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01 - VERDADEIRA NATUREZA REVELADA  

Cultivem o Dafa firmemente, com inabalável determinação, 
Elevar-se de nível é fundamental, 
Diante das provações, a verdadeira natureza de uma pessoa se revela, 
Alcance a Consumação, torne-se um Buda, Tao ou Deus. 

 

Li Hongzhi 

8 de maio de 1999 

02 - ALGUNS PENSAMENTOS MEUS 

Recentemente, a mídia noticiou que a China Continental quer minha extradição para a China 
em troca de uma redução de US$ 500 milhões no valor de seu superávit comercial [com os EUA]. Eu 
gostaria de dizer algumas palavras a respeito disso. O que eu faço é simplesmente ensinar às pessoas 
a serem boas. Ao mesmo tempo, eu ajudo-as incondicionalmente a se livrarem de suas doenças e seus 
problemas de saúde; também, capacito-as a alcançarem reinos mentais mais elevados. Eu não peço 
dinheiro ou coisas materiais em troca. Isso tem tido um impacto positivo na sociedade e nas pessoas, 
e tem, em grande escala, direcionado o coração das pessoas para o bem e elevado o nível moral delas. 
Pergunto-me: É por causa disso que eles pedem a minha extradição? Será que eles querem que eu 
regresse à China para que mais pessoas possam obter o Fa e cultivar seus corações? Se esse for o caso, 
por favor, não deixem que o país gaste US$ 500 milhões para fechar esse acordo, pois eu voltarei 
espontaneamente. 

Entretanto, eu ouvi dizer que, normalmente, as pessoas que são extraditadas são criminosos 
de guerra, inimigos públicos ou criminosos delinquentes. Sendo assim, eu me pergunto em qual das 
categorias acima eu me enquadraria. 

De fato, eu tenho ensinado às pessoas a se conduzirem de acordo com os princípios: Verdade, 
Benevolência e Tolerância. Sendo assim, naturalmente, eu também venho dado o exemplo. Quando 
os discípulos do Falun Gong e eu somos criticados sem nenhuma razão e tratados de forma injusta, 
nós temos sempre uma atitude de grande benevolência e de grande tolerância, e suportamos tudo 
silenciosamente para dar ao governo tempo suficiente para que ele perceba quem nós somos. Porém, 
essa tolerância não é de forma nenhuma porque os estudantes de Falun Gong e eu temos medo de 
algo. Vocês deveriam saber que uma vez que uma pessoa aprende a Verdade e o real significado da 
vida, ela não se arrependerá se desistir de sua própria vida por isso. Não confundam nossa compaixão 
e nossa grande tolerância como medo e, assim, intensifiquem suas ações maldosas. Na realidade, os 
praticantes são pessoas que despertaram; são cultivadores que entendem o verdadeiro significado da 
vida. Tampouco rotulem os praticantes de Falun Gong de serem pessoas envolvidas em "superstições". 
Há tantas coisas que os humanos e a ciência precisam ainda entender. As religiões não existem 
justamente porque as pessoas acreditam em seres mais elevados? Na realidade, foram as verdadeiras 
religiões e as antigas crenças nos Deuses, que possibilitaram que a moralidade da sociedade humana 
t se preservado por milhares de anos; foi o que sustentou a existência da atual humanidade – a qual 
inclui você, eu, ele etc. Se não fosse por isso, a humanidade já teria, há muito tempo, acumulado tantos 
pecados que seria catastrófico; provavelmente, os nossos ancestrais já teriam desaparecido há muito 
tempo; não existiria o que existe hoje. A verdade é que os valores morais são extremamente 
importantes para a humanidade. Quando o ser humano não valoriza a virtude, ele comete todo tipo 
de perversidade e isso é extremamente perigoso para a humanidade. É o que posso dizer às pessoas. 
Na realidade, minha intenção não é fazer algo para a sociedade e, de nenhuma forma, eu quero me 
envolver em assuntos humanos comuns; muito menos quero o poder político de alguém. Nem todos 



consideram que o poder é importante. As pessoas têm um ditado: “Todos aspiram por algo diferente”? 
Eu desejo simplesmente possibilitar que aqueles que podem cultivar obtenham o Fa e quero ensiná-
los a melhorar o xinxing, isto é, elevar seus padrões morais. Além disso, nem todos virão para aprender 
o Falun Gong, e mais, o que estou fazendo não tem nada a ver com política. Independentemente disso, 
cultivadores cujos corações se voltaram para o bem e cujos padrões morais melhoraram se tornam 
algo bom para qualquer país ou nação. Por que então rotular como "religião demoníaca" algo que 
ajuda as pessoas a se manterem saudáveis e que eleva o nível moral delas? Cada praticante do Falun 
Gong é um membro da sociedade que tem seu próprio negócio ou sua profissão. A única diferença é 
que eles vão aos parques para praticar os exercícios de Falun Gong por meia ou uma hora todas as 
manhãs, e depois vão trabalhar. Não temos regras a seguir como as pessoas têm nas religiões, nem 
temos templos, igrejas ou rituais religiosos. A pessoa pode vir para aprender e ir embora quando quiser 
e como quiser; não há nenhum tipo de afiliação. Então, como pode ser uma religião? No que se refere 
a ser "demoníaca", ensinar pessoas a serem boas, não cobrar nada por isso e ajudá-las a recuperarem 
a saúde e se manterem saudáveis, todas essas coisas, podem ser "demoníacas"? Ou algo é 
"demoníaco" simplesmente porque está fora do escopo da ideologia do Partido Comunista? Além 
disso, eu sei o que é religião demoníaca e não é um governo que determina isso. Uma religião deve 
ser chamada "reta" só porque se ajusta às noções de certas pessoas do governo? Por outro lado, 
deveria uma religião reta ser rotulada como "demoníaca" por que não se ajusta às noções pessoais 
dessas pessoas? 

