pouco veteranos, também 
amadureceram gradualmente. Tudo isso é uma coisa boa. Os discípulos do DaFa já são 
quase a única esperança para os seres humanos em diferentes regiões. Mesmo parecendo na 
superfície que essa sociedade está funcionando, e os diferentes setores e profissões não dão 
nenhuma importância à existência dos discípulos do DaFa, as coisas não são assim. Os 
Deuses, os seres conscientes do universo estão observando. Os lugares onde os discípulos 
do DaFa estão e os efeitos que geram, tudo isso tem a ver com a destruição ou a 
preservação dos seres humanos. 
 
Pergunta: Ao expor a maldade do partido maléfico, como os nossos meios podem lidar 
com as coisas de forma satisfatória para que as pessoas comuns possam nos aceitar e nos 
apoiar? 
 
Mestre: Vocês devem lembrar que vossos pensamentos retos podem mudar as pessoas 
comuns e também lembrar que vocês não devem ser dirigidos por elas. Se as pessoas 
comuns dizem algo ou interferem com vocês, não pensem muito nisso, façam somente o 
que precisam fazer. As fontes dos pensamentos humanos são muito complicadas, e em 
muitos casos, quem fala na verdade, são as noções das pessoas, não são seus verdadeiros 
pensamentos ou seus seres verdadeiros. Então, as coisas que elas dizem, muitas vezes são 
enganosas e não são realmente aquilo que queriam dizer. Elas esquecem as coisas 
imediatamente depois de dizê-las. Nem sequer levam a sério seus próprios comentários, 
então por que você o faria? Não se preocupem pelo que elas dizem, cada palavra que vocês 
dizem é como um ‘trovão’ para elas. 
 
Pergunta: Um número pequeno de estudantes veteranos têm trabalhado para o DaFa sem 
estudar o Fa ou sem fazer os exercícios por algum tempo. Se essa situação se mantém por 
longo tempo, eles estão se cultivando? 
 
Mestre: Este problema realmente existe. Muitos discípulos do DaFa estão trabalhando em 
vários projetos do DaFa; as coisas que validam o Fa precisam ser feitas, então eles não têm 
tempo de estudar o Fa ou têm pouco tempo para estudar e fazer os exercícios. Eles 
realmente não podem continuar fazendo isso por muito tempo. Isso porque todos sabemos 
que, especialmente quando se refere aos estudantes da China continental, seja que um 
estudante sob tais circunstâncias possa transitar seu caminho retamente ou não, tudo 
depende inteiramente do estudar bem o Fa. Se você não estuda o Fa, seus pensamentos 
retos não serão fortes; se não estuda o Fa as mudanças na superfície são lentas e o papel 
que desempenha em conter a maldade na sociedade, é débil. 
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Pergunta: Qual é a situação atual das velhas forças? A sua existência é somente para o 
cultivo dos discípulos do DaFa e para que os seres conscientes se posicionem 
apropriadamente? 
 
Mestre: Simplesmente falando, elas existem pelo bem da própria existência delas. Tudo o 
que fazem é pelo bem de suas próprias existências. Se elas tivessem êxito em manipular os 
discípulos do DaFa, este universo terminaria como se nada tivesse sido mudado e 
permaneceria como antes. Essa é a situação. Porém, isso não ocorrerá. O futuro não 
reconhece nada das velhas forças, e a mudança é inevitável. O sistema total das velhas 
forças já foi destruído, pois a retificação do Fa o destruiu no lugar mais alto. O que ocorre é 
que no passado, as coisas que foram deixadas neste mundo pelas velhas forças ainda estão 
tendo um efeito superficial; as coisas que ainda não foram destruídas, ainda estão 
funcionando. Quanto ao que ocorrerá aos seres conscientes, aos seres humanos em 
particular, não teria como as velhas forças se importarem menos. 
 
Pergunta: Os seres de outras dimensões e os seres humanos que ainda não se despertaram, 
serão eliminados? No futuro eles terão oportunidades de serem salvos? 
 
Mestre: Os seres que ainda não se despertaram, ainda têm tempo de fazê-lo agora, não é 
assim? Quanto ao futuro, não temos gravado nada em pedra. Os discípulos do DaFa só 
devem seguir em frente e fazer as coisas dos discípulos do DaFa. Se os seres que 
verdadeiramente não podem ser salvos, forem eliminados, bom, isso não é algo para formar 
um apego e é o que a retificação do Fa requer. Quando a enorme força da retificação do Fa 

chegar, não haverá muito alvoroço sobre isso ou aquilo. Será como coisas sendo 
eliminadas, e terminará tudo em um instante. 
 
Pergunta: Já se passou quase um ano desde que se propagaram os Nove Comentários, e o 
número de pessoas renunciando ao Partido se estabilizou em torno dos 20.000 diariamente. 
Se o perverso partido cair, isso significa que chegou o tempo da retificação do Fa no 
mundo humano? 
 
Mestre: Na realidade, está fazendo duas perguntas. Está dizendo que o número de 
renúncias diárias ao partido é sempre 20.000 e pergunta se poderia alcançar muito mais 
pessoas como cem mil ou dez milhões por dia. Responderei essa pergunta antes.   
 
Se o malvado partido cair, pergunta se esse será o tempo em que o Fa retificará o mundo 
humano? Isso, no momento não se sabe. Se o malvado partido cair antes de começar a 
retificação do Fa no mundo humano, realmente haverá um período na sociedade moderna 
em que não haverá o malvado partido. No que se refere à China especificamente, isso trará 
algumas situações específicas de uma sociedade livre do malvado partido. Quando chegar a 
retificação do Fa do mundo humano, veremos a forma de vida que a próxima etapa da 
humanidade estabelecerá. Não devem pensar sobre nada disso agora, nem é algo para que 
as pessoas se preocupem. Será um estado da sociedade humana completamente diferente. 
Dizendo isso de outra perspectiva: salvar a todos os seres é um ato de benevolência e 
compaixão dos discípulos do DaFa, e vocês estão lutando por salvar tantos seres 
conscientes quanto possível. Se forem capazes de salvar a metade dos seres humanos, então 
o Mestre estará realmente feliz por vocês! 
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Pergunta: Mestre, tenho uma pergunta. Há algumas pessoas comuns na Área da Bahia que 
ativamente ofendem o DaFa e são hostis com relação ao DaFa, o que tem afetado outras 
pessoas comuns de forma um pouco negativa. Pode-se dizer que isso é devido aos nossos 
discípulos do DaFa locais não estarem fazendo bem? Como podemos fazer as coisas de 
forma melhor? 
 
Mestre: Quando os pensamentos retos dos discípulos do DaFa são um pouco mais fortes, 
os discípulos do DaFa mudarão tudo e a maldade será eliminada. Então, para que servirão 
as pessoas más? Essas poucas pessoas más não estão fazendo essas coisas sob o controle da 
maldade? Quando a maldade for eliminada e você estiver frente a essa pessoa, ela se 
atreverá a dizer uma só palavra negativa? Frente a um Deus, ela não se atreverá. 
(Aplausos). 
 
Pergunta: Mestre, por favor explique a conexão entre níveis e dimensões. 
 
Mestre: O avanço em níveis do que falo é o avanço em dimensões. Cada nível é uma 
dimensão, essa é a idéia. 
 
Pergunta: Nosso grupo tem sempre discussões intermináveis sobre que métodos usar. Um 
companheiro praticante pensa que o método atual não tem futuro e está cheio de falhas e 
que o enfoque dele é o melhor, pois traz benefícios a longo prazo, e não precisa de recursos 
humanos e materiais. Podemos pedir ao Mestre que nos ilumine sobre isso com os 
princípios do Fa? 
 
Mestre: Se vocês precisam das instruções do Mestre para coisas específicas que os 
discípulos do DaFa estão fazendo, não seria o mesmo que eu próprio o fizesse? Então, 
vocês não seriam nada mais que uma de minhas mãos, não é verdade? Quero que tenha sua 
própria mente e seu próprio corpo, e que seja um ser divino completo. Deve fazer o que 
deve fazer, e quando se trata dessas coisas, necessitam saber lidar, pensar e coordenar por 
vocês mesmos. Estou certo de que farão bem. 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa dos seguintes lugares enviam saudações ao Mestre: 
distrito Fengtai de Pequim; cidade Jiangmen na província de Guangdong; cidade de 
Chongqing; cidade de Dalian; cidade de Shenyang; cidade de Zhengzhou na província de 
Henan; província de Shanxi; província de Guangxi; cidade de Shenzhen; província de 
Hunan; Universidade de Lanzhou; cidade de Guangzhou; Xangai; cidade de Shiyan na 
província de Hubei; cidade de Tangshan; Arizona; Vancouver; Vietnam; San Diego; cidade 
de Harbin na província de Heilongjiang; cidade de Qiqihar; cidade de Daqing; cidade de 
Mudanjiang; província de Xinjiang; cidade de Shijiazhuang; cidade de Qinqdao na 
província de Shandong e a cidade de Anshan na província de Liaoning. 
 
Mestre: Obrigado. (Aplausos). Recentemente alguns discípulos do DaFa da China 
continental estão vindo ao estrangeiro e o Mestre sabe disso. Espero que ainda façam um 
bom trabalho em seu novo ambiente no que se refere ao que os discípulos do DaFa devem 
fazer. Sem importar onde você estiver, sempre será um discípulo do DaFa. (Aplausos). 
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Pergunta: Tenho reconhecido em meus apegos, a arrogância e a inveja; por que não tenho 
sido capaz de me desfazer desses apegos mesmo depois de um longo tempo? 
 
Mestre: Se você realmente considera seriamente essas coisas, será capaz de restringi-las. 
Então, será capaz de debilitá-las e gradualmente desfazer-se delas completamente. Se for 
um caso em que está consciente disso, e se sente ansioso devido a isso, porém na prática 
realmente não restringe nem reprime esses apegos, então, na realidade está somente detido 
na atividade mental de ver e sentir algo, porém não tomou realmente nenhuma ação para 
reprimir essas coisas. Em outras palavras, você tem pensado sobre isso, porém, na 
realidade, não tem se cultivado e não tem colocado nenhuma ação em prática. Outra 
situação é uma onde pode dizer: “Tenho me cultivado sinceramente e tenho conseguido 
fazer as coisas mediante ações concretas, porém esses apegos continuam surgindo”. Isso 
ocorre porque as coisas desenvolvidas em um longo período de tempo, têm sido separadas 
em camadas pelos fatores que os seres do velho Cosmo pressionaram aqui. Então, cada vez 
que uma camada é atravessada, essa camada é eliminada; então outra camada é atravessada 
e eliminada; e outra é atravessada e eliminada. Dessa forma, se tornarão mais e mais débeis, 
e haverá menos e menos dessas camadas de apegos. Não são eliminadas todas de uma vez, 
isso é a razão dessa situação surgir. O mesmo se aplica a muitos outros apegos humanos, a 
mesma coisa acontece com relação a eles. 
 
Pergunta: O Mestre poderia me instruir sobre a diferença entre a mente imóvel e estar em 
um estado de indiferença? Tenho experimentado ambos de tempos em tempos. 
 
Mestre: No cultivo haverá a manifestação de diferentes estados, e às vezes é realmente 
difícil para você fazer uma distinção entre eles. Porém, usualmente o estado de uma mente 
muito calma é tal que ainda permanece serena quando enfrenta muitas interferências, e não 
é afetado pelo qing humano comum tal como ficar entusiasmado, sentir que lhe fizeram 
algo mau, etc. Está muito sereno e não causa nenhum impacto negativo ao fazer as coisas 
que os discípulos do DaFa devem fazer. Definitivamente há uma diferença entre isso e o 
estado humano de sentir-se impotente, sem querer fazer nada, e sentir-se indiferente depois 
de ver algo muitas vezes.  
 
