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Boa Tarde! (Aplausos) Vocês têm trabalhado arduamente! (Aplausos).
O Fahui é uma grande reunião dos discípulos do DaFa, e alguns dos discípulos aqui
presentes viajaram milhares de li (distância) para poderem encontrar suas falhas e defeitos
através do Fahui e desta forma, alcançarem o ritmo das coisas. A elevação do cultivo
pessoal dos discípulos do DaFa já não é um problema nem tampouco a perfeição dos
discípulos do DaFa. Neste momento, uma coisa importante que precisam fazer é salvar
mais seres conscientes, e isto é algo que os discípulos do DaFa devem completar no
processo de alcançar a Perfeição. Esta é a missão dos discípulos do DaFa, uma tarefa que
não pode ser deixada de lado, uma tarefa que tem de ser feita e necessita ser concluída.
No passado, muitas profecias também diziam que um grande número de pessoas seriam
eliminadas durante um certo período, e que ficariam somente um número muito pequeno de
pessoas boas. Há um tempo, eu também disse: “Só quero minha gente”. No Ocidente,
muitas lendas e também a Bíblia relatam que no dia do grande juízo somente uma pequena
quantidade de pessoas poderá permanecer. No início, a situação era que as pessoas do
mundo, incluindo todos os seres conscientes nos Três Reinos, foram feitos com a matéria
dentro dos Três Reinos. Os elementos materiais nos Três Reinos são completamente
diferentes daqueles dos Céus, por isso, este tipo de vida não poderia ascender aos Céus e só
poderia ficar neste reino. Porém, depois desta situação, devido às constantes mudanças da
história, e chegando aos tempos recentes, ocorreram grandes mudanças.
Já falei sobre isto em todos os detalhes, muitas vidas de alto nível vieram ao mundo
humano e encarnaram como seres humanos, digo, na aparência externa elas parecem
humanos e ainda têm uma estrutura humana, porém, em essência, dentro da matéria
microcósmica que forma a matéria mais superficial do mundo humano, digo, por detrás da
matéria superficial humana, são aquelas vidas que vieram de fora dos Três Reinos. Deuses
que desceram ao mundo humano vindos de altos níveis e vestiram muitos corpos humanos
como se fossem roupas. Parecem humanos, porém, são vidas que vieram de altos níveis. No
entanto, sem importar quem veio, e sem importar de que tão alto nível sejam esses seres ou
Deuses, ao chegarem à sociedade humana, eles também entraram na sociedade ilusória e já
não sabem nada. Em outras palavras, já não são mais Deuses, são humanos. Sob esta
circunstância, não importa quão alto é o nível, seus lados divinos são incapazes de emergir,
e suas sabedorias estão trancadas, são iguais aos humanos. Se o estado da sociedade é bom,
isto significa que é mantido um padrão consistente com o estado da sociedade e não é tão
horrível para os humanos, isto é, para essas vidas. No entanto, se a moralidade de uma
sociedade decai rapidamente ou se as velhas forças deliberadamente conduzem a sociedade
humana à queda, então, para todas essas vidas, incluindo os Deuses de alto nível que
baixaram e se tornaram seres humanos, isto é extremamente horrível.
Na realidade, na sociedade chinesa atual, os valores morais humanos estão longe do estado
que os Deuses estipularam para o homem quando o ser humano foi criado. Em palavras não
agradáveis, as pessoas já não são dignas de serem seres humanos. No passado, se não fosse
pelo assunto da retificação do Fa, o homem já teria sido completamente destruído. No
curso da história, a humanidade atravessou uma catástrofe atrás da outra, e foi destruída
uma e outra vez. As coisas funcionam igualmente para o universo inteiro, é como o
metabolismo do corpo humano, quando as células envelhecem e já não são boas, são
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descartadas, e nascem células boas novamente. Este tipo de evento não ocorre só com
frequencia, é mais do que isso, ele ocorre em diferentes partes do universo inteiro a todo
momento, e isto é muito normal. Então, como seres humanos, suas vidas estão no nível
mais baixo, e como criatura do mais baixo nível, sem importar o quão grande o homem
pensa que é, aos olhos dos Deuses não é nada, e quando não acompanha mais o padrão, é
eliminado. Os seres humanos degenerados não serão eliminados apenas porque a retificação
do Fa e a salvação de todos os seres conscientes no universo está ocorrendo hoje. A
humanidade de hoje pode continuar e ficar justamente porque algumas mudanças
ocorreram na situação do homem e ao mesmo tempo, os discípulos do DaFa precisam
estabelecer suas próprias poderosas virtudes através desse evento. Como discípulos do
DaFa, se todos não puderem completar isto, não poderão salvar os seres conscientes, então
vocês mesmos não terão completado os votos que fizeram, e ao mesmo tempo trarão
calamidades a toda retificação do Fa, ao universo e aos seres conscientes. Por isso acabo de
dizer que isto é o que os discípulos do DaFa devem fazer bem.
Direi mais sobre os Três Reinos enquanto estamos neste tema. Apesar do estado atual da
sociedade humana, de como as vidas nos Três Reinos se consideram a si mesmas tão
importantes, ou de como as pessoas na sociedade pensam que são tão avançadas, espertas,
poderosas e ricas; ou como cada povo, cada governo e as assim chamadas pessoas bem
sucedidas são consideradas tão extraordinárias pelas pessoas comuns – na realidade, digo a
todos: tudo na humanidade de hoje, incluindo tudo da história, inclusive a criação dos Três
Reinos, tudo existe para a retificação do Fa que acontece hoje. Em outras palavras, tudo foi
criado para esta retificação do Fa, tudo veio para esta retificação do Fa, e tudo em meio a
este processo, foi estabelecido para esta retificação do Fa. Tudo da humanidade – incluindo
a vida, matéria, tudo o que você pode saber, o que pode compreender, o que o homem pode
chegar a entender – tudo existe para esta retificação do Fa, senão, não existiria nada disso
em absoluto.
Dizendo de outra forma: os Três Reinos foram criados para que, em última instância, todos
os seres no universo pudessem ser salvos durante o curso da retificação do Fa e para forjar
os discípulos do DaFa em direção ao êxito, de outra forma, os Três Reinos não existiriam.
A sociedade humana é só uma partícula dentro dos Três Reinos – uma sociedade que existe
em uma pequena partícula, é tão insignificante até mesmo para se mencionar – e sem
importar o quão especial o ser humano dentro dessa pequena partícula considera que suas
coisas são, sem importar o quão importante os humanos pensam que são as coisas da
humanidade, sem importar quão magníficos os humanos consideram que são os avanços da
humanidade, e sem importar como a humanidade tem se desenvolvido, essas são todas
opiniões de seres humanos ao verem as coisas do ponto de vista humano. Quando as
pessoas que estão no estado de ilusão pensam que a sociedade humana é admirável, isso é
causado porque não sabem a verdade; os seres humanos podem dizer o que querem, porém
os Deuses não veem assim. Uma vez que todos os seres conscientes conheçam o verdadeiro
propósito por detrás da vida humana e do lugar onde os seres vivos vivem, eles perceberão
que o “desenvolvimento” da humanidade não é mais que um simples processo de
desenvolvimento onde se mantém o estado da sociedade humana enquanto não chega o
evento final maior. Todas as coisas não são mais que manifestações específicas no processo
de sustentar o estado da humanidade para os seres humanos enquanto que o verdadeiro
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propósito tem sido esperar o último passo – a chegada dos Deuses e o começo da
retificação do Fa.
Eu comecei a transmitir este Fa no início de 1992. Naquele tempo, os discípulos do DaFa
também propagavam continuamente o Fa, e durante a perseguição, os discípulos do DaFa
estão salvando a todos os seres conscientes no mundo inteiro. Em tempos recentes, as
pessoas do mundo salvas pelos discípulos do DaFa, estão passando por mudanças. O que a
humanidade tem esperado, e o que os profetas predisseram, está ocorrendo. Em meio à
ilusão, o homem, dominado pelos ganhos materiais, pelas falsas aparências e mentiras, não
se atreve a acreditar que a etapa final realmente começou e está em andamento. A
sociedade humana continua caminhando passo a passo, e tudo parece muito estável e
normal. Porém, na realidade, tudo está ocorrendo pelo bem da retificação do Fa. Quando os
Deuses chegam aqui, não fazem um grande show ou um grande alvoroço cósmico: “Eu
cheguei, escutem tudo o que digo e os levarei ao Céu incondicionalmente”. Isto nunca
acontecerá. Os seres humanos têm que pagar pelos pecados que cometeram durante o curso
da história. Ser digno de ver os Deuses, não é algo tão simples como os humanos
imaginam. Se os humanos são dignos de obterem o Fa e ascenderem aos Céus é algo que
precisa ser provado enquanto se encontram na ilusão, então, os Deuses não vão se revelar
dessa maneira. Quando os Deuses se manifestam na sociedade humana, eles parecem muito
com os seres humanos, ainda que aquilo que dizem é a verdade. Trata-se do assunto de que
se a linha básica da moralidade humana e os valores morais ainda permitem que as pessoas
os reconheçam, e se com os padrões morais mais básicos, elas conseguem identificar o que
o universo estabeleceu para a humanidade – significa que o padrão moral básico das
pessoas determina se elas podem reconhecer o Fa que veio para salvar todos os seres
conscientes. Se você é capaz de reconhecê-lo, então será salvo e resgatado. Se não for
capaz de reconhecê-lo, então está além de toda salvação e não pode permanecer. Isto é o
colapso da base moral; sem moralidade, a pessoa já não cumpre o padrão para ser um
humano. Desde os tempos antigos até o presente, seja no Oriente ou Ocidente, as pessoas
sempre colocaram ênfase na moralidade humana. Porém, em tempos modernos, quantas
pessoas na sociedade realmente a valorizam? No final, nos tempos em que os Deuses
salvam o homem, mesmo que o grau da moralidade de uma pessoa não seja diretamente
considerada como algo determinante, foi a deterioração da moralidade do homem que levou
ao colapso da base moral e isto fez que as pessoas não conseguissem identificar este Fa
nem reconhecê-lo. Esta não é a razão pela qual não pode ser salvo nem resgatado?
No passado, a sociedade humana sempre manteve um estado no qual os valores morais
eram levados muito a sério. Em tempos recentes, as pessoas devem obter o Fa, serem
salvas e resgatadas. Porém, as velhas forças não permitiriam que tantas pessoas fossem
salvas, e queriam eliminar uma porção da raça humana. Então criaram o perverso partido
para a sociedade humana, e especialmente, o perverso partido contribuiu muito para
derrubar a moralidade humana e criou a cultura do partido; também alterou a forma de
pensar das pessoas: o objetivo de tudo isto era impedir que as pessoas obtivessem o Fa
quando o tempo chegasse. Então, as noções alteradas das pessoas veem as coisas com a
mentalidade instigada pela cultura do partido perverso. Abandonar completamente a cultura
e o pensamento humano dados como padrão pelos Deuses, passou a ser considerado o
mesmo que tornar-se um ser desviado e parte daqueles que serão eliminados. Cinco mil
anos de cultura chinesa criaram a base para toda cultura, modo de pensar e comportamento
4

da humanidade, e tudo isto foi criado sistematicamente pelos Deuses. No entanto, o
malvado partido criado pelas velhas forças arruinou e destroçou tudo isto. Neste curto
período de umas poucas décadas, ele têm estado negando continuamente a antiga cultura
chinesa e pisoteando a antiga civilização chinesa. Os Deuses deram as idéias, moralidade e
civilização aos seres humanos para que na última fase, os seres humanos pudessem usar
tudo isto para distinguir o bem do mal, entender o Fa e serem salvos. O perverso partido
não só está sistematicamente e deliberadamente sabotando tudo isto, mas também está
deliberadamente colocando na mente dos chineses de forma sistemática a maligna cultura
do partido. Eles chamam a isto de: “Educando as pessoas” e “reformando as pessoas” – eles
colocam isto em termos ambíguos – e faz você mudar inclusive sua visão do mundo, uma
mudança que conduz você a seguir a conduta, formas de pensar e mentalidade criada pelo
perverso partido. Quando os chineses “reformados” veem as coisas com a visão do mundo
instigada pelo perverso partido, se torna muito difícil para eles distinguir o bem do mal no
mundo humano, ou reconhecer o Fa e a verdade. Antes de aparecer a cultura do perverso
partido, as pessoas mais velhas e aquelas de antigas gerações eram educadas e moldadas à
antiga cultura humana. As coisas do partido perverso apareceram em tempos recentes,
ainda assim, a base moral dessas pessoas permanece intacta até os dias de hoje, e elas
podem distinguir o bem do mal em um nível básico. Os mais lamentáveis são os jovens
modernos, cujas cabeças estão completamente cheias das idéias modernas do perverso
partido, e essas pessoas pensam que são grandiosas e que podem ver tudo. Elas
equivocadamente pensam que o estado caótico das relações pessoais, dos sistemas de
valores e das relações éticas – que em si mesmas são o resultado do partido arruinando-as
deliberadamente – é como sempre foi a humanidade ao longo da história, e elas pensam que
atuar dessa forma é o instinto humano. E mais, há uma teoria herética da evolução
justamente porque elas realmente se consideram animais, ignorando o fato de que este tipo
de pensamento ocorreu como resultado das ações deliberadas do perverso partido. As
pessoas esqueceram o que a humanidade esteve esperando e qual é o verdadeiro propósito
de ser um humano, porém, o malvado espectro do perverso partido sim o sabe, então
corrompeu deliberadamente os humanos. Este tipo de ignorância depreciável e moderna
está impedindo completamente as pessoas de reconhecerem a verdade do universo e isto é
uma perspectiva aterrorizante para esta geração.
Certamente, isto tem a ver com a retificação do Fa e com a salvação de todos os seres. Os
Deuses não são onipotentes? O Fa-Buda não é ilimitado? De fato, o ilimitado poder do Fa
do DaFa está se manifestando completamente no processo de salvar seres. No início,
quando eu estava propagando o DaFa, disse algo na superfície: disse que a porta para a
salvação de todos os seres está amplamente aberta – tão aberta que já não há porta. Não se
leva em consideração nenhum erro cometido pelos seres conscientes no curso da história, já
que os seres de todo tipo e classe em diferentes níveis já não são bons, nem um único nível
cumpre com o padrão desse nível. Isso não quer dizer que os seres de nível alto não
cumprem com o padrão de um nível mais baixo. E sim, um ser divino deve cumprir com os
padrões do nível em que ele se encontra - não vale nada se ele só cumpre com o padrão
para ser um humano. Se ele só cumpre com o padrão para ser um humano, então ele é um
humano. Em outras palavras, os seres de cada nível já não cumprem com o padrão para
seus níveis, e isto inclui os seres humanos que não cumprem com o padrão para serem
humanos. Então, chegando a este ponto, o que se pode fazer para salvar seres conscientes?
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Todos vocês sabem que no universo existem tanto seres bons como seres maus. Onde há
Budas, há demônios. Onde há Deuses positivos, há Deuses negativos. São opostos entre si
porque são o resultado inevitável do universo. Então se alguém quer salvar todos os seres,
só há um caminho, a saber, não levar em consideração todos os erros que todos os seres
cometeram em suas vidas. Eles podem ser salvos somente depois de se deixar de lado os
erros que todos os seres cometeram na história. Em outras palavras, o universo inteiro já
não é bom, então, que sentido há em se fixar em detalhes de quem é um pouquinho melhor?
Mesmo quando um ser é ligeiramente melhor que outros, ele ainda não poderia alcançar o
padrão requerido pelo universo, então essas coisas não são levadas em consideração de
forma alguma no processo de salvá-los. Então, o que se leva em consideração? Quando se
oferece salvação à pessoa, o foco é se ela é capaz de reconhecer este Fa que está aqui para
salvá-la! Como este Fa cria tudo o que é do futuro, os seres no futuro existirão no ambiente
de vida que este Fa proverá. Quem for capaz de ingressar no futuro, somente ingressará
depois de ter sido limpo e assimilado a este Fa. Se a pessoa não pode nem sequer
reconhecer este Fa, então não pode permanecer. Para onde iria se permanecesse? Este Fa
está criando o universo do futuro, então não haverá lugar para ela e ela já não poderá
existir.
Dizendo mais claramente, agora mesmo, durante a retificação do Fa, não importa quão
grandes sejam os pecados cometidos por um ser ou quão graves foram os erros cometidos
por ele no passado, a única coisa que se considera é a atitude que ele tem para com o DaFa
e para com os discípulos do DaFa durante o período da retificação do Fa. Só há esta linha
demarcatória. Na realidade, esta linha não é por nada uma linha; trata-se simplesmente da
pessoa querer ou não entrar no futuro. Em meio às mentiras que tem enganado o mundo, e
em meio à perversa cultura criada pelo malvado partido, quantas pessoas puderam
reconhecer isto? Quantas pessoas podem distinguir o bem do mal? Quantas pessoas podem
ver claramente a maldade do perverso partido? É muito difícil de saber, e por isso os
discípulos do DaFa esclarecem a verdade, expõem a maldade e ajudam as pessoas a verem
o perverso partido pelo que é. Só fazendo essas coisas, as pessoas do mundo podem ser
salvas. Isto é precisamente o que os discípulos do DaFa devem fazer.