Pergunta: Recentemente alguns estudantes em nossa área têm investido em imóveis, e o 
têm feito com boas intenções. Porém, continuamente tenho me sentido intranquilo sobre 
isso, pois comprar imóveis e esperar que o preço suba antes de vendê-los é similar a 
apostar. 
 
Mestre: Não é tão sério. Fazer negócios é somente fazer negócios, e está bem que os 
discípulos do DaFa façam bem as coisas. Enquanto estamos no tema de apostar, quero falar 
sobre o assunto de especular na bolsa de valores. Há diferentes classes de ações. Digamos 
que compro um certo número de ações ou invisto uma certa quantidade de dinheiro em uma 
empresa. Adquirir essas ações em uma empresa é só uma forma normal de investimento: 
“Com essas ações poderei ter uma certa quantidade de ganhos a cada mês e não estarei 
fazendo investimentos especulativos baseando-me nas flutuações dos preços”. Esse não é o 
tipo de especulação financeira do qual já falei antes. O que falei foi sobre “especular” na 
bolsa – todos devem se lembrar disso – é “especular” na bolsa, o que significa que todos os 
dias fica olhando as flutuações de preços e seu coração é praticamente arrastado de cima a 
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baixo junto com o preço das ações. (A audiência ri). Então como poderia se cultivar? Não 
poderia. Como poderia se cultivar quando sua mente está completamente enfocada em suas 
ações? Seu apego seria tão forte e que se tornaria mais comum que as pessoas comuns. 
então, como poderia ser chamado de cultivador? Definitivamente não poderia se cultivar, é 
a isso que me referia. Se cada um de vocês tivesse uma participação em alguma empresa e 
não tivessem que fazer nada mais que sacar o dinheiro dali uma vez por mês, e passasse 
muito tempo fazendo coisas que os discípulos do DaFa fazem para validar o Fa eu estaria 
encantado! (Aplausos). Não me referia a isso quando falava sobre especular no mercado 
financeiro. O que eu acabo de dizer também inclui investir em imóveis. Se você tem uma 
oportunidade, então siga em frente, não há problema nisso. Certamente deve esperar que o 
preço suba antes de vendê-lo. Às vezes não será capaz de fazer algo com precisão. O que 
acontecerá se falhar? Essas são todas coisas de pessoas comuns. Trata-se de como pode 
lidar com isso de forma apropriada. Esses são assuntos de trabalho na sociedade humana, e 
o trabalho não é cultivo, porém seu cultivo se verá refletido em seu trabalho. 
 
Pergunta: Mestre, por favor fale sobre como os vários desastres naturais que ocorrem no 
mundo de hoje se relacionam com o progresso da retificação do Fa. 
 
Mestre: Tocar nesses temas é uma coisa sensível para a sociedade humana, assim é melhor 
que não os discuta; não haverá nenhum benefício em fazê-lo. Porém, todos deem uma 
olhada. A sociedade de hoje é tão complicada, os corações e as mentes das pessoas se 
tornaram tão maus, a moralidade e o comportamento da humanidade são tão maus, como 
poderia não haver desastres? Definitivamente haverá desastres. Porém, eles não estão 
completamente dirigidos aos pecados cometidos ao se perseguir os discípulos do DaFa, já 
que o carma da humanidade está simplesmente crescendo mais e mais. Certamente também 
há elementos relacionados com a atitude das pessoas para com o DaFa. E mais, as áreas 
onde os desastres têm ocorrido, são lugares onde não há discípulos do DaFa, e na China 
continental têm ocorrido em áreas onde a perseguição aos discípulos do DaFa é severa. 
 
Pergunta: Gostaria de perguntar como os meios de comunicação, dirigidos pelos nossos 
estudantes do Oeste dos EUA, devem validar o Fa e desempenhar um papel maior nesse 
processo. 
 
Mestre: Essa pergunta é muito geral. Discípulos do DaFa: façam bem o que devem fazer. 
Cada estudante envolvido tem a habilidade de fazer bem e de forma ativa aquilo que ele ou 
ela deve fazer; portanto é vital ter uma boa coordenação e cooperação para produzir um 
efeito maior e resultados melhores. Os meios que vocês dirigem, terão êxito quando forem 
capazes de verdadeiramente desempenharem um papel central na salvação de seres 
conscientes. 
 
Pergunta: Os discípulos de Taiwan enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). 
 
Pergunta: Os discípulos no sul de Taiwan estão se preparando para o Gala do Ano Novo 
2006 da Nova Dinastia Tang TV (NDTV), a qual tem despertado um grande interesse sobre 
a NDTV por parte do público taiwanês. Gostaria de perguntar ao Mestre se o 
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estabelecimento da NDTV em Taiwan é um arranjo dos seres divinos? Também gostaria de 
pedir ao Mestre que fale sobre os princípios de nível alto envolvidos na derrota do partido 
maléfico no incidente da Eutelsat. 
 
Mestre: Esses são todos assuntos da Nova Dinastia Tang TV e não tem uma aplicação 
ampla. Essas coisas são excelentes. Dado que a retificação do Fa chegou a essa etapa, digo 
que do lado do Mestre e dos discípulos do DaFa há muitos Deuses retos, e uma constante 
multidão de Deuses estão se tornando retos, o que significa que eles mudaram e que agora 
tem uma atitude positiva para com a retificação do Fa e para com os discípulos do DaFa. 
Eles querem mudar as coisas completamente e desempenhar um papel positivo, isto trará 
resultados positivos constantemente. 
 
No incidente com a Eutelsat terminou há muito tempo, assim que não falarei disso. Uma 
coisa é certa quando se trata do malvado partido: sem importar o que o malvado partido 
comunista faça ao perseguir o Falun Gong, assim que faz algo, essa coisa se converterá em 
um escândalo e um fracasso. Isso foi gravado em pedra pelos Deuses. (Aplausos). Isso 
porque a história não se desenvolveu para o bem dele; as velhas forças o deixaram 
desempenhar um papel só para provar os estudantes, e a história de hoje foi 
especificamente criada para a retificação do Fa e está se desenvolvendo pelo bem dos 
discípulos do DaFa. 
 
Pergunta: É bom considerar a venda de anúncios para A Grande Época como uma 
ocupação? 
 
Mestre: Se você pode ganhar a vida vendendo anúncios, então vá em frente, faça-o. Essa é 
uma ocupação e não há problema em se fazer isso. Pois o meio de comunicação da Grande 
Época em que os estudantes trabalham, não é em si mesmo cultivo; é algo que se mantém 
por si mesmo na sociedade e é um trabalho normal. É o mesmo com a empresa que 
dirigem. Digamos que esteja dirigindo a empresa de outra pessoa, trabalhar na empresa de 
outra pessoa não é o mesmo que trabalhar em sua própria empresa? Esse é o princípio. 
Certamente seu cultivo se refletirá em seu trabalho. E mais, o meio que estão trabalhando, 
foi estabelecido pelos discípulos do DaFa para validar o Fa, então, certamente isso é uma 
coisa especialmente boa. Se você está conseguindo anúncios para que o jornal possa 
continuar, não está também fazendo a sua parte na validação do Fa dos discípulos do 
DaFa? Algumas pessoas dizem: “Posso salvar pessoas diretamente esclarecendo-lhes a 
verdade. Hoje convenci uma pessoa da verdadeira situação esclarecendo-lhe a verdade. 
Sinto-me muito feliz por essa pessoa ter sido salva”. Bom, quanto aos meios, ali também 
terá uma parte no papel de salvar seres conscientes. Digamos que nesse trabalho dos meios 
estão envolvidas cem pessoas, então, se o meio salva cem pessoas por dia, uma delas foi 
definitivamente salva por você. Os jornais são distribuídos todos os dias, então 
definitivamente há mais de cem pessoas, correto? Então, não está salvando alguém todo 
dia? Este é definitivamente o princípio que age aqui, já que vocês têm trabalhado juntos 
para manter o jornal em funcionamento, o que significa que estão esclarecendo a verdade 
juntos. 
 
Pergunta: Alguns ativistas democráticos do estrangeiro me pediram que enviasse suas 
saudações ao estimado Mestre. 
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Mestre: Então lhes agradeço. (Aplausos). 
 
Pergunta: Eles expressaram sua admiração pelo DaFa e pelos discípulos do DaFa. 
 
Mestre: Sim, seres conscientes, sem importar o que estejam fazendo hoje, não vieram 
todos vocês pelo Fa? 
 
Pergunta: Sinto que as velhas forças arranjaram muitos elementos maus em certa 
universidade e às vezes sinto que as coisas se tornaram realmente difíceis. Isto ocorreu 
porque não tenho me cultivado bem, ou talvez seja somente uma sensação? 
 
Mestre: Este não é necessariamente sempre o caso. Deixemos as velhas forças de lado por 
um momento. A sociedade humana, a qual estão lidando, chegou ao estado atual depois de 
atravessar um complicado processo ao longo do curso da história. As formas de pensar são 
complicadas, o estado da sociedade é complicado, e muitas coisas – incluindo o reto e o 
perverso, o bom e o mau – está tudo misturado. Frente a esse tipo de sociedade e de 
pessoas, os discípulos do DaFa necessitam cultivar a si mesmos e salvar a todos os seres, 
pois o que enfrenta e o que é colocado perante você, são somente as coisas difíceis. Isso é o 
que se vê hoje em dia.  
 
Pergunta: As velhas forças continuam restringindo os setores industriais e comerciais dos 
Estados Unidos? 
 
Mestre: Sei a que se refere, está falando de como eles estão indo para a China e de como 
continuam investindo lá e reforçando o partido malvado. Gostaria de dizer a todos que o 
Mestre não está contra uma nação se tornar rica e poderosa. Espero que as pessoas ali, se 
tornem prósperas e mais civilizadas. O que estou contra, é que as velhas forças enviem 
grandes quantidades de dinheiro para lá durante a perseguição ao Falun Gong, e que a 
maldade use esse dinheiro para perseguir os discípulos do DaFa. Estou contra as velhas 
forças criarem oportunidades para que isso ocorra. Quando comecei a propagar o Fa decidi 
que a China deveria se tornar próspera. Durante os anos que propagava o Fa as velhas 
forças bloquearam o caminho e não permitiram que isso ocorresse. Quando a perseguição 
ao DaFa começou, elas começaram a enviar dinheiro para lá em grandes quantidades. 
Quando não reconheci o que estavam fazendo, elas disseram: “Não queria que a China 
fosse próspera?”. Elas estavam se aproveitando das brechas na retificação do Fa e, na 
realidade, fazendo o que queriam fazer. Ainda assim, os discípulos do DaFa conseguiram 
passar por tudo isso. Os fatores positivos estão desempenhando um papel decisivo e a bolsa 
de truques da maldade já não funciona. Pensem: o malvado partido está a ponto de cair, e se 
a economia da China quebrar junto com ele, as velhas forças não estariam fazendo algo 
mau novamente? Estariam novamente explorando as brechas, correto? Essas são as coisas 
que estão fazendo. Porém, não se preocupem com isso no momento. Quando o malvado 
partido se desvanecer, o povo chinês continuará sobrevivendo. 
 
Pergunta: Como os meios de comunicação em chinês e em inglês podem cooperar bem 
uns com os outros? 
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Mestre: Os meios de comunicação em chinês têm operado durante muito tempo, então, os 
meios de comunicação em inglês e em outros idiomas, podem aprender com suas 
experiências. De fato, os meios em inglês estão fazendo que suas presenças sejam notadas 
agora mesmo. Até agora, a situação do jornal é muito boa. Há dificuldades, isso é certo, 
porém, as coisas melhorarão gradualmente. É muito importante ter uma boa cooperação. Os 
estudantes que distribuem jornais podem entregar ambos os jornais ao mesmo tempo. Outro 
exemplo é compartilhar todas as fontes de notícias dos discípulos do DaFa. Esses são dois 
exemplos de boas formas de cooperação. Também devem continuar melhorando a 
cooperação e a coordenação de outras maneiras.  
 