Algumas pessoas dizem: “Quando vocês divulgam os Nove Comentários ou quando
expõem o malvado partido, não estão se tornando políticos?” Bem, o que é “político”? Na
mente dos ocidentais, tudo o que acontece na esfera pública, com exceção das atividades
religiosas, é considerado político. A palavra “política” é definida assim em todo o mundo.
As atividades religiosas são parte das atividades da pessoa na sociedade. Nas atividades que
existem na esfera pública, fora as desse tipo, isto é, as atividades religiosas, todo o resto
pertence à categoria de atividade política. Então, o que não é considerado atividade
política? Não é considerado político quando está em casa cozinhando e fazendo tarefas
domésticas. Porém, nem bem suas atividades se misturam na sociedade, já são consideradas
políticas. Isto é, falando do ponto de vista de uma sociedade livre. Porém, não é nada grave,
mesmo quando se vê isso da perspectiva distorcida de “política” trazida pelo perverso
partido. Essa versão pervertida de “política” do partido é um pedaço de pau usado para
atacar as pessoas. Se as pessoas podem ser salvas através da política, então podemos usar
essa forma. O que tem de errado? Há um momento disse que tudo nos Três Reinos foi
criado para o DaFa, desenvolvido para o DaFa, e veio para o DaFa. Sem esta Retificação
do Fa, não existiria nada da humanidade. Então, mudando a forma de pensar, considerem
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isto: tudo não existe para o DaFa? Tudo isto não é para ser usado para salvar as pessoas?
Não é para ser usado no cultivo dos discípulos do DaFa? Sim, certamente é! Trata-se
apenas do assunto sobre o que eu, Li Hongzhi, escolho para os discípulos do DaFa.
Falando de outro ângulo, a forma como os discípulos do DaFa se cultivam é diferente de
qualquer forma de cultivo da história. Como resultado, o pensamento de muitas pessoas
tem sido incapaz de manter o ritmo, e as pessoas estão confusas no que se refere à ligação
entre o passado e o presente e em como interpretar o cultivo dos discípulos do DaFa do
ponto de vista do cultivo religioso do passado, pois elas estão usando a forma de pensar que
o partido perverso inculcou nelas. Essas pessoas pensam que o cultivo do passado é a forma
como os seres humanos devem se cultivar, e que as formas de fé do passado podem
verdadeiramente permitir aos seres humanos regressarem ao Céu. Porém, as pessoas não
podiam regressar ao Céu de forma alguma. Agora, mais e mais pessoas, incluindo as
pessoas na sociedade ocidental, chegaram a perceber, e percebem ainda mais
profundamente que os seres humanos reencarnam. Enquanto uma pessoa continuar vindo a
este lugar humano, não tem como re-ascender aos Ceús. Isto era absoluto – ninguém podia
ascender ao Céu. Os espíritos-assistentes (fu yuanshen) não se encontravam dentro dos Três
Reinos, ainda que estivessem nos arredores dos Três Reinos. É similar a eu ficar perto
dessa mesa, porém sem ir à mesa. Por isso, os espíritos-assistentes podiam ter êxito no
cultivo e regressar ao Céu. Porém, inclusive nesses casos, já que o espírito-assistente se
encontrava aos arredores dos Três Reinos, uma vez que regressava aos Céus, os Deuses de
níveis mais altos colocavam sobre ele uma cobertura ao seu redor, separando-o eternamente
dos seres nos Céus. Porém, ele não podia ver a coberta. O propósito era evitar que
contaminasse o Céu e os seres conscientes de lá. Se eu não tivesse falado disso, inclusive os
Deuses não saberiam.
Em outras palavras, quem entrasse nos Três Reinos e viesse a este lugar humano cairia e
nunca mais poderia regressar, pois no passado a humanidade nunca teve o verdadeiro Fa
que pudesse permitir aos seres humanos regressarem ao Céu. Diz-se que Sakyamuni
ensinou o Fa, e que Jesus ensinou o Caminho. Porém, de fato, o que eles ensinaram era
para só um dos espíritos, o espírito-assistente de cada pessoa, enquanto o lado humano aqui
não podia entendê-los, e isto tornava impossível que a pessoa na superfície e seu espíritooriginal-principal (zhu yuanshen) mudasse por meio do cultivo. As pessoas falam de como
o Buda Sakyamuni propagou o Fa de tal e tal forma. Na verdade, ele e aqueles como ele,
estavam meramente estabelecendo a cultura da humanidade. Falei dessas coisas quando
comecei a ensinar o Fa. Quando os Deuses criaram os seres humanos, suas mentes estavam
em branco. Não tinham a habilidade de entender este mundo. Não tinham experiências da
vida real, nunca haviam experimentado tribulações ou sofrimentos, nem sequer podiam
diferenciar as quatro estações enquanto viviam. Havia necessidade de dar ao homem um
processo para aprender e entender o mundo – um processo para estabelecer continuamente
várias formas de cultura – e portanto, houve a necessidade de se criar uma forma
sistemática e correta de pensar além de crenças morais para a humanidade. Algo assim só
poderia ser formado através de um processo histórico extremamente longo, e portanto a
humanidade teve que passar por tantos anos de história. Os Três Reinos e a humanidade
não podiam ser criados enquanto a Retificação do Fa estivesse acontecendo. Isto não
adiantaria nada, então houve necessidade de se fazer um processo histórico que permitisse
aos seres humanos entender as coisas em um nível racional enquanto passavam por
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experiências da vida real durante esse processo na história. Somente então pôde ser
estabelecido o estado de ser, mentalidade, aparência externa, crenças morais e conduta que
o homem tem hoje.
Então, durante o processo de passar por experiências da vida real neste mundo e aprender
sobre o mundo, enquanto se estabelecia a cultura da humanidade, certamente houve
necessidade de se dizer aos humanos as coisas mais importantes como: o que são os
Deuses? O que são os Budas? O que são os Taos? O que são os diferentes Deuses? Então,
como se estabeleceu a cultura da humanidade? Esses Deuses foram enviados ao mundo
humano para que os humanos pudessem aprender estas coisas e serem salvos. Na realidade,
quanto a salvar pessoas, há pouco eu disse que aquele que era realmente salvo, era o
espírito-assistente da pessoa. Nem uma única pessoa foi capaz de regressar ao Céu – todas
estão reencarnando no mundo humano. Já que a forma externa da pessoa afeta o espíritoassistente, ele tem a mesma aparência que a pessoa. Essas pessoas com boa qualidade-inata
para a iluminação podiam ver que a pessoa regressava ao Céu, porém este ser divino era
meramente o espírito-assistente da pessoa que tinha a mesma imagem da pessoa. No
entanto, não era realmente o corpo principal da pessoa, e a pessoa verdadeira (espíritoprincipal) tinha que passar pela transmigração. A história simplesmente foi estabelecida
dessa maneira, passo a passo, até o presente, e desta maneira se criou o homem e o
converteu em uma pessoa com pensamento e comportamento moderno, e isto aconteceu
assim para que quando a história humana alcançasse esta última fase, os seres humanos
fossem capazes de reconhecerem o Fa. Em outras palavras, o surgimento de Sakyamuni e
de alguns outros Deuses na história foi para o surgimento de culturas ensinadas de forma
divina. Na verdade, isto foi para estabelecer aos seres humanos uma forma de pensar que
lhes permitisse entender os seres divinos e para estabelecer uma cultura que tornasse
compreensível a idéia dos seres divinos. Se a história fosse de outra forma, hoje, quando eu
ensinei o Fa, teria sido muito difícil de ensiná-lo, já que ninguém saberia o que é um Buda
ou o que é um Tao. Então, como poderia ensiná-lo? Teria que explicar tudo, incluindo
como são os Budas, Taos e Deuses, quais são suas características, o que fazem, como
salvam as pessoas, o que é salvar as pessoas, o que acontece às pessoas que são salvas, etc.
E mesmo se explicasse tudo isso, as pessoas não teriam as experiências da vida real e o
conhecimento necessário, e não teriam nenhuma imagem em suas mentes, nem teriam
passado por um processo de entender as coisas. Nesse caso, como ensinaria o Fa? Como
poderiam entendê-lo? Por isso, tudo isso teve que ser estabelecido durante o curso da
história, e assim, as pessoas de hoje podem entender o que é um Deus, o que é o Fa, o que é
cultivo, o que é a Perfeição, etc.
Então, o que é cultivo? Somente o cultivo realizado pelos discípulos do DaFa de hoje é o
verdadeiro cultivo, pois agora os seres humanos podem verdadeiramente se cultivar – algo
que nunca ocorreu na história. O que significa “salvar todos os seres”? Mesmo os Deuses
que deixaram essa cultura à humanidade, eles realmente não fizeram tal coisa como “salvar
todos os seres”. Certamente, eu estou fazendo isto, e agora vocês também – os discípulos
do DaFa – estão salvando todos os seres. Estão fazendo isto para toda humanidade
(aplausos), salvando as pessoas em uma escala completa. Em outras palavras, ao fazer tudo
o que os discípulos do DaFa estão fazendo hoje – seja que faça parte de algum projeto ou
esteja indo para a rua esclarecer a verdade, entregando materiais, ou se sentando em frente
aos consulados e embaixadas para expor a maldade – estão se cultivando, validando o Fa, e
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neste processo, salvando as pessoas do mundo. Isto é o que os discípulos do DaFa estão
fazendo. Mesmo parecendo coisas cotidianas, todos esses atos são magníficos, notáveis,
pois todas as profissões no mundo humano e todos os ambientes são seu lugar de cultivo.
No cultivo do passado, começar o cultivo significava ir a um mosteiro ou às montanhas.
Muitas pessoas não entendem este método de cultivo que estabeleci para os discípulos do
DaFa. Elas perguntam: “Como se cultivam enquanto trabalham? Como não se converteram
em monges?” Isto é entendível. Na realidade, uma vez Sakyamuni falou deste tema. Ele
disse que quando o Sagrado Rei que Gira a Roda descesse ao mundo, as pessoas poderiam
se cultivar em Tatagata sem precisar deixar o mundo secular. Então, como se cultiva sem
deixar o mundo secular? Como uma pessoa se cultiva em uma sociedade como a de hoje?
Há pouco disse, e já disse anteriormente também que há discípulos do DaFa em todas as
profissões e em todos os níveis sociais, e que estão salvando seres conscientes, validando o
Fa, e se estabelecendo como discípulos do DaFa em todas as profissões. Na realidade,
quando estão atuando nas várias profissões, e fazem bem as coisas que devem fazer, estão
realmente se cultivando. As diferentes profissões no mundo humano são todas locais de
cultivo. Isto nos leva de volta ao assunto de que falei antes - tudo da humanidade nos Três
Reinos foi criado para o DaFa, construído para o DaFa, e veio para o DaFa. A pessoa pode
se cultivar enquanto faz qualquer coisa ou enquanto trabalha em qualquer profissão. Em
outras palavras, a sociedade humana é um grande local de prática para o cultivo dos meus
discípulos do DaFa, e podem se cultivar sem importar onde estejam. Só depende se são ou
não diligentes em seus cultivos, e isto vale também para aqueles que fazem coisas como
agentes especiais. (A audiência ri). Todos vocês podem se cultivar e salvar seres. É
somente um assunto de como alinham seu pensamento e que tipo de atitude têm para com o
Fa.
As coisas de que falei há pouco são coisas que na realidade já havia explicado em meus
ensinamentos do Fa; desta vez, estou meramente falando com vocês de outro ângulo. Eu
gostaria de usar o pouco tempo que resta para responder algumas de suas perguntas.
(Aplausos). Não os tenho visto por um longo tempo, e muitas pessoas têm muitas perguntas
que querem fazer. Porém, sempre há aqueles que não foram diligentes no passado, mas que
agora estão sendo diligentes. Eles devem transitar novamente o caminho que os outros já
tomaram, e farão perguntas que os outros já fizeram antes. (A audiência ri). Também há
uma quantidade de pessoas que não lê muito os livros. Os livros contêm todas as respostas,
porém, tais pessoas não leem os livros, e por isso quando me veem, querem fazer essas
perguntas. (A audiência ri). Porém não importa, já que conseguiram se converter em
discípulos do DaFa e se cultivarem em DaFa, então há que considerá-las. Se vocês têm
perguntas, faça-as. Depois de tudo, sou seu Mestre. Quando os discípulos do DaFa têm
perguntas, e especialmente as relacionadas com o cultivo, é um assunto tão sério que devo
responder e falar-lhes disso. Quando fizerem perguntas, devem fazê-lo como de costume,
passando os papéis. Há uma coisa a mais: Há mais de três mil de vocês sentados aqui, e isso
sem contar os auditórios auxiliares. Se houver um papel de pergunta para cada pessoa, não
poderemos responder a todas. (O Mestre ri). Então, aqueles que fazem parte do comitê
organizador do Fahui irão revisá-las e passarão aquelas que forem selecionadas.
(O Mestre se senta, os discípulos aplaudem)
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Pergunta: Os discípulos do DaFa das cidades de Wuhan e Shenzhen enviam saudações ao
Mestre! (Aplausos). Nós estamos determinados a fazer as três coisas bem e caminhar bem a
última parte de nossa viagem.
Mestre: Eu acredito em vocês. Certamente o farão! Obrigado! (aplausos).
Pergunta: Eu descobri que o que impediu meu melhoramento foi o fato de que na
realidade a minha fé reta não é suficientemente sólida e que há elementos a nível
microcósmico que não acreditam, isto me faz sentir realmente triste. Eu, seu discípulo
realmente almeja regressar para casa com o Mestre.
Mestre: Posso ver que nesta pergunta nesse pedaço de papel, há elementos que não deram
um passo adiante, porém ao mesmo tempo você realmente deseja se cultivar bem. Penso
que quanto mais ler o Fa, mais você será capaz de resolver o que o está perturbando e
assim, definitivamente se cultivará bem. Não há meios especiais. Não há formas que o
Mestre possa ensinar pessoalmente a um por um para se cultivar, pois a quantidade de
pessoas no mundo é muito grande. Por isso sempre lhes ensinei a tomarem o Fa como
Mestre. Já lhes disse que o Mestre colocou tudo neste Fa, porém até hoje poucos de vocês
compreendem o peso destas palavras. Falarei com vocês sobre isso novamente no futuro.
Se você verdadeiramente se dedica a este Fa e se cultiva, definitivamente terá êxito no
cultivo! Por isso tem que ler o livro mais e estudar mais o Fa. (Aplausos).
Pergunta: Transmito as saudações ao Mestre por parte dos discípulos da cidade de
Shenyang! (Mestre: Obrigado!) (aplausos). Quando limpamos o nosso próprio campo
dimensional, precisamos usar a posição de mãos em jieyin ou a posição da palma da mão
ereta (lizhang)?
Mestre: Quando as mãos estão em jieyin, seus corpos e mentes estão sendo limpos, e
quando suas palmas estão eretas, é para enviar pensamentos retos. A forma na superfície é
meramente para fortalecer seus pensamentos quando enviam pensamentos retos e para
ajudar com que se enfoquem melhor ao fazer essa tarefa. Na realidade, quando seus
pensamentos retos são fortes, somente seus pensamentos (sem posição de mãos) são
suficientes.
Pergunta: Todos os discípulos do DaFa das cidades de Bengbu, Hefei e Huainam na
província de Anhui, enviam saudações ao nosso magnífico Mestre! Sentimos muitas
saudades do Mestre. Quando poderemos ver o nosso compassivo Mestre em pessoa? Na
China agora mesmo, todas as crianças de seis anos são praticamente obrigadas em massa a
se unirem aos jovens pioneiros dois meses depois de começarem a estudar. As crianças
nesta situação enfrentam perigo mortal quando o maligno partido for desintegrado?
Mestre: Isto não vale para as crianças. Não vale para as crianças quando elas são forçadas
a se unirem aos jovens pioneiros. (Aplausos) Definitivamente não vale para as crianças de
seis anos ou menos. (Aplausos) O maligno partido está tratando somente de fazer suas
coisas funcionarem. (A audiência ri) Sem importar quanto tente fazer uma coisa depois da
outra, não faz a mínima diferença. (A audiência ri).
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Pergunta: Todos os discípulos do DaFa da Turquia enviam saudações ao Mestre!
Agradecemos ao nosso compassivo e grandioso Mestre pela graça de sua salvação!
Mestre: Obrigado a vocês! (Aplausos)
Pergunta: A propagação dos Nove Comentários e os esforços dos discípulos do DaFa para
esclarecer os fatos têm levado a uma tremenda mudança na situação da China continental.