Pergunta: Entre as pessoas comuns existem aquelas que têm percebido que propagar 
amplamente os Nove Comentários, pode desintegrar o partido maléfico, porém, agora a 
quantidade de renúncias diárias ao partido continua sendo somente de 20.000. O que os 
discípulos do DaFa devem fazer para melhorar esse número? Como podemos chegar ao 
efeito de bola de neve com relação às renúncias ao partido? 
 
Mestre: Não penso que será assim para sempre. As mudanças verdadeiras virão quando 
nossos problemas se resolverem e quando o efeito dos Nove Comentários aumentar. Na 
realidade, a maldade e as pessoas más já perderam a confiança. O partido maléfico é como 
algo podre que está a ponto de ser expulso à ponta-pé da China; já está no ar devido ao 
ponta-pé que levou; tem sido arrancado do chão e está a caminho da saída. Todas essas 
coisas estão mudando junto com a situação.  
 
Pergunta: Como podemos fazer para que todos os estudantes percebam a importância das 
transmissões da rádio Som da Esperança na China? 
 
Mestre: O malvado partido considera a rádio Som da Esperança, Nova Dinastia Tang TV e 
à Grande Época, suas maiores preocupações. Por isso eles dizem que o Falun Gong tem 
três grupos de grande meios de comunicação. O partido maléfico se refere ao Som da 
Esperança, à Nova Dinastia Tang TV e à Grande Época. Pode-se dizer que a maldade está 
morta de medo do Falun Gong. De fato, não tem medo dos Estados Unidos, e ainda menos 
medo da Europa. Ela teme o Falun Gong porque o Falun Gong sabe exatamente do que se 
trata tudo isso, o Falun Gong reconhece mais claramente seus estratagemas e sabe como 
desmoroná-lo. (Aplausos). Enquanto a maldade não detiver a perseguição, continuaremos 
até que ela se desmorone. De fato, todos os chineses sabem o quão perverso é o partido 
maléfico, e sabem também como pensam esses líderes do partido que são manipulados pela 
maldade. Porém, as pessoas que vivem no mundo ocidental e têm uma mentalidade normal 
não percebem essas coisas. Não tem idéia do que se trata a cultura do malvado partido. Por 
isso é que digo que se um dia o malvado partido desaparecer repentinamente da China, ou 
se de repente ele cair, os outros governos não terão idéia de como isso ocorreu. Para 
descobrir do que se trata o partido, primeiramente precisa aprender como o partido observa 
as coisas, como ele pensa e como ele mente. Se nem sequer tem um entendimento dessas 
coisas mais básicas, toda a inteligência que reunir, será incorreta. 
 
Pergunta: Mestre, por favor, diga alguma coisa aos estudantes que trabalham na Grande 
Época em inglês e nos diga como fazê-lo melhor para avançar. 
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Mestre: Faça o que faça, inicialmente sempre experimentarão pressões e escassez nas três 
áreas: recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros. Apesar disso, depois de 
tudo, vocês são discípulos do DaFa, e alcançaram algo que as pessoas comuns não 
poderiam alcançar. Como começaram o jornal, creio que definitivamente o farão bem, isso 
é certo. Quanto a como fazê-lo melhor, necessitam juntar suas cabeças e abrir um caminho 
proveniente das suas próprias criações. Espero boas notícias. (Aplausos) 
 
Pergunta: Desde que a Grande época se converteu na plataforma e o distribuidor dos Nove 
Comentários, temos sentido mais profundamente a grande importância de trabalhar bem os 
três meios de comunicação. Somente com uma base operativa mais forte, a Grande Época 
terá uma voz mais forte. Hoje, quando escutei o Mestre falar sobre como há diferentes 
formas de cultivo, senti que o melhoramento de nossas habilidades profissionais está 
conectado com o melhoramento no cultivo. Isso se aplica ao escrever artigos, ao fazer 
desenhos, ao lidar com questões contábeis, etc. Posso pedir ao Mestre que nos dê uma 
direção sobre como lidar com os meios e fazê-los melhor? 
 
Mestre: Como disse anteriormente, se querem fazê-lo melhor, necessitam cooperar e 
coordenar bem, fazer cada tarefa com responsabilidade e atenção, e mediante seus esforços 
coletivos, fazer que o meio de comunicação se destaque. Se todos fizerem bem, o meio o 
fará bem, e terá um efeito melhor ao salvar seres conscientes. Quantas pessoas os meios 
salvarem, você terá uma participação nisso, pois os meios são sua boca coletiva, o porta-
voz de todos os envolvidos em fazer o jornal.   
 
Pergunta: Saudações ao Mestre por parte dos discípulos do DaFa da província de 
Yuannan, China continental. 
 
Mestre: Obrigado. (Aplausos) 
 
Pergunta: Estou envolvido em um dos projetos dos meios de comunicação, e muitas vezes 
vejo que nos falta recursos, tais como problemas em nossos procedimentos operativos, ou 
estar sem recursos financeiros, e uma inabilidade em conectarmos com um número maior 
de estudantes para que mais pessoas possam se unir a nós. Permanecemos ao nível de um 
amador. Como atravessamos essa fase? 
 
Mestre: Essa é realmente a situação que enfrentam hoje. Se vocês têm fortes pensamentos 
retos, poderão cooperar e coordenar bem e assim, transitar seus caminhos retamente, então 
tudo melhorará. Na realidade, os estudantes na China continental, vivem tempos muito 
mais difíceis. Seus locais de produção de materiais estão basicamente ao nível de uma casa 
de família, e se espelham por todos os lados. Em outras palavras, as pessoas transitam seus 
próprios caminhos. Cada pessoa, ou alguns que estão coordenando uns com os outros em 
pequena escala, estão também transitando seus próprios caminhos. Anteriormente não disse 
que no que se refere à nossa forma de cultivo, o DaFa não tem forma? Isso aplica às coisas 
que fazem para esclarecer os fatos. Não é como a situação em que as pessoas vão e fazem 
as coisas sob a direção e impulso de algum assistente, não é assim em absoluto. Fora essas 
circunstâncias especiais nas quais, necessitam trabalhar juntos em algo e o assistente realiza 
uma coordenação centralizada, cada pessoa deve ter a iniciativa e transitar seu próprio 
caminho. Se tudo estivesse centralizado e fizessem todas as coisas juntos, se tudo fosse 
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decidido pelo assistente e todos o seguissem e fizessem a mesma coisa, no que o assistente 
se cultivar, vocês não seriam mais que seres conscientes em seu mundo. Eu não quero isso 
para vocês. Quero que cada discípulo do DaFa se converta em um rei. Cada pessoa deve 
abrir seu próprio caminho, e cada pessoa deve validar e alcançar seu próprio estado de 
Fruto. (Aplausos) 
 
Tendo dito isso, quero lembrá-los que isto não significa que não deve escutar a ninguém 
mais e que o Mestre disse que deveriam caminhar seus próprios caminhos. Quando se 
necessita de uma coordenação global, necessitam cooperar bem entre si. Então, as pessoas 
responsáveis em diferentes regiões, necessitam desempenhar seus papéis racionalmente e 
com uma mente clara. Quando for necessário, todos necessitam trabalhar bem com os 
coordenadores. 
 
Pergunta: Trabalho em um restaurante e geralmente passo pouco tempo esclarecendo a 
verdade. Vou à prática e ajudo com a Grande Época somente nos fins de semana. Sou 
considerado um genuíno cultivador? 
 
Mestre: Se em cada dia puder aproveitar as condições que o seu trabalho o provê, ou 
quando faz contato com as pessoas do mundo ainda se lembrar de esclarecer a verdade e 
salvar seres conscientes, e faz o que se supõe que um discípulo do DaFa deve fazer, se 
igualmente estuda o Fa e faz as três coisas, você é um discípulo do DaFa (Aplausos) 
 
Pergunta: Recentemente, na Área da Bahia, vários estudantes de idade mais avançada, 
morreram um atrás do outro, e não puderam chegar ao final. A que posição regressarão? 
 
Mestre: Na realidade, falei disso há muito tempo em Zhuan Falun. Alguns estudantes não 
são diligentes, porém o tempo que colocaram para estudar o DaFa não foi em vão, e 
tampouco foi em vão o tempo que colocaram para fazer as coisas do DaFa. O quanto 
fizeram é o quanto vão receber. Exceto aqueles que abandonaram o DaFa, particularmente 
quem abandona o DaFa quando o DaFa está sendo perseguido, se essa pessoa morre, isso 
não se aplica a ela. Ali não há esperança. 
 
Pergunta: Sinto que agora é muito mais difícil falar dos fatos relacionados aos Nove 
Comentários e às renúncias ao partido maléfico do que em tempos anteriores, quando 
esclarecíamos a verdade sobre o DaFa. Muitas vezes temo falar dessas duas coisas ao 
mesmo tempo. Não sei onde estou bloqueado. 
 
Mestre: Está bloqueado devido ao seu entendimento. Não conseguiu compreender o 
porquê estamos fazendo os Nove Comentários, ou ao menos, não entendeu claramente. (O 
Mestre ri) Por que os discípulos do DaFa distribuem os Nove Comentários? Pensa que 
falar sobre os Nove Comentários é se envolver em política, e que somente quando se fala 
dos outros fatos relacionados à perseguição ao DaFa, se trata realmente de algo relacionado 
ao DaFa. Na realidade, antes, quando estavam se opondo à perseguição e falando sobre a 
verdade do DaFa, por acaso não havia muitas pessoas que diziam que vocês estavam se 
tornando políticos? O propósito de distribuírem os Nove Comentários é, além de expor, 
acabar com a perseguição feita pelo partido maléfico, ao invés de derrubar esse partido 
maléfico. Enquanto a perseguição continuar, os discípulos do DaFa continuarão 
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distribuindo os Nove Comentários, até que finalmente o partido maléfico se desintegre e a 
perseguição termine. Por acaso isso não lhe dá um motivo justo e uma confiança total? 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa de Xangai enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). Quando os discípulos do DaFa de Xangai enviam 
saudações ao Mestre, o demônio principal domiciliado em seu antro em Xangai, morre de 
medo.  
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa têm uma idéia muito pobre sobre como as empresas 
gastam dinheiro em publicidade. Por acaso, isso dá à maldade uma razão para bloquear 
nossos anúncios? 
 
Mestre: Não. Digo: A Grande Época já é um meio de comunicação influente nos Estados 
Unidos. Todos, sem importar quem seja, e especialmente os chineses, querem saber sobre a 
Grande Época e saber sobre as notícias que a Grande Época traz. Claro, no caminho haverá 
muita gente que resistirá, porém, quanto mais esclarecermos a verdade e quanto mais 
profundamente o fizermos, muita gente mudará de opinião. O meio de comunicação A 
Grande Época tem se convertido no único jornal mundial que abrange todo o globo. Este já 
é o caso.  
 
Pergunta: Sinto mais e mais que não há tempo suficiente. Venerável Mestre, como 
podemos lidar com isso usando pensamentos retos? Podemos enviar pensamentos retos 
para prolongar o tempo? (A audiência ri) 
 
Mestre: Isso é difícil de fazer, e ainda não são capazes de fazer isso. Isso porque à medida 
que a retificação do Fa avança mais rapidamente, o tempo também caminha mais rápido. 
Em outras palavras, enquanto a retificação do Fa avança mais rapidamente, os corpos 
celestiais se movem e giram correspondentemente mais rápidos, e é assim com todo o 
Cosmo. Isso tudo está ocorrendo em uma escala gigantesca. Porém, apesar disso, como a 
retificação do Fa levou isso em consideração, tudo o que os discípulos do DaFa puderem 
fazer, será o melhor. É verdade, vocês sentirão que o tempo é muito curto. Às vezes, você 
se levanta cedo, está ocupado correndo daqui para lá fazendo umas poucas coisas, e quando 
percebe, já escureceu. Como pode haver tão pouco tempo? Isso é verdadeiramente certo. Os 
humanos não têm a capacidade de manter o ritmo porque a retificação do Fa está ocorrendo 
a uma velocidade muito alta. Muitos de nós, lembramos que no passado, sempre sentíamos 
que o dia era muito longo. Quando era pequeno, muitas vezes ouvia os outros dizerem: 
“como é que ainda não escureceu?”. As pessoas estavam cansadas depois de trabalhar todo 
o dia, e sentiam que o dia era muito longo, e elas estavam trabalhando todo o tempo. Agora 
é diferente. Hoje em dia, as pessoas dizem que escurece antes que tenham a oportunidade 
de fazer algo. Essa é a maior diferença que os seres humanos podem sentir.  
 