Podemos perguntar ao Mestre se podemos usar uma viagem de negócios como motivo para
regressarmos à China?
Mestre: É melhor esperarem um pouco mais. (O Mestre ri) Toda a retificação do Fa está se
movendo adiante rumo à superfície em um ritmo muito rápido, e agora é muito mais veloz,
por isso a quantidade de elementos malignos sendo destruídos é muito grande, estão sendo
eliminados e dizimados em grande escala durante a retificação do Fa. Na dimensão
superficial onde a retificação do Fa ainda não chegou, quando os pensamentos retos dos
discípulos do DaFa são especialmente fortes, eles também destroem grandes quantidades
de elementos malignos. Os discípulos do DaFa de todo o mundo, incluindo aqueles da
China continental, estão rapidamente destruindo as entidades do maligno partido assim
como também demônios intrometidos. Falo isto para destacar que ultimamente a multidão
de Deuses está localizando e eliminando as velhas forças em todos os lugares. No momento
em que são encontradas, elas são jogadas ao inferno. Mesmo quando nenhuma delas é
achada, os Deuses as buscam por todos os lados com a intenção de despachá-las,
(Aplausos) e no caminho, alguns dos fatores arranjados por elas, também estão sendo
destruídos. Outra coisa, neste momento, aquelas deidades intrometidas que estão associadas
às religiões das quais falei anteriormente, também estão sendo eliminadas. A situação total
está mudando rapidamente. Porém, enquanto os seres malignos não forem completamente
eliminados, eles continuarão fazendo coisas más e colocarão seus esforços nas pessoas e em
coisas terríveis. Então, por agora, não estejam muito ansiosos por regressar.
Pergunta: Qual papel os estudantes da Academia de Artes Fei Tian que estão em excursão
devem desempenhar no processo da retificação do Fa? Eles ainda precisam completar os
estudos e a universidade?
Mestre: A academia de arte Fei Tian é uma instituição profissional designada em treinar
talentos de primeira classe e certamente isto inclui um currículo acadêmico. Quando se trata
de matérias regulares, os estudantes participam em provas padronizadas na América para os
estudantes secundaristas, assegurando assim que eles não fiquem para trás nessas matérias.
Os discípulos do DaFa ainda estão trabalhando na escola e as coisas estão sendo
continuamente aperfeiçoadas.
O papel que os estudantes da Academia de Artes Fei Tian está desempenhando em validar
o Fa não é em nada um papel pequeno. Quando esclarecemos a verdade não é possível
chegar a tantas pessoas de uma vez, e ainda que os discípulos do DaFa tenham salvo muita
gente com seus esforços em esclarecer a verdade, o efeito é difícil de ser ampliado a bilhões
de pessoas no mundo. Todos já perceberam isto. Quando se explica os fatos a alguém,
geralmente se faz cara a cara, ou somente com umas poucas pessoas por vez. Porém uma só
exposição da Academia de Artes tem uma audiência de milhares, ou ao menos de centenas
11

por vez. Cabe destacar os resultados das atuações passadas, os quais foram excelentes. A
maior parte da audiência passou por completa mudança. No início uns poucos agentes
especiais foram enviados para causar problemas, e causaram problemas devido à
provocação das deidades intrometidas conectadas às religiões. Então, medidas de precaução
foram tomadas, e a partir dessas medidas, já não houve problemas desse tipo. Depois das
pessoas deixarem o teatro, a atitude inicial que as pessoas na audiência tinham para com os
discípulos do DaFa, havia passado basicamente por uma completa mudança – suas atitudes
no que se refere ao Falun Gong, todas mudaram. Com esta mudança no pensamento de
uma pessoa, seu destino – isto é, se ela permanece.
Os estudantes das classes avançadas estão em excursão neste momento, e quando a
excursão terminar, mais de duzentas mil pessoas terão visto a exposição. Pensem: quão
bom será este esforço? (aplausos) penso que este esforço valeu a pena. (a audiência ri).
Então, quando percebemos que um grupo de dança não era suficiente, estabelecemos um
segundo grupo e um terceiro. Depois de tudo, estamos salvando seres. Estes jovens
discípulos do DaFa não só estão fazendo coisas para salvar seres, mas também estão se
elevando através do cultivo, e estão estabelecendo a si mesmos, pois o que estão fazendo, é
em si mesmo cultivo, e o que eles estão transitando é o caminho para a divindade.
Pergunta: Devido aos seus egoísmos e apegos, muitos coordenadores em Taiwan se
desviaram enquanto conduziam os praticantes a fazerem coisas para validar o Fa, e essas
coisas não estavam de acordo com os requisitos do Fa. Trocar entendimentos provou ser
inútil, ainda depois de múltiplas vezes. Seu discípulo viu isto e está muito preocupado.
Mestre, eu gostaria de perguntar como um praticante comum deve desempenhar seu papel
nesta situação sem formar grupos e cooperando bem.
Mestre: Penso que o que descreve é o resultado de muito pensamento humano, e assim é
como as coisas são quando as pessoas fazem as tarefas do DaFa com pensamento humano.
Se cada pessoa transita seu próprio caminho bem e cultiva a si mesmo bem, enquanto
estiver se cultivando, fará as coisas bem. Os assistentes em diferentes áreas realmente são
só pessoas que coordenam coisas, só são contactados quando a Associação de Falun DaFa
ou quando o Mestre tem algo para que eles trabalhem, então lhes pede que comuniquem a
informação e o que se necessita aos praticantes. Cada um desses coordenadores devem se
cultivar bem a si mesmos, como todos os demais. Todos os discípulos do DaFa, incluindo
os assistentes, devem olhar para dentro de si mesmos quando os problemas surgirem.
Quando todos agirem assim, certamente as coisas caminharão bem. É um problema se
todos os olhos estão fixos nos assistentes, e todos estão ajudando-o a se cultivar enquanto
esquecem que eles mesmos são cultivadores também. Mais e mais problemas surgirão
quando este for o caso, pois estão olhando para fora, olhando externamente.
No entanto, se o assistente não está fazendo um bom trabalho, ou se suas habilidades são
escassas, então, de fato se deve considerar uma mudança. Isto porque suas falhas ao fazer
bem as coisas, envolvem uma grande quantidade de assuntos relacionados com o
desenvolvimento da região a qual ele é assistente, e assim poderão interferir com os
esforços dos discípulos do DaFa ao validarem o Fa. Porém, se cada um dos discípulos do
DaFa pode se responsabilizar por seu próprio cultivo e pelo DaFa, penso que isto fará com
que o resultado das coisas seja excelente em toda região.
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Um assistente está destinado a cometer erros, vocês escutaram o que eu disse, verdade? Um
assistente está destinado a cometer erros. Isso porque se não os cometesse, ele seria um
Deus, e não necessitaria mais se cultivar. Então, um assistente que comete erros deve ser
tratado mais severamente que outros que cometem erros? O cultivo é o mesmo e trata a
todos do mesmo modo. Em termos de impacto, certamente sua responsabilidade é maior, e
sua conduta também afetará os outros praticantes. Então, naturalmente o Mestre tem
requisitos mais altos para ele. Porém, na realidade, como cultivador individual, o trabalho é
igual. Sob circunstâncias normais, um assistente não pode ser afastado de seus trabalhos só
porque comete um erro. Bom, por quê? Enquanto os discípulos do DaFa passam pelo
cultivo, os assistentes também estão se estabelecendo e se temperando. A forma em que os
assistentes fazem seus trabalhos não pode ser comparada a nada que existe na sociedade
comum. Não têm precedentes. Se ele é substituído assim que comete um erro, e a pessoa
que o substitui é substituída porque também cometeu um erro, isto não é o que quero. Eu
quero que se tempere e amadureça. Colocando de outra forma: funcionaria se quando você,
um discípulo do DaFa, cometesse um erro, eu não lhe permitisse ser mais um discípulo do
DaFa e o substituísse por alguém mais? (a audiência ri) E quando essa pessoa que o
substituiu também cometesse um erro e não fosse mais permitido a ela ser um discípulo do
DaFa e a trocasse por outra pessoa – funcionaria? Os problemas estão destinados a
surgirem enquanto estiverem se cultivando e quando os problemas surgirem, o importante é
como cada um o ajuda com boa vontade; não culpe ou critique o assistente por causa disso,
tente consertar o erro. A atitude que cada cultivador tem para com os outros, é um reflexo
de seu próprio cultivo, e todos devem saber disso claramente.
Quando há algo de errado com um assistente, a responsabilidade que ele tem que suportar é
certamente maior, e todos vocês sabem disso. O Mestre tem incontáveis Fashen que cuidam
das coisas, e eles definitivamente não deixarão que os problemas ou as oportunidades para
o melhoramento passem desapercebidos. Porém, se você está muito apegado aos seus
problemas, seus problemas serão expostos através de um assunto, então você conseguirá
ver seus problemas através desse assunto em questão; isto poderá fazer que esse assunto
não seja resolvido no momento como resultado de seus problemas (apegos) que não foram
eliminados. E se mais pessoas se envolvem nisso, então bem, todos seus problemas serão
expostos através deste assunto para que você o veja. Essas coisas acontecerão. Não é que o
assunto ficará sem solução, e não é que os Fashen do Mestre não lhe apontarão seus apegos.
Pergunta: O Centro de Serviço Global de Renúncias ao partido maléfico recebe muitas
vezes chamadas telefônicas de pessoas de diferentes círculos na China continental, pedindo
que levemos suas saudações ao Mestre!
Mestre: Então, agradeço às pessoas da China continental e aos seres conscientes!
(aplausos). Uma vez que as pessoas do mundo se libertarem do controle dos fatores
perversos, elas despertarão e usarão suas próprias mentes para pensar sobre as coisas. No
passado, quando as pessoas estavam sob o ataque maligno que encobriu o Céu e a Terra, e
declararam suas posturas ou fizeram declarações contra o DaFa, sem importar quantos
casos houve, isso não era a pessoa em si que verdadeiramente dizia essas coisas. E sim, foi
o fator maligno fazendo uso da boca das pessoas. Eu faço uma clara distinção disso! E digo
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à maldade: Essas coisas que fizeram e seu desejo de perseguir as pessoas será tratado
durante a retificação do Fa sem o menor erro.
Pergunta: Olá Mestre! Eu, seu discípulo, sou jornalista de um meio de comunicação.
Muitas vezes sinto que minhas habilidades estão limitadas e que faço avanços muito
lentamente. Eu levo muito mais tempo para escrever artigos de notícias do que a minha
profissão demanda. Estou realmente ansioso sobre isso que está me acontecendo, e sinto
que isto tem a ver com o lento melhoramento de meu xinxing.
Mestre: Os avanços ocorrerão se mantiver o passo no estudo do Fa. Somente estudando o
Fa bem você pode validar o Fa, e somente estudando bem o Fa pode fazê-lo melhor.
Muitos praticantes perceberam que eram capazes de pensar de uma forma mais criativa e
abrangente em coisas que antes não sabiam como fazê-las, e isto foi graças ao estudo do
Fa, e hoje são capazes de fazer qualquer coisa com grande eficiência. Isto é o que acontece
quando se estuda bem o Fa. Agora, não estou dizendo que não esteja se cultivando bem.
Estou falando sobre um princípio do Fa. Leia mais o livro, estude mais o Fa e certamente
ganhará sabedoria.
Pergunta: Durante o esclarecimento da verdade, muitas vezes eu encontro este tipo de
pessoa: elas se identificam com o Falun Gong mas não se identificam com o jornal A
Grande Época. Minha pergunta é: isto é devido à forma com que o jornal está sendo
dirigido causando maus entendidos sobre o Falun Gong, ou há problemas com essas
empresas dos meios de comunicação em si?
Mestre: A meu ver, não é nenhuma das duas coisas. Há todo tipo de pessoa neste mundo:
umas gostam de comida picante, outras de comida amarga – há uma variedade de gostos.
As pessoas têm diferentes maus entendidos, tudo isso têm a ver com o fato de terem sido
envenenadas pelas mentiras do malvado partido. Aonde quer que esteja a raiz do mal
entendido de uma pessoa, ali é onde os problemas surgirão em termos de como ela vê as
coisas, e isto se manifesta na forma de diferentes pontos de vista. No entanto, isto também
não quer dizer que esta empresa dos meios de comunicação esteja sendo dirigida de forma
ideal. Porém, pelo menos, os meios dirigidos pelos discípulos do DaFa são mais limpos
que esses meios de comunicação dirigidos por pessoas comuns. Vocês estão salvando
pessoas e as estão beneficiando, depois de tudo, e partindo deste ponto de vista, os meios de
comunicação das pessoas comuns não podem se comparar com isto. Então, por que ainda
há pessoas que pensam dessa forma e dizem essas coisas? Isto ocorre porque diferentes
pessoas estão em diferentes reinos e têm diferentes perspectivas das coisas. Aonde quer que
uma pessoa seja envenenada em maior grau pelo perverso partido, é justamente onde as
coisas surgirão. Então, penso que o melhor é esclarecer os fatos de forma minuciosa sobre
qualquer assunto e assim ajudá-la a entender as coisas. Não se trata do fato de que o jornal
“A Grande Época” tenha este sério problema.
Pergunta: A malvada televisão do maligno partido está entrando no Canadá. Nós estamos
estabelecendo a Nova Dinastia Tang TV. Como podemos fazer um maior avanço?
Mestre: Isto depende dos próprios discípulos do DaFa. Vocês devem se lembrar de uma
coisa: hoje, o cenário da humanidade é para que os discípulos do DaFa atuem, e não é, de
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forma alguma, feito para esses malvados! (aplausos) Enquanto vocês fizerem bem e todos
chegarem a bons entendimentos, cooperarem e coordenarem bem uns com os outros, e
tiverem fortes pensamentos retos, digo que não há nada que não possa ser alcançado, pois o
ponto de partida de vocês não tem comparação – é salvar todos os seres! Os Três Reinos
foram criados com o propósito do assunto que temos em mãos, não para dar às pessoas
comuns uma recreação, e definitivamente não é para o entendimento das pessoas comuns.
Os seres humanos têm seus passa-tempos, porém isso é apenas uma parte da vida humana,
é também um estado que os seres humanos mantêm enquanto aguardam o Fa.
Pergunta: Sem importar o quão duramente tente, por que eu, seu discípulo, não consigo
alcançar o progresso da retificação do Fa?
Mestre: Penso que seu entendimento é muito bom. Se você sempre sente como alguém que
tem defeitos, então trate constantemente de ter a cabeça desperta e trate de alcançar o ritmo
estudando mais o Fa e fazendo mais o que os discípulos do DaFa devem fazer. Isso é tudo
o que necessita fazer.
Pergunta: Somos uma equipe que está compilando livros de textos do idioma chinês. Com
o processo da retificação do Fa onde se encontra hoje, gostaríamos de perguntar ao Mestre,
quanta energia devemos gastar em criar livros de textos? Devemos gastar mais tempo
criando livros de textos ou empregar o tempo em outros projetos?
Mestre: Penso que seja criando livros de textos chineses ou fazendo algo mais, vocês
devem pensar sobre como fazê-lo de uma forma coordenada, e ver se as escolas dirigidas
pelos discípulos do DaFa usarão seus livros escolares. Se não usarem, quando terminar de
fazê-los e ninguém os usar, não terá perdido seu tempo? Então, isto deve ser feito de uma
forma coordenada. Se a escola dirigida pelos discípulos do DaFa realmente precisar dos
livros, então faça-os e faça-os bem. Quando algo assim é iniciado, não é um
empreendimento pequeno e não é algo sem valor. Seu trabalho será deixado para a
humanidade. Se você quer meramente criá-los, sem nenhum fundamento, então depois de
completar sua tarefa, talvez outros encontrem erros ou achem inadequado, assim ninguém
poderá usá-los – então, não terá atrasado outras coisas? É preciso coordenar bem entre
vocês.
Pergunta: Primeiro, eu quero transmitir as saudações ao Mestre por parte de todos os
discípulos do Reino Unido! Não fizemos bem quando nos preparamos para a excursão
global do Espetacular Gala do Ano Novo Chinês da NDTV. O show não ocorreu no Reino
Unido devido a muitos desafios quando buscávamos um lugar para apresentá-lo. Isto foi
causado porque há alguns problemas com os discípulos do Reino Unido em geral?