Pergunta: Obtive o Fa em 1998, e esta é a primeira vez que faço uma pergunta ao Mestre 
em um Fahui. Mestre, fiz muitas coisas nos últimos anos, e sinto como se não tivesse muito 
para contar quando todos compartilham experiências. Isso ocorre porque não estudei bem o 

Fa ou porque meus pensamentos retos não são suficientemente fortes. 
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Mestre: Talvez seja uma questão de personalidade. Se você não tem nada a dizer, então 
simplesmente passe mais tempo escutando. Observe se há brechas entre você e os outros, e 
faça algumas comparações; trocar experiências entre vocês, provê aos estudantes um 
ambiente no qual os discípulos do DaFa avançam e melhoram juntos. Esse pouco tempo é 
o único enquanto se cultivam no mundo humano, e é o ambiente em que os discípulos do 
DaFa se reúnem, um ambiente de cultivo. Vocês passam mais tempo na sociedade das 
pessoas comuns e se cultivam no mundo humano, e não se separam do mundo secular. Por 
isso, esse pouco tempo é muito precioso e muito limitado para os discípulos do DaFa. 
 
Pergunta: A publicação dos artigos na Internet está sendo bloqueada pela maldade, ela está 
controlando os sites na web. Podemos estabelecer outro site nos Estados Unidos? Mestre, 
por favor, nos guie nesse assunto, e especialmente sobre a idéia de utilizarmos esse site dos 
Estados Unidos para os artigos dos Nove Comentários, os quais têm sido traduzidos em 
outros idiomas.  
 
Mestre: Sim, certamente podem. Devem pensar em formas de resolver esse problema. 
Hoje em dia há muitos sites na Internet e os discípulos do DaFa estão trabalhando em 
vários. Todos eles estão tendo um bom efeito. 
 
Pergunta: Depois que publicamos os Nove Comentários, fiz o melhor por distribuí-los. 
Naquele tempo, minha esposa me trouxe muitas tribulações. Caí e tive um carma de 
enfermidade muito severo. Agora, ocasionalmente tenho sérias recaídas e estou achando 
muito difíceis as tribulações vindas de minha esposa. Quero superar essa prova o mais 
rápido possível. 
 
Mestre: Trate-se em tudo o que enfrenta como um cultivador, e será capaz de superar 
qualquer coisa. (Aplausos) Deve perguntar a si mesmo: Se um ser divino enfrentasse esse 
problema, como ele lidaria com isso? Quando não consegue atravessá-lo, deve pensar 
nisso. Apenas tente atravessá-lo e lide assim com isso, então observe o que acontece. 
 
Pergunta: É necessário que os estudantes ocidentais que vivem nos EUA, renunciem ao 
partido? 
 
Mestre: Isso não é um assunto importante. Certamente, muitos estudantes estão 
renunciando, tais como os estudantes dos países da Europa Oriental. Como agora, são 
discípulos do DaFa, se renunciam ou não, não é algo importante em si, porém, o impacto 
psicológico de suas renúncias sobre o malvado partido é muito significativo. 
 
Pergunta: Você disse de não falar em um nível muito alto quando esclarecermos a 
verdade. Isso significa que nas notícias de nossos meios de comunicação, devemos evitar 
utilizar frases como “o espectro perverso do comunismo” ou “os Deuses querem eliminar o 
partido maléfico”? 
 
Mestre: Isso não é um problema, essas coisas não são de um nível muito alto. A referência 
ao “espectro perverso do comunismo” não é de um nível muito alto. Tenho trazido isso à 
luz e gradualmente tenho dado uma minuciosa explicação do assunto. Os Nove 
Comentários também o mencionam. A frase “os Deuses querem eliminar o partido 
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maléfico” também é verdade e factual. Quando fala disso, as pessoas poderão sentir, pois 
elas têm um lado que sabe. Quando disse que as pessoas não poderiam aceitar se falassem 
em um nível muito alto, me referia às coisas do cultivo, pois os princípios do cultivo são 
opostos aos dos seres humanos. Enquanto as pessoas sentem que viver uma vida cômoda é 
algo bom, os cultivadores acreditam que, para melhorarem a si mesmos, o oposto é algo 
bom. Este não é justamente o exemplo de um princípio reto existindo junto com um 
princípio invertido? 
 
Pergunta: Como sabemos de nossos grandes votos históricos? Quando leio Zhuan Falun e 
estudo o Fa posso lembrar, porém, uma vez que paro de ler e me torno novamente uma 
pessoa comum, eu me esqueço. 
 
Mestre: Quando se converte em uma pessoa comum, certamente se supõe que não deva 
saber o Fa. Você não deve dizer que se converte em uma pessoa comum, ao invés disso, 
deve dizer que quando entra em contato com a sociedade comum, você se esquece que é 
um cultivador. Provavelmente isso se deve à falta de pensamentos retos. Não é necessário 
que saiba claramente sobre os grandes votos que fez no passado, e tampouco deve se 
preocupar com isso. Hoje você é alguém que obteve o Fa e, sendo um cultivador, deve 
fazer somente aquilo que se requer dos cultivadores. Você diz que não consegue se lembrar 
do Fa que estudou; está bem. Digamos que você não se lembre depois da primeira leitura e 
ainda não se lembre depois da segunda, então coloque seu coração no estudo do Fa e 
definitivamente fará avanços. Se você dá o melhor de si verdadeiramente, e ainda não 
consegue recordá-lo, então é uma prova que foi colocada frente a você. Se esse não for o 
caso, e você não se lembra porque não presta atenção suficiente, então o assunto presente é 
para que se torne mais diligente. 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa da cidade de Shenyang enviam suas maiores saudações 
ao Mestre. (Mestre: Obrigado a todos). O Mestre diz em Zhuan Falun que protegerá a cada 
discípulo até que o discípulo tenha a habilidade de proteger a si mesmo. Certamente muitos 
discípulos não terminaram a viagem que o Mestre planejou, e foram assassinados pela 
perseguição da maldade. Os que foram mortos, se cultivaram em vão? 
 
Mestre: Se cada discípulo do DaFa tivesse ações e pensamentos retos enquanto faz as 
coisas, e pudesse ver as coisas com pensamentos retos sob qualquer circunstância, nenhum 
de vocês teria medo ao se enfrentar com a perseguição. Se vocês forem assim, quem se 
atreverá a perseguir vocês? Se uma pessoa está completamente no Fa ninguém pode tocá-
lo. Isso não é a habilidade de proteger a si mesmo? De fato, com relação aos estudantes 
veteranos de antes da perseguição, eu elevei a todos às suas posições. Sempre que puderem 
fazer as coisas com pensamentos e ações retas, poderão proteger a si mesmos perfeitamente 
bem, e isso também se aplica para os novos estudantes que se uniram. O que ocorre é que 
alguns estudantes simplesmente não têm pensamentos retos. Eles têm muitas coisas em 
mente no lugar dos pensamentos retos, e quando experimentam a perseguição, ainda 
observam as coisas com uma mentalidade humana e ainda têm uma grande quantidade de 
apegos. O que o Mestre pode fazer? Se me encarregar de tudo o que se supõe que vocês 
devem fazer na validação do Fa, então, isso seria você se cultivando ou o Mestre se 
cultivando? Vou reiterar essa questão: Na perseguição, o Mestre está protegendo os 
discípulos do DaFa, não as pessoas comuns. 
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Já expliquei essas coisas de forma bem clara em várias lições do Fa. Se você é um 
estudante que acaba de chegar ao continente, busque o Fa que ensinei nos últimos anos e o 
leia, pois levará um longo tempo para explicar isso em detalhe. Muitas coisas são muito 
complicadas. Aqui, os elementos do passado de cada indivíduo são muito relevantes, assim 
como os elementos arranjados pelas velhas forças. 
 
Já falei sobre isso antes, disse que todas as pessoas famosas e proeminentes do passado são 
os discípulos do DaFa da atualidade. Os discípulos do DaFa ficaram muito contentes 
quando ouviram isso e pensaram: “Fomos todas essas pessoas famosas na história!” Porém, 
muitas dessas figuras históricas tiraram muitas vidas. Alguns discípulos do DaFa foram 
bandidos e ladrões na história, e alguns inclusive cometeram crimes terríveis. É claro, como 
discípulos do DaFa que são e como estão se cultivando, o Mestre pode harmonizar e 
resolver essas coisas de forma benevolente e, na verdade, já saldei muitas de suas dívidas; 
certamente, em um assunto tão importante, em um momento de vida ou morte, como os 
cultivadores podem não ser submetidos a altas exigências? Aqueles estudantes que não são 
diligentes terão um tempo muito difícil atravessando as coisas. Tendo dívidas tão grandes, 
nos momentos de vida ou morte, será permitido que os atravessem sem pensamentos retos? 
Quando alguns de vocês, estudantes da China continental, foram severamente perseguidos, 
chegaram a um ponto em que já não se consideravam como discípulos do DaFa. Suas 
cabeças estavam cheias de pensamentos humanos comuns. Enquanto estavam sendo 
perseguidos, estavam apegados à vida cômoda das pessoas comuns. Então, como poderia 
ser tratado como um ser divino? Como essas dívidas do passado poderiam ser saldadas? 
Poderia atravessar a prova tão facilmente? Há muitas razões diferentes e vários fatores, os 
quais você não pode olhar de forma humana, pensando coisas como: “Eles se cultivaram 
durante um tempo tão longo, e agora, não se cultivaram em vão? Foram assassinados pela 
perseguição, e agora? Não se supõe que o Mestre está protegendo os discípulos do DaFa? 
Onde estava a proteção naquela hora?” Sim, eu protejo os discípulos do DaFa. Inclusive no 
momento da morte, mas eles mesmos não se consideravam discípulos do DaFa, nem 
lembravam que ainda têm a mim, seu Mestre. O que havia em suas mentes era: “Se eu 
morrer agora, do que terá servido a minha vida? Quem cuidará de meus filhos? Minha 
esposa casará novamente?” Quando estavam sendo severamente perseguidos, eles não 
chamavam ao Mestre, na verdade eles chamavam suas mães, ou inclusive gritavam ao Céu 
e a Terra. Quando tentava deter a perseguição, todas as velhas forças e os Deuses do Cosmo 
diziam: “Quando retifica o Fa, deve ser firme quanto aos princípios. Que Fa você está 
retificando? Considerará coisas não retas como se fosse um Fa reto? Esse tipo de pessoa é 
seu discípulo? Observa-o, ele considera você como seu Mestre?” Quanto mais seriamente a 
pessoa era perseguida, mais cresciam seus apegos humanos, ao invés de se tornarem mais 
firmes e de terem mais e mais pensamentos retos enquanto a perseguição continuava. Diga-
me, o que poderia se fazer? Todo o tempo, até no momento em que foi assassinado pela 
perseguição, nunca se considerou um discípulo do DaFa. 
 