Mestre: Penso que se nem sequer pôde se encontrar um lugar onde apresentar o show, isto
é realmente um problema (os discípulos riem). Como isso pode acontecer? Foi porque não
deram suficiente importância e não cooperaram bem? Todo ano os discípulos do DaFa têm
feito um show do Ano Novo Chinês, e com o tempo, se espalhou para outras regiões, para
outros países, até fazendo seus próprios shows, independente da NDTV. Por que estamos
fazendo isto? Para levar divertimento às pessoas comuns? Absolutamente não. Todos
sabem claramente sobre isto. O que desejamos através desse meio, é mostrar o
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comportamento dos discípulos do DaFa, eliminar as mentiras e calúnias que o malvado
partido inculcou na mente das pessoas, e ao mesmo tempo, salvar a todos os seres e
esclarecer os fatos. Hoje, se há pessoas, em qualquer lugar, seja na classe média ou alta que
dizem não conhecer Falun Gong, eu diria que estão fingindo ignorância. Especialmente se
for alguém de um órgão governamental. Se esta pessoa de um órgão governamental disser
que não conhece Falun Gong, então, ela está deliberadamente fingindo que não sabe –
realmente é assim. Em outras palavras, todos sabem do que se trata Falun Gong, e todos
eles sabem que o partido está perseguindo o Falun Gong, e que o Falun Gong é um grupo
de pessoas bondosas e boas que se cultivam de acordo com Zhen-Shan-Ren. Todos sabem
claramente sobre isto.
Então penso, já que um problema assim surgiu, há necessidade de ir e explicar os fatos.
Penso que deveria ser resolvido esclarecendo a verdade, e ao mesmo tempo, devemos
descobrir o que está nos bloqueando. O maior problema está no fato de que os praticantes
não cooperam bem entre si. Há regiões onde os praticantes estavam envolvidos em
discussões intermináveis – um queria alugar um teatro, outro queria alugar outro teatro
diferente – eles se esqueceram que deveriam validar o Fa, e não validarem a si mesmos.
Em anos anteriores, tudo era feito por vocês, os discípulos do DaFa. Todo ano quando os
via, eu me sentia ambos: feliz e insatisfeito. Os discípulos do DaFa gastavam muito
dinheiro, materiais, e muitos recursos humanos em cada show do Ano Novo Chinês, e as
pessoas envolvidas usualmente eram membros chaves de vários projetos. Então, se não
alcançávamos os resultados desejados, realmente era uma perda grande e não valia a pena.
Durante o show ouvia-se comentários sarcásticos, e os que iam ao teatro diziam todo tipo
de coisas quando saíam do show – o que significava que os resultados esperados não eram
atingidos. No entanto, os discípulos do DaFa estão validando o Fa, e enquanto estiverem
esclarecendo os fatos, nem sempre terão êxito em estabelecer seus pontos. Mais tarde,
pensei sobre isso por um instante, refletindo: “Devemos continuar fazendo o show? Se os
resultados continuarem sendo assim, não podem continuar. Os discípulos do DaFa não têm
feito tudo isto para prover entretenimento às pessoas comuns. Se não se pode salvar as
pessoas e temos gasto tantos recursos humanos, materiais e financeiros – gastos em
múltiplas áreas – então não se pode continuar”. Então, quando considerei isto
cuidadosamente, vi que de fato havia algumas pessoas entre nossos discípulos do DaFa
com talento nesta área, e que sempre quiseram validar o Fa desta forma. Todas elas tinham
um desejo similar. Certamente estou falando sobre isto em um nível superficial. Então
pensei: “Já que esta é a situação, simplesmente administrarei eu mesmo este assunto”
(aplausos). Pelo menos os dirigirei até que amadureçam; os guiarei por alguns anos, em
cujo momento já saberão como fazer as coisas.
Naturalmente sempre é mais fácil dizer que fazer, e uma vez que me envolvi nisso, a
natureza fundamental do espetáculo mudou. Todos vocês sabem que os discípulos do DaFa
devem validar o Fa, então o que o Mestre está fazendo? O Mestre veio para fazer a
retificação do Fa. Por isso, uma vez que decidi fazer isto, tudo mudou, as pessoas na
audiência, as pessoas que queria salvar e o assunto em si que deveria ser feito. Se isto deve
ser feito bem, então necessita alcançar os melhores resultados e verdadeiramente salvar e
resgatar as pessoas. Só assim eu faria isto, e isto teria que ser alcançado. Então não podia
fazer as coisas como antes. Antes, os discípulos do DaFa estavam fazendo o show de forma
amadora, mas agora o show deve ser feito em alto calibre. Naturalmente algumas pessoas
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disseram: “O que quer que o Mestre queira fazer, certamente deverá ser feito da melhor
forma”. Claro, se isto não fosse o melhor, eu não o faria. (Aplausos) Então pedi às pessoas
que começassem a recrutar e estabelecer uma escola de dança, pessoas talentosas seletas e
dessa forma também formei uma orquestra. Esta sequência inteira de eventos requeriam
treinamento e desenvolvimento começando desde o fundamental, e tudo tinha que levar
verdadeiramente a atuações de primeira classe. O Mestre tem se envolvido em muitas
dessas coisas, incluindo os componentes criativos e os ensaios. Todos vocês escutaram
sobre isto.
De qualquer forma, as crianças fizeram excelentes atuações. Realmente fizeram um grande
trabalho. É algo raro ver os membros da audiência derramando lágrimas em um evento de
artes interpretativas. Em cada show feito pela “Representação das Artes Divinas”, houve
muitos membros da audiência que derramaram lágrimas durante o espetáculo, e muitas
pessoas tiveram que limpar as lágrimas de seus olhos constantemente. Cada show era
assim. As pessoas estavam verdadeiramente comovidas. Nesta dimensão eram pessoas
jovens atuando, enquanto em outras dimensões, muitos de meus Fashen e muitos seres
divinos o estavam fazendo. (Aplausos) A força do impacto nas pessoas, junto com as
mudanças que causaram nelas, foram muito parecidos ao que aconteceu tempos atrás
quando ensinava o Fa em pessoa. (Aplausos) Este show realmente tem feito tremendas
mudanças nas pessoas.
São artes interpretativas depois de tudo, então, quanto mais alto o calibre do show, mais
pessoas vão ser receptivas a ele e maiores serão as mudanças que vão ocorrer nas pessoas.
Portanto, devem ser atuações perfeitas. Devem ser perfeitas em todos os aspectos, no
momento em que se levanta a cortina, deve se perceber uma cena muito bela. Os
requerimentos são a coreografia, os trajes, o efeito teatral, todos devem ser belos. As
pessoas na sociedade de hoje já não podem entender isto. O sentido de estética das pessoas
muda junto com as tendências da sociedade. Um dia tal e tal coisa está na moda, então
dizem que é bom; pouco depois, no dia seguinte é outra coisa que está na moda, e então
algo diferente passa a ser bom. Somente os princípios do DaFa são imutáveis e invariáveis,
e nós somos os únicos que sabemos o que é a beleza verdadeira. Como os discípulos do
DaFa cultivam Zhen-Shan-Ren, somos capazes de conhecer o que é verdadeiramente bom
– algo que nunca muda – portanto tem eco no lado bom e maravilhoso das pessoas. Isto é
algo que as pessoas comuns não podem fazer agora. Há também a energia enviada com as
canções de nossos cantores, com a música da orquestra, e com os movimentos dos
bailarinos no show, e esta energia é pura e benevolente, compassiva e extremamente
poderosa. De fato, muitos membros da audiência tiveram seus problemas de saúde
resolvidos nesse campo. Aqueles que viram o show não sabem, porém gradualmente
perceberão isto. No momento que terminaram de ver o show, suas mentes foram
purificadas e sua saúde recuperada. (aplausos) Então, penso que sim, realmente tivemos
resultados excelentes. A maioria dos artistas são discípulos jovens do DaFa, e dessa forma,
não leva muitos recursos dos discípulos do DaFa.
Pergunta: Qual é o propósito do primeiro Torneio Internacional de Dança Tradicional
Chinesa da NDTV?
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Mestre: Não quero explicar isto em detalhe assim, pois dessa forma deixaremos algo bom
para que se possa falar mais tarde. (Discípulos riem). Porém, posso falar com vocês sobre
isso em termos superficiais. O malvado partido tem medo do que quer que os discípulos do
DaFa façam. As atuações dos discípulos do DaFa são da cultura chinesa reta e pura,
cultura antiga, e cultura verdadeiramente concedida pelos Deuses. Isto certamente destrói a
cultura do malvado partido, assim que naturalmente, ele está assustado. Não importa como
o malvado partido usa toda a sua maquinaria, é um regime indecente que tem ocupado
somente este pedaço de terra que é a China, assim, qualquer coisa que faça, está limitado às
fronteiras da China. Quando a NDTV faz algo como este torneiro, ao contrário do partido, é
algo feito em escala global, é um torneio internacional e um evento internacional que não
depende de qualquer outra coisa. (O Mestre ri) (a audiência ri e aplaude) Os ganhadores
desse evento estarão ganhando uma competição internacional.
Pergunta: Por favor, poderia nos falar se há algum problema caso a Escola Minghui use
caracteres chineses simplificados?
Mestre: Façam o que for mais conveniente. Podem fazer as coisas baseando-se nas
circunstâncias atuais da humanidade. As Escolas Minghui em Taiwan usam os caracteres
tradicionais, e as que são direcionadas aos chineses do continente, usam caracteres
simplificados. Não estou contra nada disso. O assunto não é sobre como devem ser escritos
os caracteres. A chave está em como dissolver a cultura do partido e salvar seres
conscientes. Isto é o que mais importa. Não fiquem presos nessas trivialidades.
Pergunta: Alguns discípulos que vivem nas áreas remotas não participaram no projeto
recente da retificação do Fa onde o Mestre guiou os discípulos da América do Norte a
fazerem o Espetáculo do Ano Novo. Esses discípulos de áreas remotas sentem que podem
estar ficando para trás.
Mestre: Não, não é assim. Não pedi a todos que participassem. Mesmo quando comentei
sobre a venda dos ingressos para o show, foi devido ao fato dos estudantes estarem
ansiosos e me pediram que dissesse algumas palavras; não pedi a todos que viessem e
participassem. Apenas disse que aqueles de vocês que tivessem em circunstâncias
adequadas, poderiam vir e ajudar. Se suas circunstâncias não eram favoráveis, não
deveriam vir. Se disser: “Estou realmente ocupado aqui e não posso deixar os projetos que
validam o Fa”, então não venha.
Pergunta: (Mestre: não direi os nomes). Saudações ao Mestre por parte dos discípulos do
DaFa na província de Zhejiang. (Mestre: Obrigado!) (aplausos) Os requerimentos para
praticantes locais são diferentes dos requerimentos para estrangeiros? Ou as quantidades de
carma é que são diferentes? Ou se deve ao fato de terem diferentes tipos de conhecimento e
certas relações predestinadas?
Mestre: Não se trata de ter diferentes carmas ou diferentes requerimentos, e
definitivamente não se trata de relações predestinadas diferentes. Tem a ver com os
diferentes juramentos que fizeram no início. Os discípulos do DaFa são um corpo, e é o
mesmo onde quer que estejam – o progresso da retificação do Fa está sincronizado.
(aplausos). Se os discípulos do DaFa fora da China não tivessem feito esforços para resistir
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à perseguição que tem exposto o mal de forma poderosa e em escala internacional, o mal
teria perseguido os discípulos do DaFa na China ainda mais severamente e com menos
restrição ainda. Tudo isto trouxe grandes mudanças, e estas coisas são inseparáveis do que
os discípulos do DaFa fora da China têm feito. Assim, que nesta pergunta que faz, a única
diferença está em termos do que fazem. Os problemas com os que se encontram são os
mesmos. Não há nenhuma diferença em termos de reinos de cultivo ou níveis.
Pergunta: Todos os estudantes da Russia enviam suas saudações ao Mestre. Alguns
estudantes russos foram detidos por esclarecerem os fatos. Podemos perguntar como os
estudantes russos deveriam mudar este tipo de situação e ambiente?
Mestre: Usualmente, onde quer que haja um problema, ali é onde os discípulos do DaFa
devem esclarecer os fatos, e fazê-lo de forma tenaz. Nossos estudantes chineses
compartilham uma impressão: na sociedade ocidental tudo acontece de maneira ordenada e
organizada. Para certas coisas, devem combinar com antecedência, e a pessoa deve esperar
um longo tempo para que se alcancem as coisas desejadas. Porém, o que está acontecendo
com a perseguição é muito urgente, e enquanto estamos resistindo à perseguição, não há
tempo para fazer as coisas lentamente, as coisas devem ser feitas apressadamente. Os
estudantes já perceberam isto. Portanto, muitos estudantes chineses procuraram seu próprio
enfoque, comparecendo em reuniões em pessoa, fazendo as coisas de forma tenaz,
determinados em esclarecer os fatos completamente e resolver as coisas. No entanto, alguns
estudantes ocidentais acham difícil essa forma de lidar com as coisas, pois já estão
acostumados a fazerem as coisas de outra forma. Porém não pode mais ser assim –
realmente não. Não podem mais esperar. Os seres conscientes estão sendo perseguidos, e a
moralidade está decaindo rapidamente. O número de pessoas que você deve salvar está se
tornando cada vez menor e as coisas estão se tornando mais difíceis. Por isso não podemos
esperar.
Pergunta: Por que os caracteres simplificados são usados nos materiais de ensinamento em
chinês que devem ser deixados ao futuro? Os caracteres simplificados não são um produto
do partido maléfico?
Mestre: Certamente, os caracteres simplificados foram criados na sociedade pelo perverso
partido. Isto é certo. Porém, hoje mais de um bilhão de pessoas utiliza os caracteres
simplificados na China. Se esclarecermos os fatos utilizando os caracteres tradicionais e as
pessoas não puderem ler, isso não adiantará nada. Não é algo que pode ser mudado da noite
para o dia. Façam o que for mais conveniente quando esclarecerem os fatos. Não importa
que tipo de escrita as pessoas utilizam agora. Não é um problema enquanto pudermos
salvar as pessoas com ele! Salvar as pessoas é a maior prioridade! (aplausos).
Pergunta: O Mestre disse que os discípulos do DaFa obtiveram uma vida nova, emergindo
do velho Cosmo e dos princípios velhos do Fa. Podemos considerar isto como significando
que o DaFa deu a todos os seres uma oportunidade para renovarem a si mesmos, uma
oportunidade que é única e inigualável?
Mestre: O Cosmo já não é bom, e o mesmo é certo para os seres conscientes. Se os seres
não fossem renovados, o Cosmo deixaria de existir. Essa é a situação. Isto não está limitado
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aos seres humanos: O que eu disse se aplica também aos seres divinos, aos céus e a todos
os seres – se aplica a todas as vidas. O Fa está sendo retificado no Cosmo inteiro e não
apenas no mundo humano. Porém, de fato, a verdadeira retificação do Fa do mundo
humano ainda não começou.
Pergunta: Por favor diga-nos: qual é a conexão entre estabelecer uma universidade e a
retificação do Fa?
Mestre: Se os discípulos do DaFa querem estabelecer uma universidade, não há nada de
mau em fazê-lo, contanto que a usem para validar o Fa, esclarecer os fatos, e salvar seres
conscientes. O ponto é buscar e ver se esta tarefa tem alguma conexão com a salvação dos
seres conscientes. Se não tem nenhuma, então não há muito sentido em fazê-lo.
Pergunta: Vejo muitos elementos da cultura do partido nas formas em que os
companheiros praticantes fazem as coisas, porém, não sei como dizer isto a eles.
Mestre: As formas de pensar e a forma de falar das pessoas que vêm da China continental
estão compostas, em diferentes graus, das práticas sociais más que foram criadas pelo
malvado partido para os chineses do continente. Enquanto você se cultivar, gradualmente
chegará a reconhecer essas coisas. Quando os chineses do continente passam a viver em
uma sociedade normal, as práticas e hábitos maus que possuem, acabam mudando com o
tempo. Certamente aquelas coisas não o afetam no cultivo, e não podem impedi-lo, então
não é um problema. Voltando aos tempos em que eu ensinava o Fa na China, muitas
pessoas tinham esse mesmo estado mental, no entanto podiam entender o Fa e se
cultivarem. Isso não pode ser detido. Nós trazemos à luz a maligna cultura do partido para
expor sua natureza maligna e fazer que as pessoas o vejam pelo que é, para que as pessoas
vejam como o partido maligno está envenenando os chineses, como ele está destruindo o
sentido de consciência da humanidade, e como ele está arruinando a antiga cultura chinesa.
O último propósito do mal é destruir a humanidade.
Pergunta: Os livros do DaFa em caracteres simplificados e tradicionais são os mesmos em
outras dimensões?
Mestre: Em outras dimensões os livros não estão em caracteres tradicionais ou
simplificados. (a audiência ri) Estão na forma de escrita de outras dimensões. (a audiência
ri) Nos céus eles têm a forma de escrita dos céus.
Pergunta: Quando eu vejo um ponto dourado movendo-se frente aos meus olhos, posso
recitar “mie”?
Mestre: Direi dessa forma. Se você pensa que não é algo bom, pode tratar isso com
pensamentos retos. Porém, se é uma coisa boa, seus pensamentos retos não o afetarão. Isto
porque seu pensamento é reto, e se essa coisa também é algo reto, não será afetada.