Afortunadamente, o Mestre reconhece tudo o que os discípulos do DaFa fizeram. Depois 
que essa pessoa foi assassinada durante a perseguição, eu reconheço o fato de que ela foi 
assassinada pela perseguição devido ao seu cultivo em DaFa. Mesmo não tendo agido bem 
ao passar essa tribulação em particular, eu não permitirei que seu cultivo seja em vão. 
(Aplausos). Por isso digo que o que espera os discípulos do DaFa, sem importar qual, é 
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sempre o melhor futuro e o mais brilhante. (Aplausos) O que suportaram durante a 
perseguição, não se compara de forma alguma com o que lhe será dado no futuro. É certo 
que as velhas forças exploraram as brechas de alguns estudantes realmente bons e os 
mataram durante a perseguição. Isso também ocorreu na Área da Bahia, e produz uma 
grande dor no coração do Mestre. 
 
Nesse tema, há muitos fatores diferentes. Sempre que alguém puder atuar como um ser 
divino, ninguém se atreverá a matá-lo durante a perseguição. 
 
Pergunta: Como devemos avaliar o ato de dar coisas aos chefes dos guardas da prisão para 
aliviar o sofrimento das pessoas encarceradas por praticar Falun Gong? 
 
Mestre: Não pode considerar isso como um grande erro. Digo que nesse sentido, deve 
fazer o melhor possível para atuar um pouco mais retamente e fazê-lo um pouco melhor. Se 
puder esclarecer a verdade com pensamentos retos muito fortes ao chefe dos guardas da 
prisão e com isso, fazer com que a mensagem chegue a ele, será muito melhor que dar 
coisas a ele. Porém, isso é só falar, pois fazê-lo nessa classe de ambiente... a pergunta é: 
Conseguirá ter fortes pensamentos retos? É capaz de ter pensamentos retos realmente fortes 
quando estiver sob a pressão da maldade? Essa é a grande pergunta. É muito difícil, porém 
quando se recordar e pensar sobre isso, por acaso a história da humanidade não foi criada 
para os dias de hoje? Por acaso tudo o que os discípulos do DaFa precisam forjar não está 
baseado precisamente na superação de tudo isso? Para ir de ser humano a ser divino, não 
necessita atravessar isso? (Aplausos) 
 
Pergunta: Gostaria de enviar minhas saudações ao Mestre em nome de todas as discípulas 
do DaFa da 8ª seção da prisão de mulheres da província de Liaoning. 
 
Mestre: Obrigado! A forma como diz soa como se as discípulas do DaFa formassem a 8ª 
seção dessa prisão, não é? Você deveria dizer: “As discípulas do DaFa que estão sendo 
perseguidas na 8ª seção da prisão”. A 8ª seção não é nossa. Os discípulos do DaFa não 
reconhecem nada arranjado pelas velhas forças, e menos ainda reconhecem a perseguição 
do malvado partido. 
 
Pergunta: O dia 05 de junho desse ano, li uma declaração em grupo formado por dezenas 
de discípulas nessa prisão, declarando que elas se cultivarão firmemente em DaFa e 
seguirão o Mestre até o final. Mestre, por favor, fique tranquilo. 
 
Mestre: Se essas palavras fossem ditas há 3 ou 4 anos atrás, realmente não poderia ficar 
tranquilo, porém agora posso. (Aplausos) Naquela época não estava claro se os discípulos 
do DaFa poderiam passar pela perseguição e quantos conseguiriam fazer isso. Mesmo 
quando os Deuses estavam protegendo-os e o Mestre estava velando e protegendo-os, os 
discípulos poderiam ter pensamentos e ações retas assim como os Deuses enquanto eram 
perseguidos? Poder atravessar aqueles momentos dependia de ter firmes pensamentos retos 
e uma firme crença no DaFa. O Mestre pode carregar o sofrimento por você, e até pode 
suportar a dor em seu lugar, porém, você pode colocar sua mente de forma reta sob uma 
pressão tão terrível e cruel? Está se tratando como um Deus ou como um ser humano? Tem 
abundantes pensamentos retos? Todas essas coisas dependem de você. 
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Pergunta: Mestre, há uma tendência de que as diferenças entre os níveis dos estudantes 
cresça, e alguns estudantes estão sendo interferidos repetidamente pelo carma de 
enfermidade e não têm sido capazes de romper com isso durante um longo período de 
tempo. Como podemos melhorar como um todo? 
 
Mestre: Já falei disso muitas vezes, e na realidade muitos estudantes já entenderam. 
Quando os estudantes exibem severo carma de enfermidade, este indubitavelmente tem 
duas metas. Uma é fazer que esta pessoa exiba tal estado e assim ver como as pessoas ao 
seu redor se comportam. É para ver como ou se suas mentes são comovidas por isso. Não é 
esse o caso? Se todos se comovessem e pensassem “Oh! Ele tem se cultivado tão bem, 
como pode estar assim?” Os apegos logo surgem em suas mentes e emergem pensamentos 
humanos. Algumas pessoas pensam: “Se até ele se tornou assim, eu serei capaz de chegar 
ao final?” Então surgem toda classe de apegos humanos. Então as velhas forças dizem: “Eu 
tinha razão ao fazer isso, não é? A razão pela qual fiz que o carma dessa pessoa fosse tão 
severo, foi para provar se eles têm pensamentos retos ou mentalidade humana. Fizemos o 
correto, não é assim? Vê, os pensamentos humanos de seus discípulos não regressaram? 
Tantos pensamentos humanos emergiram e precisamos apontar esses pensamentos 
humanos. Então, vamos aumentar o carma de enfermidade desses estudantes e ver se todos 
vocês se cultivam”. 
 
Sem importar o que aconteça, ninguém deve se ver afetado por dentro. Cada estudante só 
deve pensar em ajudar o máximo possível como um discípulo do DaFa que é, não há nada 
pelo que se afetar. Mesmo quando não puder ajudar essa pessoa, ainda deve enfrentar esse 
assunto com pensamentos retos. Continue fazendo aquilo que se supõe que deva fazer. Não 
se apegue a isso observando o fato de uma forma humana, não piore esses problemas em 
sua mente, observe retamente o fato, vendo-o como se relaciona com todos os demais, não 
pense que é muito importante e fique calmo. Então as velhas forças perderão o interesse e 
pensarão: “Essas pessoas não se comoveram. Se ninguém se comover, qual é o ponto?” 
Então terminarão o assunto e o carma de enfermidade dessa pessoa desaparecerá 
instantaneamente. Esse é o caso. 
 
A outra meta se aplica a pessoa em si: Que tão bem se cultivou a pessoa que exibe o carma 
de enfermidade? É capaz de atravessá-lo com fortes pensamentos retos enquanto está em tal 
estado? A pessoa se trata verdadeiramente como um Deus e não presta atenção a nada disso 
em absoluto? Hoje li uma notícia na página do Minghui na Internet. Uma estudante foi 
golpeada tão cruelmente que suas pernas estavam destroçadas e quebradas em pedaços, e os 
malfeitores não colocaram seus ossos no lugar quando engessaram suas pernas. Essa 
estudante nunca pensou que poderia ficar inválida devido a isso. Não prestou atenção a 
nada disso. Somente estudava o Fa todos os dias, e seus pensamentos retos eram muito 
fortes. Quando foi capaz de se sentar um pouco, começou a fazer os exercícios. Os médicos 
disseram que seus ossos haviam sido destroçados e fraturados em vários lugares, e que 
haviam engessado suas pernas antes de colocar os ossos no lugar. Tudo foi feito por essas 
pessoas no hospital da prisão. Ela não prestou nenhuma atenção a isso e só dizia a si 
mesma: “Quero cruzar minhas pernas e fazer os exercícios”. Ela se esforçou e fez o 
exercício mesmo sendo extremamente dolorido. Com o passar do tempo, já não sentia 
nenhuma dor ao cruzar as pernas. O resultado final é que se recuperou. Agora pode pular 
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para cima e para baixo sem nenhum problema, e é uma pessoa completamente normal. 
(Aplausos). Se qualquer um de vocês pudesse se conduzir dessa maneira, as velhas forças 
absolutamente não se atreveriam em tocá-lo. Quem puder ser assim, ao encontrar provas 
em seu caminho, poderá atravessá-las. De que se tratam os “pensamentos retos”? Os 
pensamentos retos são isso. 
 
Pergunta: Alguns companheiros estudantes dizem que os Nove Comentários levam o 
poder do Fa é verdade? 
 
Mestre: É verdade. Quanto aos Nove Comentários, bem, todos sabem sobre o 
esclarecimento da verdade, salvar os seres conscientes, e desintegrar o espectro perverso do 
malvado partido são coisas que os discípulos do DaFa devem fazer enquanto validam o Fa 

e coisas que necessitam ser feitas pelo DaFa durante a retificação do Fa, então, certamente 
leva o poder do Fa. Porém, não devem estudá-lo como se fosse o Fa (a audiência ri). Deve 
ser tratado como material que ajuda a pessoa a entender o malvado partido. Porém, aqueles 
estudantes que estão confusos nesse aspecto, devem lê-lo mais, já que será benéfico. Essa é 
a situação com relação a isso. 
 
Pergunta: Algumas pessoas que vieram da China continental simpatizam muito e apoiam o 
Falun Gong, porém elas não querem renunciar ao partido maléfico. Além de dar a elas os 
Nove Comentários, o que mais poderíamos fazer para ajudá-las de forma mais efetiva? 
 
Mestre: Algumas pessoas estão além da ajuda. Há pouco disse: se vocês pudessem salvar 
metade das pessoas, isso seria um grande êxito. Em outras palavras, há muitas pessoas que 
vocês não podem salvar, muitas que já não podem ser salvas. Essa é a realidade. Porém, 
vocês não devem deixar de fazer coisas para salvar as pessoas só porque essas pessoas já 
não podem ser mais salvas. Vocês devem continuar fazendo essas coisas. Também, esse 
assunto não alcançou seu final, e não se pode tirar nenhuma conclusão. Não se sabe se uma 
vida poderá ter mais oportunidades ou não. Enquanto a situação total muda, essa pessoa 
pode mudar com ela. Agora mesmo, essas coisas são meramente manifestações do que está 
acontecendo nesse processo. 
 
Pergunta: Devido aos meus apegos, as velhas forças e o espectro perverso do malvado 
partido se aproveitaram de mim, e saí das filas dos discípulos do DaFa há cerca de um ou 
dois anos. As velhas forças fizeram que a minha prática dos exercícios não fosse efetiva, e 
aguentei todo esse tempo. Penso que estudando o Fa, fazendo bem as três coisas que o 
Mestre nos deu para fazer, e seguindo o ritmo da retificação do Fa do Mestre, 
definitivamente serei capaz de atravessar essa tribulação. 
 
Mestre: Sim, esse é o caminho correto. Os pensamentos retos não devem ficar meramente 
nas palavras, o correto é ser diligente com os pensamentos retos e as ações retas. Sair das 
filas dos discípulos do DaFa por um ou dois anos, não é um tempo curto. Porém, sem 
importar qual, já que a perseguição não acabou, as oportunidades abundam para aqueles 
que não deram o passo adiante ou não seguiram o ritmo do progresso da retificação do Fa 

Faça-o bem agora, tanto quanto for possível. Isso é o que deve fazer. Necessita aproveitar 
cada momento.  
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Pergunta: É importante que os pequenos discípulos do DaFa leiam os Nove Comentários? 
 
Mestre: Para os pequenos discípulos do DaFa nos Estados Unidos, estudar o Fa continua 
sendo o mais importante, já que eles não foram envenenados nem danificados pelo malvado 
partido. Para aqueles na China continental, a situação é diferente. Para aqueles nos Estados 
Unidos, está bem só estudar mais o Fa. 
 
Pergunta: Alguns discípulos do DaFa estão muito apegados às suas habilidades comuns. 
Mestre, por favor, diga-nos como abandonar os apegos a essas habilidades. 
 
Mestre: Se isso tem a ver com alguém que quer fazer bem o seu trabalho, então não deve 
ser considerado um problema. Porém, se isso afeta a validação do Fa dos discípulos do 
DaFa, então as perdas ultrapassam os benefícios. É só um assunto de manter as coisas sob a 
perspectiva apropriada para que faça bem seu trabalho, porém não permita que isso crie um 
impacto negativo nas coisas que os discípulos do DaFa fazem. 
 