Pergunta: No futuro existirá somente o DaFa e o idioma chinês, então não há problema
para as crianças nascidas fora da China em não irem à escola e estudarem somente o DaFa
e o idioma chinês?
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Mestre: Não lhes pedi que façam isso. Quando, no futuro o Fa retificar o mundo humano,
como quer que sejam as coisas naquele momento, é um estado que os seres humanos que
permanecerem deverão lidar. Se você diz: “Quero fazer agora as coisas que são para o
futuro”, então não conseguirá fazê-las. É melhor fazer bem as coisas que estão associadas
com aquilo que devemos fazer neste momento que é salvar seres conscientes. Os discípulos
do DaFa não se encarregarão das coisas do futuro, pois naquele momento, somente o
Mestre se encarregará das coisas.
Pergunta: Não temos feito nossas atividades nas zonas turísticas em muitas grandes
cidades, pois a maioria dos praticantes está envolvida com o Espetacular Gala do Ano
Novo Chinês, com a Banda Marchante da Terra Divina, e com outros projetos. Então, há
menos e menos praticantes diretamente envolvidos no esclarecimento da verdade.
Mestre: Na realidade, a Banda Marchante da Terra Divina quase não está ensaiando
nenhuma peça nova ultimamente. A maioria dos membros da banda tem tempo para
praticar por si mesmos individualmente; há pouco tempo para ensaios grupais. Este é o caso
em todas as regiões, assim que em sua grande maioria, isto não tem afetado os outros
projetos. No início, quando a banda foi estabelecida pela primeira vez, certamente
precisava separar um tempo para ensaiarem juntos durante aquele período. Porém,
atualmente quase não afeta outros projetos.
Pergunta: A perseguição ao Falun Gong por parte do maléfico partido ultrapassou os
limites da China, e houve casos de praticantes sendo deportados. Como os nossos meios de
comunicação devem lidar com isto?
Mestre: Quando o mal nos persegue, nós informamos – isto não é problema. Não há nada
pelo qual devemos nos envergonhar, já que o que mostramos ao público é a maldade do
maléfico partido. Os discípulos do DaFa não serão assustados pelo mal. Os discípulos do
DaFa já acalmaram tormentas terríveis, então, o que há a temer? Se nem sequer os
discípulos do DaFa na China continental o temem, quem haveria de temê-lo fora da China?
Exponham o mal onde quer que deva ser exposto, e informem o que necessita ser
informado.
Pergunta: Eu, seu discípulo, quero muito memorizar o Fa, porém, devido aos vários
projetos atuais, o tempo se torna muito curto para isso.
Mestre: Depende de você. Esse dilema sempre esteve presente, pois os discípulos do DaFa
têm que validar o Fa enquanto estudam bem o Fa, portanto seu tempo é definitivamente
apertado. Esse é o desafio que estão enfrentando. Cultivem-se bem e salvem seres
conscientes. Ambos são definitivamente importantes.
Pergunta: Desde que o Mestre nos disse na Conferência de 2005 em São Francisco que o
bairro chinês era um espaço a ser preenchido com o nosso esclarecimento dos fatos, temos
nos esforçado para fazer isto. No entanto, o mal ali é desenfreado hoje em dia, e os
discípulos da área da Bahia estão muito ansiosos. Mestre, por favor, nos guie neste assunto.
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Mestre: Quantas pessoas têm verdadeiramente ido ao bairro chinês de São Francisco para
esclarecer os fatos? Se não persistiram nisso, e somente umas poucas pessoas se
envolveram nisso, seguramente as coisas não mudarão! Como há tantos discípulos na área
da Bahia, por que não fazem dessa área uma prioridade e colocam um pouco de esforço ali?
Pergunta: Os discípulos do DaFa de várias áreas enviam suas saudações a você! Estas
saudações partem da cidade de Fushun da província de Liaoning, cidade de Shashi da
província de Hubei, a cidade de Yantai, a cidade de Puyang da província de Henan, cidade
de Heifei, cidade de Pingjiang da província de Hunan, a cidade de Jinan, a cidade de
Kunming, a cidade de Dangdong na província de Liaoning, cidade de Hangzhou da
província de Fujian, cidade de Nanking, cidade de Minbei da província de Ghizhou, a
cidade de Zunyi, a cidade de Panjin, a cidade de Huai’na da província de Jiangsu, a cidade
de Changchun, Pequim, Tianjin, Nanking, a cidade de Cangzhou, a cidade de Guiyang da
província de Henan, cidade de Jilin, Hongdu da província de Nanchang, cidade de Zhuhai,
cidade de Laiyang, cidade de Chenzhou, a cidade de Hengyang, a cidade de Hengnan, a
cidade de Luzhou da província de Sichuan, a universidade de Tianjin, e a cidade de Yiyang
da província de Hunan.
Mestre: Obrigado a todos! (aplausos)
Pergunta: Os discípulos do DaFa vieram ao mundo humano com os votos que fizeram ao
Mestre. Se nesta vida vivida na ilusão humana, um discípulo não transitar pelo caminho que
prometeu, ele ainda terá um caminho de cultivo que o leve à Perfeição? E particularmente,
como isto afetará as crianças?
Mestre: Se um ser rompe sua promessa, os céus o considerarão um assunto sério. No
entanto, se enquanto os discípulos do DaFa estão sendo perseguidos, ele não seguiu o mal,
não contribuiu para agravar a situação da perseguição, não se envolveu na perseguição dos
discípulos do DaFa, entretanto, não foi capaz de se identificar com o DaFa, pelo menos
será permitido a ele permanecer para a próxima fase. Na próxima fase vai haver pessoas se
cultivando. No entanto, não terão a honra e a glória dos discípulos do DaFa do período da
retificação do Fa, pois esta poderosa virtude é imensurável. Quando o Fa retificar o mundo
humano no futuro, haverá um grupo de discípulos do DaFa. Porém, seu cultivo será muito
árduo, será tão árduo que com o mínimo desvio dos pensamentos do discípulo, fará que o
Fa não lhe seja mostrado. Assim que obtiverem o livro, poderão lê-lo todos os dias e
mesmo assim não serão necessariamente cultivadores. Então, os discípulos deverão se
manter em altos padrões, já que a verdadeira imagem de tudo será mostrada no futuro. Em
outras palavras, mesmo sendo difícil cultivar no futuro, a oportunidade para se cultivar
ainda existirá.
Pergunta: Quanto às suas lições em certas regiões que não foram passadas oficialmente
pela Associação de Falun DaFa, há problema que pessoas de outras regiões possam escutar
sobre essas lições com os praticantes individualmente?
Mestre: Alguns praticantes ficam encantados quando se trata de se destacar, e de vez em
quando se ostentam fazendo algo novo ou único. Como tenho dito em muitas ocasiões: O
que eu digo com respeito às circunstâncias específicas ou digo a um pequeno número de
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pessoas, não deve ser gravado nem tampouco ser retransmitido a outros praticantes. No
entanto, algumas pessoas simplesmente não me escutam e insistem em fazer isto. Elas estão
ostentando e danificando o DaFa, além de interferir com o cultivo dos discípulos do DaFa.
Sabem, no cultivo, o sinal mais proeminente de que uma pessoa abriga apegos humanos é
quando ela faz coisas que não são para validar o DaFa, mas para validar a si mesma! Este
ato faz que a pessoa desempenhe um papel destrutivo. Há aquelas que usualmente fazem
coisas em nome do Mestre, dizendo: “O Mestre me pediu que fizesse tal e tal coisa”... “O
Mestre disse isto e aquilo”, ou “O Mestre me pediu que fizesse isto e aquilo”. Nunca pedi a
ninguém que fizesse algo. Quem quer que faça isto, está tentando alcançar suas metas
pessoais usando o nome do Mestre. Mesmo quando dou instruções a alguém para que faça
uma ação específica a fim de resolver algo, e essa pessoa diz coisas aos outros praticantes,
ela, ainda assim, está desempenhando um papel destrutivo. Lembrem-se de minhas
palavras. Quem quer que diga coisas em meu nome, está fazendo algo mau. Pelo menos
naquele momento, não está de forma alguma dizendo coisas que um cultivador deve dizer;
está tentando diminuir os outros tentando crescer com o nome do Mestre. Certamente posso
pedir aos coordenadores principais dos discípulos do DaFa que retransmitam minhas
palavras, e nesses casos peço para fazê-lo.
Pergunta: Os cinco mil anos de história da cultura chinesa plantaram a base para que a
humanidade entendesse o Fa. Agora que o processo da retificação do Fa está chegando ao
final, necessitamos passar muito tempo compilando os livros de texto que ensinem a cultura
chinesa tradicional, verdadeira e padrão, e que sejam apropriados aos estudantes da escola
primária e segundo grau, assim como também aos estudantes que não são chineses.
Mestre: Penso que isto deve ser feito em conjunto com o estabelecimento de escolas, e ser
feito de maneira coordenada. Se entre vocês, uma pessoa quer fazê-lo e a outra também
quer, então utilizarão recursos humanos, materiais e energia, bom, se no final não for útil,
não terão feito em vão? Esclarecer os fatos e salvar as pessoas é verdadeiramente um
assunto urgente no momento. As pessoas do futuro terão que consertar as coisas que uma
vez arruinaram. Não importa se foi o mal que disse a elas para fazerem as coisas, aquelas
maldades foram feitas por seres humanos. As pessoas terão que se desfazerem de todo o
mal que uma vez fizeram. Portanto, como quer que os discípulos do DaFa façam as coisas,
no momento, o que se deve fazer é dar um caminho correto para a humanidade seguir.
Pergunta: Por favor, nos ajude a entender a importância da dança clássica chinesa.
Mestre: Não há muito que falar em termos de importância. Os discípulos do DaFa estão
utilizando a dança clássica chinesa em suas atuações. Eu deveria falar sobre a dança
chinesa aqui? (a audiência ri) Como estão usando em suas atuações, direi algumas palavras
sobre isso: “Dança chinesa” é na realidade uma maneira abreviada de dizer dança clássica
chinesa. A dança chinesa inclui a dança folclórica, dança étnica e outras. Por que a dança
clássica chinesa é considerada uma dança clássica? Porque foi legada da antiga China.
Quanto à forma de como as coisas foram legadas, há dois métodos: um é quando as culturas
antigas de diferentes períodos são infundidas nos genes das pessoas, formando uma espécie
de suporte que está associado a cada movimento de um ser humano, chamado
“comportamento yun”; outro método é através da herança cultural, e o legado de uma
cultura pode ser dividido em transmissões orais e escritas e também por posições de dança
23

ou movimentos. Diferentes regiões têm diferentes estilos de dança, e as coisas que são
infundidas no corpo humano fazem com que as posições e movimentos das pessoas
definam a sua singularidade; isto se refere ao comportamento étnico que faz parte da
constituição de um ser humano. Por isso há uma grande diferença em cada movimento feito
por um chinês quando comparado com uma pessoa ocidental fazendo o mesmo movimento,
por exemplo: o levantar de um braço ou de uma perna – como também suas expressões
faciais. De fato este é o “comportamento yun” étnico, e é algo muito difícil de aprender.
Qualquer posição de dança ou movimento que faça, cada extensão de seu braço e até
mesmo quando apóia o seu pé você expressa este comportamento, isto é algo comum que
acontece através da história.
Há três componentes muito importantes na dança chinesa: o yun físico, as formas físicas e a
técnica. O “yun físico” que a dança chinesa enfatiza, na verdade corresponde ao
comportamento étnico por meio da atuação física. Na realidade, não havia um legado
sistemático no que se refere à forma física da dança chinesa através da história, porém o
caractere “wu” na palavra “wushu” (artes marciais) e o caractere wu na palavra “wudao”
(dança) soam igual, e isto foi deliberadamente planejado pelos Deuses. De fato, se o
caractere wu (como em wushu) fosse usado em um contexto suave, se referiria à dança; se
o caractere wu (como em wudao) fosse usado em um contexto agressivo, se referiria às
artes marciais. Nas diferentes dinastias da história e em uma variedade de ambientes, que
vão desde cortes imperiais até ambientes de cidadãos comuns, em muitas ocasiões, tais
como celebrações e banquetes, as danças feitas nas atuações, eram feitas por guerreiros, os
quais faziam saltos, voltas e movimentos que envolviam técnicas das artes marciais,
também utilizavam espadas, lanças, bastões e coisas desse tipo. No entanto, as formas
físicas eram em sua maior parte transmitidas às pessoas e incluíam muitos elementos de
diferentes estilos. Diferentes dinastias também tinham suas próprias danças da corte, e esta
prática sempre existiu. Certamente, somente em tempos recentes as pessoas começaram a
padronizar sistematicamente a dança chinesa e estabelecer o estudo formal e o ensinamento
da dança chinesa, isto é, ensinar a dança chinesa de forma sistemática. Claro, esta forma de
dança definitivamente não foi criada em tempos recentes.
A dança chinesa tem seu próprio sistema completo de treinamento para atingir o
fundamental. Têm exercícios similares àqueles do balé, tais como os que envolvem barras
ou os exercícios de solo. Portanto também tem um “yun físico”, formas físicas e técnicas. O
yun físico da dança clássica que a China continental usa hoje em dia está limitado pelo
sistema da cultura do maléfico partido, e o entendimento é na realidade muito superficial. O
yun não é somente os movimentos de balé vistos na superfície; trata-se principalmente
sobre as qualidades internas dessa etnia. Por exemplo, quando um ocidental e um chinês
que nunca tenham aprendido dança, ambos começam a estudar a dança chinesa juntos, eles
definitivamente exibirão comportamentos diferentes. As coisas legadas através da etnia de
uma pessoa está em seus ossos e em seu ser. As técnicas avançadas na dança chinesa
incluem saltos e voltas que são mais difíceis que no balé, e requerem uma maior maestria
que no balé. A dança chinesa é mais ampla que o balé em termos de alcance e tem muito
mais movimentos.
O balé tem somente uns poucos movimentos, e se tentar agregar outro movimento a este,
não será um movimento de balé. Então não pode ser alterado. No entanto, a dança chinesa
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tem tantos movimentos que é relativamente fácil para ela refletir qualquer característica
necessária. Tudo pode ser feito, não importa que personagem, ambiente, ou lugares que se
pretende refletir na dança. Esta é uma de suas características mais fortes, e sua criação é
relativamente fácil. Por outro lado, com o balé é muito difícil inventar uma nova
composição devido ao fato de ter poucos movimentos – esses movimentos é tudo o que há
com relação a ele – e uma vez que vai além desses movimentos, já não é balé. Como a
dança chinesa é vasta e contém tanta coisa, é relativamente fácil criar algo. Esta é uma
vantagem para os discípulos do DaFa quando usam a dança chinesa nos espetáculos do
Ano Novo Chinês. E mais, a China passou por cinco mil anos de civilização, então
qualquer história ou qualquer coisa pode ser refletida no cenário. Ela provê uma fonte
infinita e inesgotável. De que serve esta terrível cultura do malvado partido? No ano
passado, o malvado partido gastou muito dinheiro em mão-de-obra enviando mais de
sessenta companhias em excursão pelo mundo na tentativa de interferir com as atuações
dos discípulos do DaFa, então o partido fazia uma fantasia em torno de suas companhias,
no entanto seus degradados shows não interessaram a ninguém. Tiveram que pagar as
pessoas para assistirem seus shows, e mesmo assim as pessoas riam deles até o cansaço. O
partido maléfico gastou bilhões e suas companhias voltaram para casa em uma absoluta
derrota. Muitos de seus artistas aproveitaram a oportunidade para desertar. Houve uma luta
interna viciosa em várias companhias de artes interpretativas devido à compensação
(fundos) não ser distribuída; isto tudo lhes custou uma fortuna, pois ninguém queria ver
seus shows; o público não encontrava insulto suficiente para ser lançado. Todos seus
artistas foram terrivelmente manchados com os maus hábitos da cultura do partido, então,
digo que o partido não está fazendo nada mais que continuar tentando existir. (aplausos)
Pergunta: O Espetáculo do Ano Novo Chinês tem desempenhado um papel importante na
salvação de seres conscientes. Alguns praticantes disseram que para poder salvar seres
conscientes e permitir que mais pessoas venham ver nosso show, poderíamos abaixar os
preços dos ingressos e ignorar as perdas financeiras do show. Este tipo de pensamento é
correto?
Mestre: Não, não é correto. Tiveram que abaixar os preços dos ingressos porque não
fizeram bem, não fizeram o que precisava e não tiveram outra opção quando se depararam
com este problema iminente. Por isso agiram assim. Isso foi o resultado de não terem feito
bem.
Pergunta: Quando esclareço a verdade, percebo que é mais difícil para os chineses que
vivem no estrangeiro aceitar a verdade do que para aqueles que vivem na China.
Mestre: Antes era assim, porém o caso já não é este. A geração mais velha de chineses no
estrangeiro que saíram da China há mais tempo, chegou aos seus respectivos países
justamente na época em que o bloco do perverso partido e o mundo livre estavam se
confrontando. Então as pessoas que viviam nos países livres olhavam com desprezo o bloco
do perverso partido assim como as pessoas que viviam nesses países comunistas. Isto
ocorreu não porque as pessoas eram de países diferentes, mas porque o perverso partido
governava a sociedade chinesa; então isto fez que os chineses fossem visto com desprezo.
Quando se falava da China, ninguém aprovava, pois a China era sinônimo do perverso
partido comunista. Então, alguns velhos chineses no estrangeiro sentiam vergonha e
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sofriam humilhação. São felizes quando a China é forte e próspera e isso ocorre porque não
conseguem distinguir claramente a diferença entre o partido maléfico e a China – é um
estado mental complicado – mesmo que não aprovem necessariamente o perverso partido.
Se a China não estivesse hoje sob o regime do perverso partido e tivesse um governo
normal, e fosse forte e próspera, eles certamente estariam felizes. Temos que identificar
onde se encontra o assunto chave nessas pessoas. Quando explicamos a verdade,
necessitamos determinar onde está o obstáculo na mente da pessoa.
Pergunta: Algumas das atuações que representam diretamente as coisas do DaFa tiveram
mudanças durante os shows do Espetáculo do Ano Novo Chinês em Nova Iorque. Isto
ocorreu porque os discípulos não tiveram pensamentos retos fortes, ou porque a audiência
não podia aceitar essas coisas?
Mestre: As mudanças no programa foram coisas pequenas. Se algo não é completamente
adequado, então deve ser mudado. Houve interferências, todas as quais partiram dos
agentes especiais do perverso partido. Eles quiseram interferir comigo, porém não
funcionou de forma alguma. Se eu quero fazer algo, ninguém pode afetar o que quero fazer,
não importa o quanto tente. (Aplausos) Então geralmente digo aos discípulos do DaFa:
“Devem saber claramente o que estão fazendo. Podem escutar e prestar atenção às
sugestões dos outros, porém se está transitando o caminho reto, não deve vacilar
constantemente de um lado para o outro”.
Quero dizer algo: todos vocês sabem que durante esses anos em que o perverso partido tem
estado perseguindo os discípulos do DaFa, seja por meio de alguns agentes do partido
maléfico exibindo seus maus comportamentos na Internet ou por meio do perverso partido
inventando mentiras nos meios de comunicação, eles me caluniaram continuamente e
inventaram mentiras de todo tipo. Todos esses foram pecados da pior classe, pecados que
talvez não possam compensar; no futuro eles descobrirão isto. Porém, eu nunca escutei ou
vi nada disso. Vocês perceberam isto? Nunca vi esses sites da Internet, vocês podem
acreditar no que estou dizendo? (Aplausos) Eu sabia que iriam me difamar, porém nunca
tive interesse em saber de que nome estavam me chamando. Também é certo que os
praticantes não iriam me dizer, então ninguém me disse essas coisas. (a audiência ri) Por
que eu iria querer ver essas coisas? Essas coisas não podem mexer comigo. Sei o que estou
fazendo, e sei o princípio e o final desse assunto, isso é mais que suficiente! (Aplausos)
Então quanto ao processo das coisas, faço caso omisso a todas as mudanças que ocorrem,
sejam quais forem. Enquanto meus discípulos do DaFa transitarem bem seus caminhos,
não haverá problemas, estará tudo bem pois isso é tudo o que me preocupa. (Aplausos)
Pergunta: Os novos artigos do Mestre falam de desintegrar completamente as deidades
intrometidas que estão nos Três Reinos que ajudaram a interferir com a retificação do Fa. A
que se refere como “deidades intrometidas”?
Mestre: Deidades intrometidas... as velhas forças e tudo o que impacta negativamente no
DaFa, tudo isso é considerado como “deidades intrometidas”. (Aplausos)
Pergunta: As religiões ortodoxas da história já não podem mais guiar o cultivo, e agora
estão interferindo com a retificação do Fa. Então, como devemos considerá-las?
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Mestre: Já falei sobre como lidar com elas. Você não deve fazer nenhuma ação dirigida às
religiões, pois nós só nos enfocamos no que há na mente da pessoa. Se uma pessoa quer se
cultivar, então fale a ela; se ela quer escutar a verdade, então explique e isto já estará bom.
Não é necessário fazer nada especial, e não tem que sair e buscar este grupo de seres.
Apenas espere que eles venham a você. Eu disse que todos os seres virão para escutar a
verdade, e será a atitude que este ser tem para com o DaFa que determinará se ele ficará ou
não. Por que há necessidade de eliminar essas deidades intrometidas que controlam as
religiões? Porque as pessoas que fazem parte dessas religiões devem tomar uma posição, e
essas deidades intrometidas não estão deixando, e assim, estão privando essas pessoas de
serem salvas, então é preciso eliminá-las, pois estão destruindo seres conscientes. Apesar
de se manifestarem como deidades, muitos seres que estão aqui hoje se reencarnaram de
níveis ainda mais altos e se converteram em seres humanos. Eles são muito mais elevados e
elas não são dignas de arruinar a essas pessoas. Então precisam se livrar dessas deidades
intrometidas e dar a todos os seres a oportunidade de tomarem uma posição.
Pergunta: Saudações ao Mestre! Sou um discípulo do DaFa de Pequim. Antes de deixar a
China, alguns discípulos do DaFa de Pequim nos lembraram repetidas vezes que se
tivéssemos a oportunidade de ver o Mestre, nos assegurássemos de fazer chegar suas
saudações! Sentimos muitas saudades do Mestre. Hoje finalmente tivemos a oportunidade
de completar o que eles nos confiaram, assim que por parte deles, faço Heshi ao Mestre e
estendo suas saudações! Saudações Mestre! Saudações Mestre!
Mestre: Obrigado! (Aplausos) Agradeço aos discípulos do DaFa em Pequim! Não é que os
discípulos do DaFa em Pequim não estejam fazendo um bom trabalho. Como sabem, a
maior quantidade de forças malvadas estão concentradas em Pequim, então, em termos de
efetividade no esclarecimento da verdade e o estado dos praticantes definitivamente há uma
distância com relação a outros lugares. Não é porque os praticantes não estão se cultivando
bem, e sim porque as forças malvadas são maiores ali e estão mais concentradas. Com a
completa destruição de mais e mais maldade, os discípulos do DaFa em Pequim não
ficarão para trás nem estarão atrás quando comparados com os discípulos de outros lugares.
Isso é certo. (Aplausos)
Pergunta: Os discípulos do DaFa de Osaka, Japão, enviam saudações ao nosso grande
Mestre! Mestre: “vocês têm estado trabalhando arduamente!” Estive angustiado por minha
incapacidade de abandonar o apego a mim mesmo, o que causa um atraso na salvação dos
seres conscientes. Além de estudar mais o Fa, o que mais posso fazer para alcançar de
forma ainda melhor os requisitos para um discípulo do DaFa do período da retificação do
Fa?
Mestre: Já que sabe que não tem feito o suficientemente bem, apenas decida e cumpra os
requisitos. Os discípulos do DaFa devem fazer bem as três coisas. No momento, a coisa
mais importante é salvar seres conscientes, salvar mais pessoas! Isso é o mais importante.
Pergunta: Os discípulos do DaFa da California fazem Heshi ao Mestre! Mestre, por favor,
nos diga se ainda devemos estabelecer a Universidade Renascimento. A ciência médica do
futuro faz parte do cultivo?
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Mestre: Estabelecer a universidade ou não, depende de se as condições estiverem maduras.
Se a ciência médica do futuro faz parte do cultivo? Parece que as ciências médicas atuais
não são cultivo. (os discípulos riem). Os discípulos do DaFa podem cultivar enquanto
trabalham em qualquer ocupação, porém essas ocupações não são em si mesmas cultivo.
Pergunta: Saudações Mestre! Os discípulos da cidade de Harbin enviam suas saudações ao
Mestre!
Mestre: Agradeço aos discípulos do DaFa de Harbin.
Pergunta: Vendo recentemente como A Grande Época em inglês está fazendo as coisas. O
Mestre poderia nos guiar naquilo que devemos fazer?
Mestre: Esses assuntos têm a ver com a forma com que lidam com as coisas. Se você me
perguntar por que houve problemas? Eu é que deveria perguntar isso a vocês. (O Mestre ri)
(Os discípulos riem). Vocês têm poucos recursos humanos, materiais e financeiros, então os
desafios se tornam realmente desalentadores. A Grande Época em chinês também se
deparou com essas coisas no início, mas conseguiu atravessar essa fase – através disso, os
discípulos deram um grande passo. Vocês podem considerar isso que está acontecendo
como algo a mais a ser feito para aprender e assim tirarem proveito dessas experiências.
Porém as coisas específicas sobre como dirigir o jornal ainda depende de vocês mesmos. É
o mesmo que saber como se cultivar bem.
Pergunta: Há um tempo, a página do Minghui na Internet agregou uma nota a um artigo
dizendo que atualmente os discípulos não devem se casar com pessoas não praticantes ou
com praticantes novos. Um discípulo do DaFa de Taiwan gostaria de perguntar sobre isso a
um discípulo do DaFa da China continental.
Mestre: Esse artigo foi escrito por um discípulo do DaFa, e o que os discípulos do DaFa
escrevem está aberto à discussão e troca de entendimentos. Não é o Fa que pede para que
façam isso nem que trate as coisas de certa maneira. O Mestre não disse isso, e o Fa não
requer que seja assim. Quando os discípulos do DaFa fazem as coisas é prudente colocar
mais pensamentos retos naquilo que faz. Depois de tudo, é um discípulo do DaFa, então
deve ser responsável por seu cultivo e deve ser responsável pelo ambiente que os discípulos
do DaFa têm. Então penso que se você pode considerar as coisas sob esta perspectiva,
saberá se deve ou não fazer certas coisas, e se deve fazê-las, saberá como fazê-las. Se você
coloca a si mesmo em primeiro lugar, é possível que muitas coisas não saiam bem, e
surgirão problemas. Se você realmente quer ser responsável com o DaFa e com seu próprio
cultivo, saberá fazer as coisas bem.
Pergunta: Tenho que trabalhar durante o tempo de envio de pensamentos retos. Os
pensamentos retos terão efeito se eu os envio enquanto trabalho?
Mestre: Sob circunstâncias extremamente especiais, isto é, que realmente não pode deixar
de lado o seu trabalho, você pode terminar seu trabalho e em seguida enviar pensamentos
retos. Você pode dizer: “Trabalharei enquanto envio pensamentos retos”, porém isso é
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muito difícil de fazer, realmente difícil de fazer. Quando está trabalhando em um lugar de
trabalho comum, não precisa necessariamente fazer os sinais de mão, pois as outras pessoas
podem não entender. Está bem ficar somente sentado em silêncio, pois para o propósito de
enviar pensamentos retos, usar a mente é o suficiente. Se você envia pensamentos ao
mesmo tempo em que está trabalhando, não poderá enviar pensamentos retos bem. Se você
diz que realmente não pode, então está bem em continuar com o seu trabalho e enviar os
pensamentos depois. Porém, quando os discípulos do DaFa ao redor do mundo enviam
pensamentos retos juntos, ao mesmo tempo, o poder é ilimitado. Se cada praticante fosse
capaz de lidar com esse assunto com pensamentos retos muito fortes e fazê-lo bem desde o
princípio, talvez agora não ficaria nenhuma maldade. É precisamente devido ao fato de
muitos praticantes terem sido interferidos com uma coisa ou outra, isto não foi bem feito.
Pergunta: São 15:30 e o Mestre ensinou o Fa por cerca de duas horas. Os discípulos do
DaFa convidam o Mestre a beber um pouco de água.
Mestre: Em um momento. (Aplausos)
Pergunta: O que os discípulos do DaFa podem fazer para ajudar um outro discípulo que
está em seu leito de morte?
Mestre: O melhor é ler o Fa para ele. Não importa se ele deve ou não partir neste
momento, tudo depende dele. Também não importa se meus discípulos do DaFa foram
assassinados como resultado da perseguição ou deixaram este mundo como resultado de
serem perseguidos pelas velhas forças durante este período de tempo, todos eles alcançaram
a Perfeição. (Aplausos) Por que é assim? Vocês sabem que o universo inteiro está
observando atentamente esta retificação do Fa, e os Três Reinos foram criados para a
Retificação do Fa. Todos os seres têm esperado através do longo curso da história esta
retificação do Fa de hoje. Cada coisa que acontece hoje em dia no mundo é realmente
significativa e especialmente significativo é qualquer evento que tenha relações diretas com
o DaFa, com a retificação do Fa ou com os discípulos do DaFa. Se alguém se atreve a
dizer: “Falun DaFa é bom” durante este período de tempo em que a perseguição está
acontecendo, somente declarando sinceramente isto, sem fazer nada mais – esta pessoa
definitivamente regressará ao seu lugar original! (Aplausos) Por quê? Durante este período
de tempo e em meio a um ambiente malvado, essa pessoa se atreve a validar o Fa, então
definitivamente se converterá em um ser divino. Quem quer que o faça, mesmo que seja
uma pequena boa ação ou uma pequena coisa boa pelos discípulos do DaFa durante este
momento de perseguição, definitivamente se converterá em um ser divino! (Aplausos)
Isto porque este é o momento mais crucial na história, os Deuses estão observando
atentamente cada pensamento na mente de cada ser. Inumeráveis e incontáveis seres no
universo estão observando as pessoas do mundo. Há olhos em cada partícula de ar – o ar
está cheio até o topo desses elementos que estão observando tudo, vendo cada pequena
mudança nos seres deste lugar. Isso porque este lugar é o ponto central da retificação do Fa,
e assim cria um grande impacto no futuro de todos os seres no Cosmo inteiro. Os olhos
humanos não podem ver essas coisas, então aos humanos parece que não está acontecendo
nada significativo. Porém, incontáveis Deuses, um número sem precedentes, estão
observando atentamente os Três Reinos. Se um ser humano realmente pudesse ver isto,
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acharia essa situação completamente aterrorizante. Nem um só pensamento nem uma só
idéia que cruza a mente de uma pessoa passa despercebidamente para essa multidão de
Deuses. Portanto, o que uma pessoa faz durante este período de tempo está determinando
seu próprio futuro. Então, quanto a um discípulo do DaFa, alguém que tem feito tantas
coisas que um discípulo do DaFa deve fazer, pensem: Aonde isto deve terminar? Não o
perseguiram até a morte justamente por ser um discípulo do DaFa? Por acaso não é um
discípulo do DaFa? Ele não só alcançará a Perfeição, mas receberá toda a honra e a glória
que um discípulo do DaFa deve ter. (Aplausos).
Agora que estou neste tema, me veio algo à mente. Temos certos praticantes que não
podemos chamar completamente de agentes secretos, porém as coisas que fizeram são
verdadeiramente terríveis. Mesmo assim querem se cultivar, porém o partido maléfico está
se aproveitando das coisas más que fizeram antes e por sua vez, utiliza essas coisas para
ameaçá-los. Então o praticante tem medo de que uma vez que o partido maligno o exponha,
os discípulos do DaFa o tratem diferente. Ele tem medo de que o Mestre o trate diferente.
Na realidade, já faz tempo que sei sobre ele! No entanto, devido a essa situação, ele está
fazendo coisas que a maldade o obriga a fazer. Por um lado ele quer ser um discípulo do
DaFa, porém, por outro continua fazendo coisas más. Então me diga: como devo lidar com
ele? Agora mesmo ele tem somente duas opções: ele pode se cultivar verdadeiramente com
determinação, em cujo caso, é um discípulo do DaFa, e tudo o que tiver alcançado se
converterá em sua poderosa virtude, ou pode ficar do lado do mal, em cujo caso, tudo o que
fez, foi por nada e se converterá nas coisas que fez para encobrir suas faltas. Já coloquei
esse assunto de forma muito clara. E mais, digo a todos que no futuro não tão distante, não
será dado mais tempo a cada uma dessas pessoas como essa que descrevo. O momento está
chegando muito em breve! Ocorrerá muito em breve. Em palavras humanas é a
“retribuição”, e é iminente. Porém, sem importar o que disse antes, para algumas pessoas
isto simplesmente entrou por um ouvido e saiu por outro. Seja que tenha acreditado ou não,
neste momento crucial e histórico, não é um assunto pequeno. Tem lido o Fa? Que
caminho escolheu? Deve pensar nisto e decidir por si mesmo!
Pergunta: Como devemos dirigir e guiar nossas crianças no cultivo?
Mestre: Como discípulos do DaFa, realmente há necessidade de dizer o que devem fazer.