Pergunta: Um dos versos dos exercícios contém as palavras: “Macaco dourado dividindo o 
seu corpo”. Isso tem um significado interno mais profundo? É uma pista de que os 
discípulos do DaFa devem ter a habilidade de identificar o mal oculto? Os discípulos do 
DaFa da cidade de Guangzhou me pediram que eu enviasse saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado. (Aplausos) Nada em DaFa é simples e direto. Tudo tem seu significado 
interno, e tudo pode ser usado como uma pista e uma forma de ajudar os discípulos do 
DaFa a entenderem mais profundamente o Fa. 
 
Pergunta: Recentemente muitos estudantes abriram negócios. Mestre, poderia nos dizer se 
há realmente uma necessidade urgente de fazer isso? Como devemos balancear este tipo de 
coisa? 
 
Mestre: Se uma pessoa tem problemas para satisfazer as necessidades de uma vida normal 
e procura resolver o problema, então não deve haver nada de mal nisso. Porém, sem 
importar como, a pessoa não pode se esquecer que é um discípulo do DaFa ou se esquecer 
de fazer as coisas que um discípulo do DaFa deve fazer. Na realidade, este assunto é muito 
simples. 
 
Pergunta: Gostaria de gravar essa nova conferência que você está dando, e escutá-la 
depois, está bem fazer isso? Posso fazer um CD e deixar que os outros estudantes a 
escutem? 
 
 Mestre: Não, não pode. Inclusive gravá-la para somente você escutá-la, não é permitido. 
Já falei sobre isso muitas vezes. Ninguém pode fazer a vontade sua própria gravação, e 
muito menos, distribuí-la. Por isso, cada vez que exponho o Fa eu edito e logo converto-o 
em livro, e o faço assim porque o que digo em uma certa ocasião está destinado aos 
estudantes daquele lugar, e não tem uma relação direta com outras regiões. Certamente, 
depois de ter sido editado e convertido em livro, é um assunto diferente, pois assim passa a 
ter aplicações mais amplas. Então, necessito editar os manuscritos. Uma vez que se publica 
como livro, qualquer diferença que exista entre a edição e a gravação original de 
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áudio/vídeo poderá danificar o Fa. Para aqueles que danificam o Fa, não se esqueçam que 
os Deuses estão observando cada uma de suas ações. Devem entregar todas essas coisas aos 
organizadores do Fahui rapidamente, incluindo as fitas de vídeo. Vocês não devem fazer 
essas coisas, devem prestar atenção a isso! As pessoas comuns não podem danificar o Fa. 

Tenho dito que somente os discípulos do DaFa que não tem feito bem as coisas, podem 
danificá-lo. Algumas pessoas dizem: “Tenho o áudio do ensinamento do Fa do Mestre em 
certo lugar, que ninguém mais tem: somente eu tenho uma cópia”. Ele está muito 
complacente consigo mesmo, e é um estado mental muito ruim. É utilizar pensamentos 
humanos para analisar assuntos do cultivo, e na realidade pode danificar o Fa. É um 
indicador de que uma pessoa está por danificar o Fa. Uma vez que essa coisa aparece, 
danificará o Fa mesmo sendo um discurso dado pelo Mestre. Vocês sabem como tudo pode 
ser falsificado usando a tecnologia de hoje, seções podem ser substituídas, e podem separar 
e juntar coisas com as gravações de voz. Por acaso o partido maléfico não tem feito essas 
coisas para perseguir o Falun Gong? Você pensa que o que tem é seguro? Somente as 
conferências que foram publicadas oficialmente na página do Minghui na Internet, ou que 
foram formalmente impressas como livros podem ser verificadas; ninguém pode danificá-
las. As velhas forças não perseguem você, porém quando se aproximar da perfeição, e 
chegar à etapa final, elas definitivamente o deterão devido a isso. Naquele momento será 
muito tarde para se arrepender. 
 
Pergunta: O malvado Partido se manifesta como um dragão vermelho na dimensão mais 
baixa. Essa imagem é a imagem de um dragão asiático ou um dragão ocidental? 
 
Mestre: É a imagem de um dragão asiático, porém, às vezes usa a imagem de um dragão 
ocidental e assim, pode ser entendido pelos ocidentais. É um assunto cultural e não afeta 
nada fundamental.  
 
Pergunta: Alguns estudantes se dedicam inteiramente em fazer coisas para o DaFa. 
Alguns se depararam com perigos que ameaçaram suas vidas. Talvez pelo fato de 
relaxarem em seu próprio cultivo e não passarem bem as provas. Porém, justamente por 
serem cultivadores, possivelmente não poderiam passar bem todas as provas. Por que o 
DaFa não pôde protegê-los? 
 
Mestre: Parece que está exigindo saber o porquê o DaFa não os protegeu. A situação de 
cada pessoa é muito complexa, e não é que uma pessoa possa passar bem em cada prova 
com essa mesma pequena quantidade de pensamentos retos. Algumas provas requerem uma 
grande quantidade de pensamentos retos para conseguirem atravessá-las; algumas provas só 
podem ser ultrapassadas depois que o apego da própria vida é abandonado. O que é cultivo? 
É caminhar para a divindade! Então, funcionaria se o Mestre aguentasse tudo por você, e o 
DaFa protegesse você sem importar o perigo, e tivesse um guarda-chuva como segurança 
sobre sua cabeça? Se você não tivesse nenhuma tribulação, que tipo de cultivo tão relaxado 
seria esse? Então, quem não se cultivaria? As coisas são, de fato, muito complicadas. 
Alguns estudantes fizeram acordos com as velhas forças que datam de tempos pré-
históricos, e nesse caso, o que se pode fazer se ele tem que partir em certo momento? 
Alguns estudantes nunca eliminaram seus apegos fundamentais, e isso é um assunto de se 
eles são ou não verdadeiros discípulos do DaFa em um nível fundamental. As pessoas 
comuns também podem fazer coisas que os discípulos do DaFa fazem, porém elas não 
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podem ser cuidadas como os discípulos do DaFa. As brechas de alguns estudantes foram 
aproveitadas pelas velhas forças e eles não estavam dispostos a abandonar seus apegos, 
certamente, a prova que enfrentaram poderia muito bem ser a grande prova da vida e morte. 
Nesse caso, o que poderia se fazer? Alguns estudantes alcançaram o fim de suas vidas, 
porém, não foram diligentes, e em alguns casos extremamente raros tiveram que partir um 
pouco antes justamente para dar alguns exemplos. De forma alguma vocês devem ver o 
cultivo com uma mentalidade humana! 
 
Acabo de dizer que os princípios dos cultivadores são opostos aos das pessoas comuns. Os 
seres humanos acreditam que uma vida cômoda é uma coisa boa, enquanto que os 
discípulos do DaFa acreditam que ter tudo fácil, é uma coisa má no que se refere ao seu 
melhoramento e que o incômodo conduz ao melhoramento. (Aplausos) Você pôde mudar 
seus conceitos fundamentais? Quando encontra um pouco de tribulação ou um pouco de 
algo aqui e ali, não consegue atravessá-lo. E devido a isso, quando eventualmente se 
acumula uma grande quantidade, ela se converte em uma prova maior, e essa é uma prova 
que não pode passar sem abandonar o apego à vida. Então, o que pode fazer? A tribulação 
pode ser tão forte que não pode passá-la mesmo abandonando o apego à vida. As velhas 
forças não deixariam você superá-la, e seus pensamentos retos não seriam suficientemente 
fortes. Diga-me o que se pode fazer? O que o Mestre deveria fazer? O Mestre tem estado 
protegendo-o incondicionalmente, no entanto você não é diligente, e até chega a ponto de 
ser como uma pessoa comum! Você diz: “Eu sou um discípulo do DaFa”, porém, seus 
pensamentos e conduta são os de uma pessoa comum. Hoje, estou salvando os discípulos 
do DaFa, e não posso ir e proteger sem fundamentos as pessoas comuns. Nascimento, 
envelhecimento, doença e morte, são coisas que as pessoas comuns enfrentam, e é uma lei 
estabelecida pelos Céus, e não pode ser alterada sem nenhuma razão. Vocês sabem o que o 
Mestre está fazendo hoje? Estou retificando o Fa do Cosmo. Como o estou retificando? O 
que estou usando para retificá-lo? Posso retificar o Cosmo de uma maneira incorreta? 
Proteger incondicionalmente um cultivador não qualificado, isso é ser responsável por 
você? Isso é retificar o Fa do Cosmo? Por que os discípulos do DaFa precisam se cultivar, 
passar provas, ter fortes pensamentos retos e atravessar sofrimentos? Somente essas coisas 
podem ser consideradas cultivo. De fato, o cultivo se trata de vir aqui e sofrer e não vir aqui 
para ser protegido no mundo humano. Quando uma pessoa estuda o DaFa, ela será 
protegida, porém, cultivar o DaFa também requer que se aguente sofrimentos. Alguns 
estudantes dizem: “Quando encontramos perigos, o Mestre nos protegerá”. Sim, isso é 
certo. Definitivamente haverá proteção quando uma pessoa tiver pensamentos retos e ações 
retas. 
 
Pergunta: Um minuto antes de ver o Venerável Mestre hoje, um pensamento surgiu 
repentinamente em minha cabeça: “O Mestre veio e está no cenário”. Em seguida o vi, e foi 
muito emocionante. Minha velha mãe, a qual tem noventa e cinco anos e é analfabeta, todos 
os dias recita: “Falun DaFa é bom”; “Zhen-Shan-Ren é bom”; “O Mestre é bom”. Ela sente 
muitas saudades do Mestre. 
 
Mestre: As atitudes que os seres conscientes têm para com o DaFa não tem que ser tão 
solenes como as dos cultivadores. Por outro lado, o que acabou de dizer foi muito solene. 
Vocês são cultivadores, mesmo para aqueles que ainda não veem claramente esses assuntos 
mais fundamentais, ainda assim tenho que colocar as coisas de forma solene. Para as 
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pessoas comuns isso não é necessário. Elas são somente lamentáveis seres conscientes e 
devem ser salvas. Vocês devem salvar as pessoas e não funcionará se falharem ao fazer as 
coisas bem por vocês mesmos. Se esse fosse o caso, não seriam capazes de salvar os outros 
e inclusive poderiam falhar em salvar a si mesmos. 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa da Região Oeste estão profundamente agradecidos ao 
venerável Mestre por vir ao Fahui e expor o Fa. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos) 
 
Pergunta: Aqueles estudantes que foram à Nova Iorque sentem que o ritmo das atividades 
que os discípulos do DaFa na Califórnia estão desempenhando na validação do Fa não é 
suficientemente rápida, é certo que os discípulos na Califórnia são muito capazes e estão 
bem economicamente. Como os discípulos do DaFa do Oeste podem aproveitar ao máximo 
suas forças e serem mais efetivos ao validarem o Fa? 
 
Mestre: Há pouco, os estudantes falaram de pessoas que roubam o nosso jornal, de como 
as forças do mal são realmente fortes, e de como algumas pessoas têm danificado o Fa. 

Porém, tenho percebido que a área do bairro chinês é um ponto falho em seus esforços no 
que se refere ao esclarecimento da verdade e à validação do Fa. No entanto é o lugar mais 
importante em sua região Oeste. Vocês não têm prestado muita atenção a isso. Eu andei por 
essa área e não encontrei uma única cópia do jornal “A Grande Época”. Com coisas como 
essa acontecendo, todos devem estar claros sobre o que se supõe que os discípulos do DaFa 
devem fazer! 
 
Pergunta: Sempre que um funcionário chinês de alto calão visita outro país, é uma boa 
oportunidade para nós esclarecermos a verdade? 
 
Mestre: Sim, os discípulos do DaFa têm feito coisas de acordo com as circunstâncias, e 
vocês devem atuar de acordo com a situação apresentada. 
 
Pergunta: Quando os oficiais chineses visitam os Estados Unidos, quais são as medidas 
que devemos tomar para entramos com ações judiciais contra eles? 
 
Mestre: No caso dessas pessoas que perseguiram severamente o Falun Gong e que não 
mostram nenhum arrependimento, uma vez que possuem evidências, podem entrar com 
ações judiciais. Porém, na realidade, entrar com ações contra essas pessoas não é o ponto-
chave. Entrar com ações judiciais contra elas, é para que elas entendam que a perseguição 
que fizeram não é simplesmente uma má ação que termina no momento que foi feita: 
haverá um ajuste de contas, e a malvada perseguição deve terminar. É para fazê-las 
entender que não devem se unir à perseguição. Vocês devem entender isso claramente. 
 
Pergunta: Mestre, por favor, fale um pouco sobre o assunto de resgatar os órfãos.  
 
Mestre: O resgate de órfãos não é algo que os nossos estudantes devem fazer, já que é um 
assunto que necessita o envolvimento do governo dos Estados Unidos. Tampouco é um 
assunto em que se deve gastar energia e recursos adicionais. Resgatar os órfãos é somente 
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uma das muitas coisas que os discípulos do DaFa estão fazendo para esclarecer a verdade, 
deter a perseguição e salvar seres conscientes, e não é a maior. Nesse momento, há 
estudantes trabalhando nisso com o governo dos Estados Unidos. 
 
Pergunta: Recentemente algumas pessoas entregaram artigos da Associação Budista da 
China que criticam e difamam o DaFa. Como podemos lidar melhor com isso? 
 
Mestre: Devem utilizar uma variedade de enfoques ao lidar com essa gente. Comecem 
enviando pensamentos retos para limpar a maldade por detrás delas, já que, igual às outras, 
aquelas pessoas na religião budista que estão contra o DaFa, estão sendo controladas pelos 
fatores malignos que as fazem fazer essas coisas. Entre essas pessoas na religião budista, 
realmente há demônios que se reencarnaram aqui para desempenharem um papel na 
perseguição, e elas têm tido um efeito muito negativo. Elas serão eliminadas no futuro. 
Usem os meios positivos para contrapô-los, primeiro falem seriamente com elas, e em 
seguida comecem a explicar e demonstrar as coisas. 
 
Pergunta: Como médico que sou, como posso atuar quando me pedirem para que eu faça 
abortos induzidos? É algo que posso fazer para as pessoas comuns? 
 
Mestre: Já falei perfeitamente sobre esse ponto em Zhuan Falun: Isso é matar. 
 
Pergunta: Como podemos ajudar os companheiros estudantes a se tornarem mais ativos e 
tomarem a iniciativa? Já faz um tempo que um bom número de estudantes tem dependido 
quase que totalmente dos centros assistenciais e dos coordenadores para que os organizem e 
os façam participar na validação do Fa. A tendência à dependência que eles trazem é muito 
forte. 
 
Mestre: Certo. Só pelo fato de eu ter lido essa pergunta, nossos estudantes devem perceber: 
todos os discípulos do DaFa devem transitar seus próprios caminhos. Cada pessoa tem que 
desempenhar seu próprio papel ativamente, encontrar coisas para fazer, buscar e salvar as 
pessoas que ela deve salvar; não podem depender dos coordenadores para dizerem o que 
devem fazer. Atualmente, em sua maioria, os coordenadores não organizam coisas, a menos 
que sejam atividades em grande escala, quer dizer que não vai validar o Fa exceto nessas 
ocasiões? Na maioria do tempo, os discípulos do DaFa fazem coisas por si mesmos. 
 
Pergunta: Quero perguntar: depois que o malvado partido entrar em colapso, as pessoas na 
China terão a oportunidade de declarar sua renúncia ao partido? 
 
Mestre: Que importância teria renunciar depois que o partido entrou em colapso? Agora é 
realmente o tempo em que os seres posicionam a si mesmos, assim que, como poderia 
haver oportunidade de fazer isso depois que o malvado partido entrar em colapso? 
 
Pergunta: Parece que o jornal “A Grande Época” quase deixou de incluir os Nove 
Comentários. As edições em chinês e em inglês da Grande Época deveriam dar importância 
a isso e continuar publicando os Nove Comentários? Os discípulos do DaFa de Los 
Angeles enviam saudações ao Mestre. 
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Mestre: A Grande Época deve considerar seriamente essa pergunta. Não é diferente da 
Nova Dinastia Tang TV que os tem transmitido sem cessar e continuam fazendo isso. Os 
Nove Comentários estão salvando as pessoas. Preocupem-se por fazer isso; as pessoas não 
se cansarão de lê-los. 
 
Pergunta: Mesmo os Nove Comentários tendo sido publicado há tempos, há ainda um 
pequeno número de estudantes veteranos que não puderam se despojar da casca do espectro 
perverso, e eles até acreditam que antes do malvado partido tomar o poder, ele era bom, o 
malvado partido se tornou mau depois que entrou no poder. 
 
Mestre: Era mau até mesmo no ponto em que ele tomou o poder. Os Nove Comentários 
expôs sua sinistra história. No passado, devido ao interesse pessoal, atuou um pouco 
melhor com aqueles que não entenderam a sua imagem verdadeira; isso era somente uma 
fachada para que mais pessoas se unissem às suas fileiras. Na época da Comuna de Paris, 
quando subiu ao poder, eram vândalos em rebelião. Naqueles anos, a rebelião da Comuna 
de Paris destruiu a cultura gloriosa que os Deuses quiseram deixar às pessoas dessa 
civilização. Vocês têm visto em Paris as esculturas que enchem as ruas e as pinturas que 
foram preservadas, verdade? Digo que essas não são mais que 10% do que já teve Paris, 
pois uma grande quantidade dos locais culturais/históricos e os trabalhos artísticos mais 
belos foram destruídos pela Comuna de Paris. Foi terrivelmente destruída. Nesse momento, 
Paris transbordava peças de arte, e os Deuses suspiravam de admiração. Foi assim que tão 
harmoniosa cidade foi arruinada. 
 
Pergunta: Nesse momento, o nosso cultivo é para o bem dos outros, é o cultivo para salvar 
seres conscientes. Esta é a maneira correta de colocar as coisas? 
 
Mestre: Não, não é. Vocês se cultivam por vocês mesmos. Os seres conscientes que vocês 
salvam estão incluídos no cultivo que fazem; o objetivo continua sendo aperfeiçoar seu 
próprio mundo. Eu já disse que muitos já alcançaram o reino da perfeição. Não estou 
simplesmente dizendo isso à toa. Quando disse isso no passado, 90% dos nossos estudantes 
haviam sido elevados às suas posições, e as posições dos discípulos do DaFa não são 
coisas correntes, não é um Estado de Fruto comum. Esse Estado de Fruto não pode ser 
obtido somente mediante o cultivo pessoal, não pode ser alcançado com os meios do 
cultivo comum em oito, dez ou inclusive cem vidas! (Aplausos). Isso porque, um: vocês 
são vidas salvas pelo DaFa; dois: vocês são discípulos do DaFa durante o período da 
retificação do Fa do Cosmo; três: vocês têm essa gigantesca missão de salvar seres 
conscientes. As vidas que salvam, tampouco são comuns; igual a vocês, muitos seres 
conscientes vieram de altos níveis. Os discípulos do DaFa têm uma missão tão grande, é 
por isso que vocês podem se cultivar a tais alturas, validar um Estado de Fruto tão 
grandioso e ter tão gloriosos frutos. (Aplausos). 
 
Pergunta: Meu marido é um ocidental que não cultiva DaFa. Nesses anos de retificação do 

Fa ele tem suportado as coisas. Ele não entende as coisas que faço, e agora está me pedindo 
o divórcio. Sua discípula tem tentado persuadi-lo, porém sem efeito. Isto foi provocado 
porque sua discípula tem se cultivado muito pobremente em certos aspectos? 
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Mestre: No que se refere às coisas desse tipo, o Mestre só pode falar com exemplos. 
Porém, muitas vezes quando dou um exemplo, o tomam como se eu estivesse me referindo 
a vocês. Esse não é o caso. Consideremos o assunto de família, o de afeto entre marido e 
mulher, ou qualquer das numerosas outras coisas. Vocês têm observado essas coisas na 
base do Fa? Verdadeiramente têm tratado esses assuntos com compaixão para com um ser 
consciente? Se realmente tivesse tratado esse assunto com compaixão, talvez as coisas não 
fossem assim como são agora. Se a sua conduta se parece completamente com a de uma 
pessoa comum, então é possível que encontre esse tipo de coisa. Nada é simples. Se 
verdadeiramente puder abandonar seus apegos, e se os apegos não a dominarem, então os 
apegos se desvanecerão como fumaça. 
 
Pergunta: Há uma pessoa muito entusiasmada com as atividades do DaFa, a ponto de ir de 
lugar em lugar dizendo às pessoas que o DaFa é bom. No entanto, muitas pessoas comuns 
têm uma impressão negativa do DaFa depois de conversar com ela. Durante anos, os 
estudantes fizeram o melhor possível por ajudá-la, porém não tiveram nenhum resultado. 
Essa pessoa tem apegos de ostentação, conflito, ambição e mostra poderes sobrenaturais, e 
quando faz os exercícios ou envia pensamentos retos, parece muito diferente. Isso tem 
chegado a ponto em que as pessoas comuns nos perguntam: “Por que permitem que ele seja 
um de vocês”? 
 
Mestre: Há realmente alguns como este entre nossos estudantes. Eles devem se tornar mais 
racionais enquanto o tempo chega mais e mais perto do final. No entanto, eles não 
alcançam o padrão, e estão absortos nessas insignificantes habilidades e perícias que 
possuem, apegando-se a essas pequenas coisas e são incapazes de melhorar. Há pouco falei 
da altura dos Estados de Fruto de nossos discípulos do DaFa, e muitos de nossos estudantes 
puderam compreendê-lo, enquanto que essas pessoas se apegam a essas pequenas coisas 
que podem ver e falham em progredir, inclusive são muito complacentes consigo mesmos. 
Esse tipo de mentalidade é um apego muito grande – de grande magnitude. Todo os tipos 
de fatores estão tornando-os irracionais, e, no entanto, pensam que são muito racionais.  
 
Pergunta: Você disse anteriormente que quando os discípulos do DaFa trabalham juntos e 
caminham na mesma direção, o poder do Fa que se manifesta é enorme. No entanto, 
quando alguns estudantes descobrem que possuem opiniões diferentes entre si, repreendem 
fortemente a outra parte em público, fazendo que as pessoas comuns fiquem reunidas ao 
redor observando as coisas. Alguns estudantes dizem que isso tem um resultado ruim. 
 
Mestre: Observarei esse problema de dois ângulos. Nossos estudantes temem o fato das 
pessoas ficarem reunidas ao redor observando as coisas. Se de sua parte, há um apego em 
manter as aparências, é possível que nesse momento, a boca de outra pessoa seja usada para 
provocar um incidente e, assim atraia espectadores para que você consiga ver seu apego. 
Depois de tudo, é cultivo, então, será usado todo tipo de meio para expor seu apego. No 
entanto, enquanto não puder ver o que está realmente acontecendo, dirá: “Tem um 
resultado ruim”. Porém, talvez essas pessoas comuns realmente não vejam nem escutem 
nada, talvez estejam até confusas sobre o que está acontecendo. Esse é um aspecto. O outro 
aspecto é que alguns estudantes não prestam atenção no efeito que podem ter no DaFa. 
Seja qual for a ocasião, eles não consideram a imagem do DaFa e insistem em suas coisas 
e, consideram que a sua opinião é a primeira e a mais importante. Então, esse não é um 
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tremendo apego? Os demônios e a maldade explorarão as brechas da pessoa que insistir em 
chegar ao final desse caminho sem saída e falhar em ver seus apegos; dessa forma seus 
apegos são aumentados, ampliados e expandidos e, quanto mais cria em sua mente que tem 
razão nessa questão, mais se sentirá justificado para fazer o que faz. Qualquer apego 
humano é aumentado pelos demônios. Então, nesse momento, ele não consegue ser 
racional. Porém digo isso para evitar que passem por esse tipo de coisa: Prestem atenção à 
imagem dos discípulos do DaFa. Se se comportarem assim, como poderão salvar as 
pessoas? Seus pensamentos retos precisam ser fortes. Não permitam que a maldade 
continue se aproveitando de suas brechas dessa maneira. 
 