Se seu filho não pode fazer os exercícios, deve ler o Fa e ensiná-lo a cantar as canções dos
discípulos do DaFa. As crianças de muitos discípulos do DaFa podem recitar o Hong Yin.
Algumas podem recitar muitos poemas em uma idade muito precoce. Verdadeiramente são
crianças boas.
Pergunta: Depois que a maldade fez lavagem cerebral em alguns praticantes, alguns desses
praticantes do DaFa na China continental ajudaram o mal a perseguir os discípulos do
DaFa detidos, deixando-os incapacitados. Os familiares dessas vítimas querem entrar na
justiça por injúrias. Mestre, por favor, nos diga como devemos lidar com isto.
Mestre: As pessoas comuns têm suas próprias formas de lidarem com isto. Se alguém
deixou alguma pessoa incapacitada através da perseguição, a parte afetada irá atrás dele. No
cultivo, são seres humanos se cultivando, não Deuses. Se alguém cometeu crimes entre os
seres humanos, deve pagar por ele. Porém, por outro lado, se ele pode verdadeiramente se
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cultivar novamente e se cultivar firmemente, é possível que muitas coisas mudem. Disse
que tudo está aqui para o Fa, e isto é o primordial. Porém, se ele não consegue fazer as
coisas bem e não consegue cumprir com o padrão, então é uma pessoa comum. E, como
pessoa comum, deve enfrentar as mesmas realidades que as pessoas comuns também
enfrentam.
Pergunta: Os discípulos do DaFa em São Diego enviam saudações ao Mestre! Mestre, o
que os discípulos do DaFa devem fazer com relação ao atual interesse em aprender o
idioma chinês? Trabalhar na educação do idioma chinês afetará outros projetos que validam
o Fa?
Mestre: Certamente, os discípulos do DaFa sabem que os americanos não têm uma boa
compreensão das coisas do perverso partido. Os americanos não entendem a cultura do
partido, apesar de terem lutado com o perverso partido comunista durante tantos anos. Os
livros de texto atuais feitos pelo malvado partido são cultura do partido maléfico. Se as
pessoas aprenderem chinês usando os livros de texto da China continental, não ficarão
moldadas pela cultura do perverso partido? Os discípulos do DaFa podem ver isto muito
claramente. Algumas pensaram: “Podemos reunir alguns livros de texto e colocá-los à
disposição das instituições da educação americana?” Neste caso, os livros devem ser
aprovados pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos. Se isto não acontecer,
mesmo que vocês os criarem, ainda assim serão inúteis. Se você sente que pode fazer isto,
então siga em frente, e se não, digo que não haverá muitas consequências se não puder
fazer.
Pergunta: Ao vender os ingressos para os shows da NDTV, os discípulos do DaFa
adotaram uma expressão abreviada: “tui” para vender os ingressos. Porém, em chinês essa
palavra é parecida com o termo que significa “devolver e ser reembolsado” (tui). As
pessoas perguntam se isto terá um efeito negativo.
Mestre: Não há efeito negativo. Porém já que “vender” os ingressos e “devolver” os
ingressos para um reembolso em dinheiro soam igual, simplesmente mudemos a expressão.
Deixamos de dizer “vender os ingressos” (tui) e passamos a dizer: “vender os ingressos”
(mai) – isto não solucionaria o problema? (a audiência ri) É certo – “vender os ingressos,
vender os ingressos”, no início não se sabia se estavam vendendo os ingressos ou se as
pessoas deveriam “devolver o ingresso para reembolso”. Então passamos a dizer “vender os
ingressos” (mai) está bem? (a audiência ri).
Pergunta: Organizações dos meios de comunicação tais como NDTV e A Grande Época
têm desempenhado papéis imensuráveis na retificação do Fa. O que se pode fazer para que
nossos meios de comunicação possam ser mantidos financeiramente e não passem por
preocupações monetárias?
Mestre: Depende de vocês. Falei dessas coisas muitas vezes, porém sempre haverá
necessidade de que algumas pessoas façam coisas como visitar potenciais clientes e fazer
vendas e marketing. Como vocês são discípulos do DaFa, o que quer que lhe peçam para
fazer – seja escrever artigos, distribuir materiais, ou sair às ruas, enfim, vocês podem fazer
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tudo isso da melhor forma. Porém, parece que quando lhes pedem que visitem clientes
potenciais e façam vendas e marketing, não querem fazê-lo.
Pergunta: Nos Fahui anteriores, o Mestre sempre dizia que a cultura chinesa é uma cultura
semi-divina. Hoje você disse que é uma cultura concedida pelos Deuses.
Mestre: Está certo. Foram os seres divinos que outorgaram sua cultura aos chineses, e a
cultura que se manifesta aqui, é uma cultura metade humana e metade divina. As duas não
se contradizem. A cultura chinesa é uma cultura semi-divina, porém os Deuses a
concederam aos seres humanos.
Pergunta: Que tipo de atitude nós, que somos discípulos do DaFa no estrangeiro, devemos
ter com os praticantes da China que desejam ir ao estrangeiro? Devemos alentá-los para que
fiquem na China?
Mestre: Não quero dizer nada em termos absolutos quando se trata dessas coisas. De outra
forma, depois de dizer algo hoje, muitas pessoas irão ao extremo. Os discípulos do DaFa
devem cumprir as coisas que se supõem que devam fazer! Isto é certo sem importar onde
estejam. Os juramentos que fizeram uma vez, devem ser cumpridos, e os seres que
necessitam salvar, devem se salvar!
Pergunta: Devido ao crescente número de projetos que validam o Fa, o número de pessoas
que esclarecem a verdade ao governo dos Estados Unidos diminuiu, e muitas coisas estão
progredindo lentamente.
Mestre: Há uma determinada quantidade de recursos financeiros, materiais e mão-de-obra,
e há tantas coisas que necessitamos fazer. Sendo esse o caso, necessitam dar uma olhada
em que coisas são mais importantes, e determinar como balancear isto tudo da melhor
forma. Alguns governos certamente não têm agido bem, isto porque as restrições que as
velhas forças colocaram aos governos de diferentes países são enormes. Por quê? Porque
sabem que os discípulos do DaFa têm tantas coisas a fazer na retificação do Fa e têm
desafios tão grandes, e a meta é estabelecer a poderosa virtude dos discípulos do DaFa. Se
um governo poderoso dissesse algo, ou se todos os governos fossem contra o regime do
malvado partido, o malvado partido entraria em colapso da noite para o dia e a perseguição
não poderia mais continuar. Em tal caso, por acaso este ambiente de provas para os
discípulos do DaFa não deixaria de existir? Os discípulos poderiam ainda se cultivar?
Então, as restrições que as velhas forças colocaram em cada um dos diferentes governos
são as mais fortes. Vendo a situação de hoje, é claro que muito em breve, os demônios
podres do malvado partido não poderão mais controlar cada um dos diferentes governos.
Com a aniquilação massiva da maldade que está ocorrendo agora, a habilidade que o mal
tem de controlar os seres humanos está diminuindo rapidamente.
Pergunta: Vejo que há muitas pessoas religiosas que querem se cultivar verdadeiramente,
porém suas crenças religiosas as impedem de aprenderem a verdade.
Mestre: Não são suas religiões que não permitem a elas saberem a verdade, mas são os
fatores das deidades intrometidas dessas religiões que estão tendo um efeito negativo.
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Agora mesmo os fatores dessa categoria estão diminuindo cada vez mais, e cada vez mais
eles estão sendo destruídos. Gradualmente ocorrerão grandes mudanças. Esperem e verão.
(Aplausos)
Pergunta: Os discípulos da Bélgica, Long Island de Nova Iorque, Área da Bahia de São
Francisco, cidade de Besançon na França, Toronto e Edmonton no Canadá, América do
Sul, Irlanda, Siri Lanka e Coréia do Sul enviam saudações ao Mestre.
Mestre: Obrigado a todos! (Aplausos)
Pergunta: (Esta pergunta é de um praticante ocidental). O Mestre disse que agora mesmo
não há mais o cultivo pessoal e sim a salvação de seres conscientes. Posso pedir ao Mestre
que, por favor, explique este ponto mais profundamente?
Mestre: O melhoramento individual é o primordial. O que estava dizendo é que enquanto
validam o Fa, das coisas que os discípulos do DaFa devem fazer, a mais importante é
salvar seres conscientes, e agora mesmo é algo muito urgente. Durante o cultivo, os
discípulos do DaFa como um todo, passaram por várias fases diferentes. Antes de 20 de
julho de 1999, a coisa mais importante para os discípulos do DaFa naquela época era
melhorar no cultivo pessoal. Todo o resto não era importante. Naquela época, muitos
praticantes sentiam que nem bem estudavam o Fa e faziam os exercícios, estavam se
lançando para cima rapidamente como se fosse um foguete. Os avanços nos níveis eram
extremamente rápidos. Seja que estivesse de pé ou sentado, estava avançando. Estava
avançando mesmo quando caminhava ou comia. Naquela época, esse realmente era o caso,
enquanto estudava o Fa, você era empurrado para cima, era imperativo que os discípulos do
DaFa fossem levados aos seus lugares originais em uma certa quantidade de tempo. Dessa
forma, quando chegasse o momento, seriam capazes de salvar seres conscientes. E dessa
forma, também seriam capazes de resistir quando as velhas forças realmente começassem
com suas maldades e com a perseguição.
Então, depois de 20 de julho de 1999, isto é, durante a perseguição – se observava se era
capaz de se converter em um verdadeiro discípulo do DaFa, e durante a perseguição se
observava se você era ouro verdadeiro, se realmente podia dar um passo a frente ou se
podia continuar se cultivando sob a pressão da maldade. Muitas religiões na história
também não se depararam com isto? Isto não era perfeitamente óbvio? Porém, devido ao
apego ao medo e uma grande quantidade de outros apegos, algumas pessoas não puderam
aguentar. De repente a pessoa percebia que não gostava disso ou daquilo. Porém, não era
que não gostava do DaFa em si ou das coisas que o Mestre fazia, na verdade, ela tinha
medo e estava dando desculpas! Não se atrevia a dar um passo a frente, não se atrevia a ler
os livros, não se atrevia a se cultivar no Fa nem se atrevia a fazer os exercícios.
Agora mesmo, a retificação do Fa e os discípulos do DaFa têm resistido à perseguição, e o
têm feito enquanto validam o Fa; e com cada passo, tudo se aproxima cada vez mais do
final. Os elementos malvados estão sendo eliminados a ponto de não ficar quase nenhum, e
a pressão já não é tão grande. Vendo a situação no geral, já não há mais a questão de se os
discípulos do DaFa poderão alcançar a Perfeição durante o processo de maturidade. O mais
importante que se necessita fazer agora é resolver o assunto de como salvar mais pessoas
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no mundo! Salvar todos os seres! Isto se converteu em um esforço monumental para os
discípulos do DaFa. Durante esta perseguição, o mal não perseguiu somente os discípulos
do DaFa, perseguiu também as pessoas do mundo! Se uma pessoa tem idéias e
pensamentos incorretos sobre o DaFa, será eliminada quando a poderosa corrente da
retificação do Fa chegar, pois ela se opõe ao Fa que criou todo o universo do futuro. Em tal
caso, para onde você poderia ir? Se ela não quer entrar no futuro, só poderá ser
desintegrada e deixará de existir. Por isso a salvação de todos os seres pelos discípulos do
DaFa se faz urgente.
Pergunta: Muitos praticantes chineses, depois de terem escutado o Mestre, já não prestam
mais atenção ao cultivo pessoal. Deveria ser assim? (Mestre: isto é ir aos extremos, o que é
incorreto) Não devemos salvar os seres conscientes tendo o nosso melhoramento contínuo
no cultivo individual como base?
Mestre: Este é o caso. Deve ser feito dessa maneira. Você não pode afrouxar em seu
cultivo pessoal. Não importa o que esteja fazendo, seja esclarecendo a verdade ou fazendo
projetos que validem o DaFa, a máxima prioridade deve ser o cultivar a si mesmo bem;
somente assim as coisas que faz podem ser mais sagradas, pois você é um discípulo do
DaFa, e está fazendo coisas como um discípulo do DaFa para validar o Fa. As pessoas
comuns também podem fazer as coisas que os discípulos do DaFa fazem, porém não
podem ter a poderosa virtude dos discípulos do DaFa. Elas só podem receber bênçãos e
virtude, e acumular bênçãos futuras.
Pergunta: Os discípulos do DaFa da Irlanda enviam saudações ao nosso misericordioso e
grande Mestre! Durante os últimos anos, o trabalho de validar o Fa na Irlanda se deparou
com enormes tribulações. Depois de mais de um ano de trabalho árduo dos discípulos do
DaFa, basicamente alcançamos o progresso da retificação do Fa. Mestre, por favor, diganos se as tribulações que experimentamos aconteceram devido à falta de diligência dos
discípulos, ou ocorreram devido ao arranjo das velhas forças e à perseguição do mal.
Mestre: Ambos fatores contribuíram. Durante os últimos anos, os elementos malvados
eram mais numerosos, e durante este período de tempo presente, os elementos malvados já
são poucos e os discípulos do DaFa têm se tornado ainda mais maduros. Houve uma
multidão de razões. No entanto a mais importante é para que se cultivem bem.
Os discípulos do DaFa de Xinbin da província de Liaoning, área de Huairou em Pequim,
distrito Fengtai em Pequim, província de Zhejiang, condado de Liaoping da cidade de
Chongqing, cidade de Lanzhou da província de Gansu, cidade de Jinchang, condado de
Gulang, cidade de Harbin, a cidade de Changzhou, área de Tongzhou em Pequim, cidade
de Jiamusi, Distrito Militar de Xangai, Zona Militar de Wuhan, Zona Militar de Chengdu,
Zona Militar de Guangzhou, o sistema da Aerolineas da China, província de Jiangxi, cidade
de Yuncheng da província de Shanxi, cidade de Zhangjiako, cidade de Lechang da
província de Guangdong, cidade de Baoding da província de Hebei, cidade de Wuhan e
província de Shangxi enviam saudações ao Mestre! (Mestre: Obrigado a todos!)
Os discípulos do DaFa na cidade de Fuyang na província de Anhui, cidade de Wuhan na
província de Hubei, cidade de Jingzhou, cidade de Chaoyang, cidades de Shantou e Jieyang
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na província de Guangdong, distrito de Chaoyang e distrito de Haidan em Pequim, cidade
de Tieling na província de Liaoning, condado de Changding na província de Henan, cidade
de Huanggang, cidade de Heze na província de Shandong, distrito de Yanliang na província
de Shanxi, cidade de Zhanjiang, a comunidade de artes e entretenimento em Pequim, cidade
de Benxi na província de Liaoning, cidade de Daqing, cidade de Kunshan, campo
petrolífero de Shengli, cidade Dongyin, cidade de Guangzhou, cidade de Baoding na
província de Hebei, cidade de Lanzhou na província de Gansu, província de Xingjiang,
cidade de Ankai, cidade de Deyang, cidade de Mianyang, cidade de Santai, cidade de
Changsha, cidade de Chengde na província de Hebei, área de Xianghe da cidade de
Chifang, província de Yunnan, Universidade de Tsinghua, cidade de Macheng na província
de Hubei, Instituto de Tecnologia de Pequim, cidade de Taian, área de Shunxi em Pequim,
cidade de Chonqqing, distrito Yangpu em Xangai, cidade de Shijiazhuang na província de
Hebei, e cidade de Qingdao enviam suas saudações ao Mestre. (Mestre: Obrigado a todos!)
Noruega, Alemanha, Áustria, Queensland na Austrália, Seattle nos Estados Unidos,
Canadá, cidade de Melbourne, Venezuela, Argentina, Perú, México, Chile, República
Dominicana, Dinamarca, Holanda, Indonésia, República Tcheca, Eslovênia, Japão,
Montreal, Suécia, Finlândia, San Diego, Ottawa, Cuba, Boston, Hong Kong, Macau,
Austrália, Houston, Nova Iorque, Laos, Novo México, Malásia, Nova Zelândia, Israel, Los
Angeles, França, Sicília na Itália, Vietnã, Albânia em Nova Iorque, Índia e todos os
professores e estudantes da escola de dança Fei Tian enviam suas saudações ao Mestre.
Mestre: Obrigado a todos! (Aplausos)
Pergunta: Meu filho é um estudante do segundo grau. Ele está estudando o Fa, porém não
é tão diligente como quando era pequeno. Quando se aproxima das coisas más na sociedade
humana comum eu realmente fico preocupado.