Pergunta: O Mestre poderia explicar para seus discípulos o que significa as linhas 
“Chegamos ao mundo com um coração comum / tendo obtido o Fa anteriormente”? 
 
Mestre: Certamente. Alguns estudantes se cultivam bem e realmente obtiveram o Fa 

primeiro e, portanto têm tido pensamentos e ações retas, sempre se atendo ao Fa. Algumas 
pessoas entraram no DaFa antes, enquanto outras aprenderam o DaFa mais tarde; isso se 
refere à forma de obter o Fa com antecipação. 
 
Pergunta: Alguns estudantes vão regularmente à Igreja. Eles a consideram um lugar para 
se socializarem com as pessoas. Isso é correto? 
 
Mestre: Eles não aprenderam profundamente o Fa. Realmente temos pessoas com um pé 
em nossa prática e um pé fora. Se você quer ser uma pessoa comum, então siga em frente; 
não disse que uma pessoa comum não possa visitar certos lugares. Se você quer cultivar em 
DaFa, então é bem-vindo, e se não deseja se cultivar, então não se cultive. Porém, quanto 
àqueles que se cultivam verdadeiramente, necessitam praticar “uma única via e nenhuma 
outra”. Algumas pessoas vão à Igreja porque querem esclarecer a verdade ali, porém ao 
propagarem o Fa não devem ter os grupos religiosos como objetivo específico. Eu, seu 
Mestre, não tenho feito isso porque é algo da próxima etapa. Agora estamos no tempo em 
que o esclarecimento da verdade é direcionado às pessoas do mundo – e especialmente aos 
chineses.  
 
Pergunta: Há uma estudante veterana cujo filho tem feito muitas coisas que danificaram o 
DaFa. Gostaria de perguntar: ela pode fazer uma clara distinção entre ela e seu filho? 
Como devemos ver esse assunto? 
 
Mestre: Cada um é responsável por tudo aquilo que faz, e ninguém pode tomar o lugar de 
outro. Não há necessidade de desenhar uma linha entre você e ele, já que, de qualquer 
forma, são coisas que ele fêz, não você. Você e os outros, quando esclarecem a verdade não 
tiveram êxito em detê-lo, ou não conseguiram fazer com que ele visse claramente o que está 
em jogo e as consequencias do que tem feito, então isso ainda significa um problema de sua 
parte. Agora, se realmente tem conversado muito com ele e ele ainda continua fazendo 
essas coisas, então é um problema dele e você pode deixá-lo em paz. Ninguém pode 
destruir o DaFa. Não necessita se preocupar com isso, o Céu não cairá devido a isso. Na 
verdade, ele está destruindo a si mesmo. 
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Pergunta: Há estudantes em nossa área que estudam o Fa e se cultivam por muitos anos, e 
muitas vezes se comportam de maneira extrema. E mais, não têm boa disposição. Isto 
afetou muita gente. Alguns companheiros cultivadores pensam que este tipo de pessoa não 
é realmente um estudante nosso, e devem ser colocados de lado.  
 
Mestre: As velhas forças arranjaram que algumas pessoas entre nossos estudantes 
causassem distúrbios. O propósito das velhas forças é assegurar que o ambiente dos 
discípulos do DaFa não seja muito pacífico, e portanto fazem que os apegos humanos dos 
estudantes saiam à superfície. Então, esses estudantes buscam causar conflitos e desordenar 
as coisas, e as velhas forças se aproveitam do caos que se segue. Então, quanto a essas 
pessoas, vocês já entraram na prática, e eu, como seu Mestre, os considero meus discípulos; 
seja que vocês queiram se considerar ou não meus discípulos, isso é algo que vocês 
realmente devem pensar com cuidado novamente. Depois de corrigir suas mentes, então 
façam as coisas de acordo com os requisitos dos discípulos do DaFa, de acordo com os 
meus requisitos, os requisitos de Li Hongzhi, e não se tornem confusos de mente nem 
façam as coisas irracionais que as velhas forças planejaram para vocês, fazendo que caiam 
no final. 
 
Pergunta: Há muitos chineses no bairro chinês de São Francisco. Uma certa quantidade de 
pessoas dali não quer aceitar nossos materiais de esclarecimento da verdade e não escutam 
quando falamos com elas. Como devemos lidar com essas pessoas? 
 
Mestre: No momento presente, as coisas são diferentes dos anos anteriores, e este ano é 
diferente do anterior. E o presente é diferente inclusive da primeira metade desse ano. 
Analisem e vejam: Continua sendo como antes? Mesmo se fosse como antes, vocês devem 
forjar um espaço com a força de seus pensamentos retos, verdade? (Aplausos) 
 
Pergunta: Na China continental há situações em que a mera menção sobre Falun Gong ou 
Nove Comentários, as pessoas não se atrevem a escutar. 
 
Mestre: Lá fora, há todo tipo de gente, e há muitas pessoas que foram estupidamente 
assustadas pelo malvado partido. O malvado partido tem feito maldades durante tantos 
anos. A chave para os discípulos do DaFa é usar pensamentos retos para purgar os 
espectros perversos que controlam as pessoas e, assim esclarecer novamente a verdade às 
pessoas. Façam as coisas com sabedoria. Depois de tudo, vocês estão salvando pessoas. 
 
Pergunta: Muitas vezes sinto uma coisa sem forma pressionando minha cabeça, 
especialmente quando paro de falar. Não sei se é algo bom ou é um espectro perverso que 
está interferindo comigo. 
 
Mestre: Se os discípulos do DaFa podem fazer as coisas retamente, e sempre que não 
tiverem apegos fortes ou coisas a que estejam apegados em um nível fundamental, então 
não haverá problemas. Alguns dizem que enquanto estudam o Fa encontram tal e tal coisa. 
Isso é algo que digo muitas vezes: uma vez que segue o DaFa, o que encontrar – seja bom 
ou mal – é uma coisa boa. (Aplausos), pois isso ocorreu só porque está cultivando em 
DaFa, ainda que a pressão que enfrenta seja enorme quando a tribulação chega antes do 
que deveria, e as provas de xinxing são difíceis de passar – e às vezes as provas são 
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enormes - essas penalidades são todas coisas que necessita passar, são dívidas que necessita 
saldar, contas que necessita pagar. (A audiência ri). Então, não são coisas muito boas? 
Então, seja que encontre coisas boas ou más, enquanto se cultivar em DaFa, são todas 
positivas, isto é certo. (Aplausos) 
 
Isso é tudo o que quero dizer por hoje. (Aplausos) O Fahui deve continuar. O Mestre tem 
colocado as coisas em termos bastante duros, algumas foram ditas um pouco indiretamente, 
e outras, enquanto falava de alguns problemas sérios, foram colocadas de forma suave. 
Porém, seja qual for o caso, como discípulos do DaFa, vocês devem fazer o que os 
discípulos do DaFa devem fazer, com base no Fa. Algumas pessoas me dizem: “Mestre, 
por que melhoramos tão lentamente hoje em dia?” Eu respondo: não é suficiente ler 
somente os livros, pois os discípulos do DaFa necessitam fazer as três coisas bem, e você 
tem feito só uma delas, por isso não sente nenhuma melhora. Se pode fazer as três tarefas e 
fazê-las muito bem, sentirá que está melhorando e, é completamente diferente do cultivo de 
antes, na etapa do cultivo pessoal e do estudo do Fa. Hoje, o que está trabalhando é 
diferente. Desde 20 de julho de 1999, o estado das coisas é completamente diferente do 
estado de antes de 20 de julho de 1999. Por isso, fazer as três coisas bem é cultivo; 
enquanto fazer somente uma das três coisas, não é cultivo – hoje o cultivo é assim, e não 
pode melhorar se não fizer dessa maneira. Então, os discípulos do DaFa devem fazê-las 
bem. Alguns de vocês presentes aqui, são estudantes novos, e esses requisitos não se 
aplicam a vocês. Nesse momento, enquanto puderem estudar bem o Fa e cultivarem-se na 
base do Fa na presente etapa, está bem. Porém, para nossos estudantes veteranos, vocês já 
têm tido um longo tempo, assim que não têm mais opção que não seja a de fazer as coisas 
na base do Fa. Isso porque os novos estudantes passam por um processo de chegar a 
entender as coisas, e ainda que possa falar do conceito de “Converter-se em um Buda no 
ato”, isso é só uma descrição. Uma pessoa poderia se converter em um Buda dessa maneira, 
sem eliminar seu carma, sem melhorar seu entendimento nem elevar seu reino? Que tipo de 
Buda seria esse? Essa é só uma descrição. Como vocês são discípulos do DaFa, assistindo 
a este Fahui ou escutando o Mestre falar, aprenderam algo disso, e deveriam fazê-lo ainda 
melhor.  
 
O tempo é realmente muito curto. Todos têm visto que as mudanças neste mundo, assim 
como na situação dos discípulos do DaFa validando o Fa estão ocorrendo rapidamente. 
Então, enquanto o tempo continuar mudando as coisas, terão tempo de fazer o que os 
discípulos do DaFa devem fazer? Então, por que não aproveitar ao máximo seu tempo? Os 
discípulos do DaFa veem as penalidades como coisas boas e como oportunidades para 
melhorar, e enquanto o ambiente melhora mais e mais, as penalidades serão menores e 
menores. Quando não necessitarem mais de esclarecer a verdade e as pessoas estiverem 
tomando a iniciativa de virem escutar a verdade de vocês ou os buscarem para aprender a 
prática, vocês não terão perdido a oportunidade de estabelecerem suas poderosas virtudes? 
Talvez estejam pensando: “Isso é muito bom, todas elas podem vir e aprender, e me 
pouparei de alguns problemas”. Porém, não teriam as condições que fariam você melhorar, 
certo? Então, penso que sem importar o que, necessitam valorizar este período de tempo, 
pois passará em um instante. 
Os humanos, que estão vivendo nesse tempo, não percebem muita coisa sobre o tempo em 
si. Em um só segundo, uma pessoa pode atravessar uma vida inteira. Porém, nesse segundo, 
a pessoa pode sentir o passar de um ano; para essa pessoa é como se tivesse demorado um 
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ano para passar por esse segundo. De maneira similar, não se sente que é algo 
extraordinário, pois enquanto algo está sob a influência do tempo, não pode sentir o ritmo 
que o tempo passa. O Cosmo está composto por diferentes tempos como esses, e são os 
humanos que sentem que ainda resta um pouco de tempo. Da perspectiva do ponto mais 
alto do Cosmo, não é mais que um instante, é só que no que se refere ao tempo, vocês estão 
restringidos ao estado de seres humanos. Sem importar o quão longa é a história do Cosmo, 
sem importar quão longo é o arranjo na história para a retificação do Fa e sem importar por 
quão longo tempo os Três Reinos existem, tudo isso passará com um instante de tempo, e 
todo o novo aparecerá rapidamente. Muitos estudantes estão esperando ansiosamente, 
porém, quando realmente aparecer, seu cultivo terá acabado. Seja qual for seu nível naquele 
momento, esse será o seu nível. Se for um humano, então será um humano. Naquele 
momento tudo terá terminado. 
 
Isso é tudo por agora. Espero que o façam ainda melhor, sejam ainda mais diligentes e o 
façam de maneira tal que quando eu os tornar a vê-los, sua mudança será ainda maior. 
Obrigado a todos. (Aplausos).  
 