Mestre: Sim, quando as crianças tinham uma idade em que os discípulos do DaFa podiam
cuidar delas, era algo muito bom. Vocês ensinavam as crianças a memorizar o Fa e a fazer
os exercícios todos os dias. No entanto, nem bem as crianças começaram a estudar nas
escolas, as coisas mudaram. O impacto que a sociedade tem nas crianças é verdadeiramente
grande. Isto tem a ver com a moralidade de toda a sociedade se deslizando para baixo, as
crianças não tem como resistir a isso. Nem bem ingressam na sociedade, elas entram em
um grande barril de tinta. Se vocês conseguirem fazer com que seus filhos estudem o Fa e
façam os exercícios como faziam antes, será mais difícil para eles caírem junto com a
sociedade. Muitos discípulos do DaFa que são jovens foram em outra direção e se tornaram
bastante maus quando cresceram e essa é a razão.
Pergunta: Mestre, por favor fale sobre como balancear as necessidades de se fazer um
projeto maior e empreender mais projetos.
Mestre: Isto depende de como coordenam as coisas entre vocês. De como equilibra as
coisas, depende só de você. A quantidade de energia que uma pessoa necessita colocar em
um projeto para fazê-lo bem deve ser considerável. Se vocês começam novos projetos,
seguramente o tempo vai ser apertado. Geralmente o caso é este. Como devem lidar com
essas coisas? Muitos de nossos discípulos têm responsabilidades em múltiplos projetos, e as
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coisas são realmente muito difíceis. O Mestre conhece seus desafios. No futuro, contarei
aos discípulos da China continental sobre os desafios que tiveram, e farei eles saberem de
como, sob circunstâncias tão difíceis, vocês validaram o Fa e restringiram a perseguição do
mal sobre eles.
Pergunta: Os discípulos do DaFa conseguiram fazer muitas coisas com pouca gente,
porém os resultados de alguns projetos foram menos que o ideal. Sinto que certos projetos
requerem que nos tornemos mais profissionais e só então poderemos avançar melhor.
Mestre: Este realmente é o caso. É igual ao show do Ano Novo. Por alguns anos, nossos
discípulos do DaFa colocaram uma grande quantidade de esforço nele, porém o efeito era
limitado devido ao grau de profissionalismo não estar de acordo com o padrão exigido.
Uma vez que o show passou a ter um calibre profissional, a história passou a ser
completamente diferente.
Pergunta: A série: “Dissolvendo a cultura do Partido Comunista Chinês”, publicada pelo
jornal A Grande Época, provê uma análise detalhada da cultura do partido maligno, porém
não provê nenhuma resposta clara. É porque a resposta quem tem que dar são os discípulos
do DaFa enquanto validam o Fa?
Mestre: A resposta está nos cinco mil anos de civilização chinesa. Os cinco mil anos de
cultura chinesa é a cultura humana verdadeira e legítima. Essa é a resposta.
Pergunta: Mestre, por favor, poderia nos falar da importância da Exibição de Artes:
Verdade-Compaixão-Tolerância na retificação do Fa?
Mestre: Todos vocês sabem que várias coisas principais estão desempenhando um papel de
vanguarda na queda da sociedade humana. Uma dessas coisas são os trabalhos criados nas
artes interpretativas, e a outra coisa são os trabalhos criados nas belas artes. Essas coisas
impactam as pessoas de forma mais direta, além de terem uma maior influência na mente e
consciência das pessoas e em seus órgãos sensoriais. Essas coisas influenciam diretamente
e produzem mudanças nos padrões morais das pessoas que corrompem os seres humanos da
maneira mais rápida e direta. Portanto, as formas estabelecidas pela arte moderna, cultura
moderna e as artes interpretativas modernas estão desempenhando uma posição de
vanguarda. A humanidade descartou as formas verdadeiras e legítimas de criação artística
que os Deuses concederam ao homem e criaram coisas modernas que possuem um forte
componente de natureza demoníaca, negando as coisas que os Deuses deixaram ao homem
e fazendo desaparecer as verdadeiras formas de criação artística concedida pelos Deuses.
Os discípulos do DaFa sabem que os Deuses concederam a cultura humana, ao homem e
que o ato de não acreditar nos Deuses é a razão fundamental para a queda da moral
humana. Portanto, os discípulos do DaFa não podem ver as coisas com o padrão moral
corrompido dos seres humanos. As coisas criadas pelos discípulos do DaFa devem ser
coisas que retornem àquilo que os Deuses concederam ao homem. Nesse caso, o que os
discípulos do DaFa estão fazendo, detêm e reprime os elementos corruptos, e desempenha
um papel principal para restaurar as coisas ao seu estado original. Isto é certo, assim que a
exibição de arte em si, expõe a perseguição enquanto ao mesmo tempo conduz às pessoas

36

de volta ao padrão, utilizando os métodos para criar as obras; isto lhes permite regressar ao
caminho dos seres humanos, e ajuda as pessoas a regressarem ao padrão correto.
Quando os seres humanos descartam os métodos para criar a arte que os Deuses ensinaram
uma vez, o maior problema é que as pessoas colocam a sua própria mentalidade e idéias e
abandonam as pautas que os Deuses ensinaram ao homem: representar as coisas com
precisão. Quando se cria a arte, a primeira coisa que se deve fazer é representar os objetos
com precisão, e isto não pode mudar. A razão é que isto foi concedido pelos Deuses,e é o
padrão mediante o qual se analisa o nível de maestria técnica de um artista. Uma vez que
isto é mudado, as coisas se tornam caóticas e carecem de princípios, e essa é a razão por
detrás do surgimento das coisas modernas. Quando o homem, em suas criações artísticas,
falha em colocar a autenticidade através da representação das coisas com precisão como
sendo o mais importante, aquilo que ele cria são somente esboços, não belas artes. Como os
humanos já não cumprem mais com o padrão e seu padrão moral está decaído e corrupto, e
como carecem de pensamentos retos, os Deuses os abandonaram. Então o caminho se torna
mais difícil ainda e é mais perigoso.
Pergunta: Em entrevistas, alguns advogados de renome, ativistas de direitos humanos e
pessoas comuns na China continental nos pediram repetidamente que enviássemos suas
saudações ao Mestre. Eles pensam que os discípulos do DaFa são a única esperança para o
futuro da China.
Mestre: Não há problema algum em dizer isto, porém os discípulos do DaFa não se
interessam pelo poder político das pessoas comuns nem nos envolvemos em assuntos de
pessoa comum. Somente nos opomos à perseguição e salvamos pessoas. Não há problema
em os seres humanos darem muita importância ao poder político humano, e para a
sociedade é importante que tipo de entidade política governará no futuro. Os discípulos do
DaFa são cultivadores. Desintegrar o malvado partido é a única e mais fundamental forma
de terminar a perseguição, e expomos os crimes do perverso partido para resgatar todas as
vidas que ele envenenou. Tudo nos Três Reinos foi preparado para o cultivo dos discípulos
do DaFa e a salvação dos seres de hoje, e os assuntos dos discípulos do DaFa são os mais
importantes. No futuro, quando o Fa retificar o mundo humano, emergirá um novo estado
para a humanidade. Em outras palavras, o que acontecerá no futuro, pertencerá ao futuro.
Portanto, os discípulos do DaFa devem se concentrar no que devem fazer. Em um futuro
próximo, os Deuses se manifestarão à humanidade, e tudo o que os seres humanos não
acreditam, se mostrará ante as pessoas que permanecerem, e a humanidade retornará ao
caminho que verdadeiramente deve seguir.
Pergunta: Os discípulos do DaFa em Mancheng na província de Hubei sentem muitas
saudades do Mestre. Eles me pediram que enviasse suas saudações. (Mestre: Agradeço aos
discípulos do DaFa em Mancheng) Ontem li no site do Minghui que os discípulos na China
continental estão acompanhando as transmissões da Rádio Minghui e fazendo os exercícios
em sincronia por toda a China, e os resultados têm sido muito bons. O que os discípulos do
DaFa devem fazer fora da China?
Mestre: Isto deveria ser algo bom. No entanto estou observando e vendo aonde termina
isso.
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Pergunta: Recentemente hospedei várias pessoas da China continental que chamam a si
mesmas de discípulos do DaFa, e vi como as velhas forças se aproveitam das omissões
desses praticantes. Eles inclusive são da mesma região e dizem que vieram aos Estados
Unidos para auxiliar o Mestre na retificação do Fa. Porém, em minhas interações com eles,
vejo que realmente não fazem as coisas que os discípulos do DaFa devem fazer. E mais,
além de estarem preocupados com as coisas relacionadas aos seus estados de imigrantes ou
trabalhos, seus estados de cultivo não são bons.
Mestre: Correto. Não quero dizer nada agora, pois não desejo tirar conclusões, pois aquilo
que eu disser, criará dificuldades em seus cultivos. Seja que uma pessoa possa concluir o
cultivo ou não, isto não é determinado somente pelo fato de a pessoa se cultivar ou não,
mas também é determinado pelo fato dessa vida ser capaz ou não de ser salva. Qualquer
que seja o caso, independentemente de terem ou não deixado a China, devem tratar a si
mesmos como verdadeiros discípulos do DaFa. De outra forma, não há diferença onde quer
que estejam.
Pergunta: Mesmo toda a minha família sendo formada por discípulos do DaFa, não
conseguimos resolver certos conflitos, Eu me sinto desconsertado e aflito por isso.
Mestre: Enquanto os discípulos do DaFa se cultivam, certamente surgirão conflitos. Se
cada um de vocês não olhar para dentro, independentemente de pertencer à mesma família
ou se são companheiros praticantes, os conflitos continuarão a crescer cada vez mais e não
conseguirão passar nas provas. Então, como podem resolver isto? Todos vocês devem olhar
para dentro. Se uma pessoa pode tomar a dianteira em fazer isto, ela fará que todas as
coisas se acalmem. Se cada um de vocês é capaz de fazer isto, as coisas se resolverão.
Que tipo de atitude muitos discípulos do DaFa têm com seus familiares? “Eles são minha
família, então quando se trata de coisas que são boas para eles, eu direi. Eu farei algumas
coisas por eles, pois depois de tudo, estou cuidando dos seus interesses”. Isto não é assim.
Uma vez que começam a cultivar, são companheiros praticantes, e cada um de vocês deve
regressar ao seu próprio reino celestial. Quem se cultivar bem, poderá regressar, e ninguém
pode tomar o lugar do outro. Entre as pessoas comuns, quando alguém passa a ocupar um
cargo de poder, ele pode fazer com que sua família se beneficie com isso. Isto pode
acontecer, pois são assuntos humanos. Porém, isto não é assim quando é algo relacionado a
questões que transcendem os assuntos humanos. Quem se cultiva, se beneficia, se uma
pessoa não se cultiva, não se beneficia – ninguém pode cultivar no lugar do outro. Sendo
este o caso, você deve levar a sério os conflitos que surgem entre vocês. Não podem se
comportar como pessoas comuns que simplesmente fazem o que querem. Se vocês
puderem considerar os seus familiares como discípulos do DaFa e como companheiros
praticantes quando forem resolver assuntos ligados ao cultivo, digo que definitivamente
serão capazes de resolver os conflitos.
Pergunta: Os discípulos do DaFa na China continental fizeram muitos talismãs com
imagens do Buda Sakyamuni, da Bodhisattva Avalokistevara e coisas assim. Depois que o
Mestre publicou o artigo “Desintegrar completamente todas as deidades intrometidas nos
Três Reinos que participam e estão interferindo na retificação do Fa”, alguns discípulos
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concluíram que não é apropriado usar imagens desses Deuses nos talismãs. Mestre, por
favor, nos guie com relação a este assunto.
Mestre: Certamente que não é apropriado. A razão pela qual isto funcionava para os seres
humanos, era porque o Mestre fazia funcionar baseado no fato de que vocês estavam
salvando as pessoas. Porém, não era apropriado que vocês fizessem isso. Os discípulos do
DaFa devem validar o DaFa, então como podem validar outros Deuses? Quando
dependem disso, então quem salva essas pessoas? Não é um grande problema? Isto não é
levar as pessoas a acreditarem em Deuses que todavia necessitam tomar sua posição sobre o
DaFa durante a retificação do Fa? Se podem permanecer ou não, dependem de suas ações.
Esses talismãs por si mesmos não têm nenhum efeito – é o Mestre que está fazendo-os
funcionar. Validar o Fa é a tarefa dos discípulos do DaFa, e absolutamente não é a tarefa
desses Deuses. Devem saber disso claramente.
Pergunta: Vi que recentemente muitos companheiros praticantes passaram por provas
relacionadas ao qing.
Mestre: Sim, é verdade. O malvado partido quer empurrar a sociedade humana para a
destruição e este é o método que ele utiliza. A maledicência, corrupção, etc não valem
muito. Observando de outro ângulo: Digamos que uma pessoa está envolvida em
maledicências e subornos, e o dinheiro que vem disso pertence ao partido maléfico. Se o
partido maléfico fica fraco devido à sua corrupção, então na realidade, essa pessoa acabou
fazendo algo bom. (a audiência ri e aplaude) então digo que isto não é um problema. O
maior problema é que o perverso partido está destruindo a moralidade humana. O perverso
partido sabe que Falun Gong ensina Zhen-Shan-Ren e ensina as pessoas a serem boas
enquanto o partido maléfico ensina as pessoas a serem más, especialmente no que se refere
às relações com membros de sexo oposto. Vocês sabem a que profundidade afundou a
sociedade chinesa? Ela está terrivelmente depravada – uma sociedade que se tornou
absolutamente depravada. Hoje em dia é realmente difícil encontrar uma mulher pura, uma
menina inocente.
Por que se tornou tão má? Por acaso o partido maléfico não quer destruir as pessoas? Por
acaso os discípulos do DaFa não querem se cultivar e regressar ao seu ser original? Por que
não tomam cuidado com relação a isto? Querem se tornar depravados junto com a
sociedade e junto com o malvado partido? Isto não é um grave problema? Vendo as coisas
desse ponto de vista, as pessoas na China continental estão em um estado humano? Não é
algo sério? Os discípulos do DaFa devem intervir e colocar fim a esta queda do mundo!
Isto se trata de não deixar a humanidade decair para baixo, então, por que você foi incapaz
de sair disso por um tempo tão longo? Absolutamente deve prestar atenção a isto! Os
discípulos do DaFa já não devem, sob nenhuma circunstância, ter nenhum tipo de
problema com relação a este assunto. Não quero vê-los cometendo este tipo de erro.
Normalmente não é permitido aos meninos e meninas que estudam no grupo de artes
interpretativas se misturarem casualmente. E devido ao fato de serem tão jovens, é
estritamente proibido que tenham encontros. Outros discípulos do DaFa necessitam prestar
atenção a esses mesmos assuntos. Se ocorrerem esse tipo de problema em nossa academia,
quem estiver envolvido será enviado para casa sem exceção, isto é certo. Quando os
próprios discípulos do DaFa não conseguem fazer bem, não podem salvar seres
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conscientes. Se você mesmo não consegue fazer bem, como poderá salvar seres
conscientes? Quando os pensamentos que projeta não são retos, como pode fazer bem esta
tarefa? Se for assim, seria o mesmo que ajudar o mal.
Pergunta: Passou-se menos de um ano desde que obtive o Fa. Consistentemente e
arduamente tentei fazer as três coisas bem e me manter no ritmo da enorme corrente da
retificação do Fa. Que tipo de sugestões tem para os discípulos do DaFa que obtiveram o
Fa recentemente?
Mestre: Esta é uma boa pergunta. Aos discípulos do DaFa que acabaram de obter o Fa
lhes digo que são muito afortunados. Sabem a que tipo de grupo se uniram? Esses
cultivadores chegaram até aqui depois de atravessarem as provas mais difíceis. No entanto,
esta perseguição ainda não terminou, porém o mal já não é tão abundante nem desenfreado,
e a pressão já não é tão grande. No entanto, digo que não é só porque entrou recentemente
que o padrão do cultivo diminuirá para você. Então digo que no cultivo deve tratar
arduamente de fazer bem as três coisas que os discípulos do DaFa devem fazer, e ao
mesmo tempo deve salvar seres conscientes e cumprir com as coisas prometidas como
discípulo do DaFa. Para fazer essas coisas bem, deve estudar bem o Fa. Digo a todos,
façam grandes esforços ao estudar o Fa, e serão capazes de se manterem no ritmo do
progresso da retificação do Fa, e de maneira impressionante se converterão em um
discípulo do DaFa que merece esse nome: Discípulos do DaFa do período da Retificação
do Fa.
Isto é tudo por hoje. (Aplausos)
O Mestre está verdadeiramente feliz em ver a todos (Aplausos), especialmente hoje.
(Aplausos) Os discípulos do DaFa que conseguiram atravessar esta perseguição: Vocês são
realmente excepcionais. (Aplausos) Vocês receberão toda a honra e glória que os discípulos
do DaFa devem ter no futuro. (Aplausos) Vocês atravessaram o período mais penoso e
difícil. Penso que neste limitado tempo que ficou para o final, os discípulos do DaFa
devem cumprir ainda melhor e mais esplendidamente suas missões históricas! (Longos
aplausos).
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