Na realidade, eu sei exatamente por que algumas pessoas insistem em se opor ao Falun Gong. 
Conforme noticiado pela mídia, muitas pessoas estão praticando Falun Gong. Cem milhões de pessoas 
certamente não é um número pequeno. Ainda assim, por que temer um grande número de pessoas 
boas? Não é verdade que quanto mais pessoas boas houver, tanto melhor será, e que, quanto menos 
pessoas más houver, tanto melhor será? Eu, Li Hongzhi, ajudo incondicionalmente os praticantes a 
melhorarem o caráter moral e a terem saúde, e isso traz estabilidade social e permite que as pessoas, 
com seus corpos saudáveis, possam servir melhor a sociedade. Isto não traz benefícios às pessoas no 
poder? Essas coisas têm, de fato, acontecido. Por que então, ao invés de me agradecerem, eles querem 
colocar mais de 100 milhões de pessoas contra o governo? Que governo poderia ser tão insensível? 
Além disso, essas cem milhões de pessoas não têm família, filhos, parentes e amigos? É uma questão 
que envolve apenas 100 milhões de pessoas? Então, o número de pessoas que eles estão se colocando 
contra é ainda maior. O que será que aconteceu aos "líderes de meu amado País"? Se eu, Li Hongzhi, 
com minha vida puder dissipar os temores dessas pessoas boas, eu voltarei imediatamente e deixarei 
eles fazerem o que eles quiserem comigo. Por que então "arriscar uma condenação universal"? Por 
que desperdiçar recursos humanos e capital bem como usar meios políticos e dinheiro para fechar um 
acordo que viola os Direitos Humanos? Os Estados Unidos, por outro lado, têm sido uma liderança no 
que diz respeito a Direitos Humanos. Como poderia o governo dos EUA estar disposto a violar Direitos 
Humanos fazendo tal acordo? Além disso, eu sou um residente permanente dos EUA; sou um residente 
permanente que vive sob a jurisdição da lei dos EUA. 

Eu não tenho a intenção de apontar o dedo para alguém em particular. É que o que eles estão 
fazendo não tem sentido para mim. Por que perder a boa oportunidade de conquistar a opinião pública 
ao invés de colocar mais de cem milhões de pessoas contra o governo? 

Disseram que muitas pessoas foram a Zhongnanhai e que certas pessoas ficaram chocadas e 
furiosas com isso. Na realidade, o número de pessoas que foram lá não foi de forma nenhuma grande. 
Pense sobre isto: há 100 milhões de pessoas praticando Falun Gong e foram lá apenas pouco mais de 
dez mil. Você diria que foram muitas? Nem houve nenhuma mobilização de pessoas: com 100 milhões 
de pessoas praticando o Falun Gong, se uma pessoa quis ir e outra também, em pouco tempo, cerca 
de dez mil já estavam reunidas lá. Eles não tinham nem slogans nem cartazes, eles não se comportaram 



de modo inadequado e menos ainda contra o governo. Simplesmente, elas foram expor ao governo a 
nossa situação. O que há de errado nisso? Pergunto: já houve "manifestantes" com comportamento 
tão bom assim? Vocês não ficam nem um pouco sensibilizados vendo isso? Ainda assim, há pessoas 
que insistem em tentar culpar o Falun Gong. A abordagem de tentar eliminar o Falun Gong sem 
considerar seu mérito é realmente um retrocesso. O Falun Gong não é terrível como certas pessoas 
imaginam. Ao contrário, ele traz muitos benefícios e não prejudica em nada a sociedade. Porém, 
perder a admiração das pessoas é o mais assustador. Para ser franco, os praticantes do Falun Gong são 
seres humanos que ainda estão num processo de cultivo pessoal e que ainda têm mentes humanas. 
Nessa situação em que eles estão sendo tratados injustamente, eu não estou certo por quanto tempo 
mais eles poderão suportar isso, e isso é o que mais me preocupa. 

Li Hongzhi 

2 de junho de 1999 

 

03 - POSIÇÃO 

As tribulações que um cultivar tem que superar são coisas que uma pessoa comum não seria 
capaz de suportar. É por isso que, através da história, muito poucas pessoas tiveram êxito no cultivo e 
alcançaram a Consumação. Seres humanos são simplesmente seres humanos. Em momentos críticos, 
eles têm muita dificuldade de abandonar suas mentalidades humanas; eles sempre tentam encontrar 
justificativas que convençam a si mesmos. Por outro lado, um cultivador grandioso, quando em meio 
a provas cruciais, é capaz de renunciar a seu ego e a todos os seus pensamentos humanos comuns. 
Felicito os cultivadores do Dafa que podem passar por provas que são determinantes para se alcançar 
a Consumação. A eternidade na qual suas vidas nunca se extinguirão e seus futuros níveis estão sendo 
estabelecidos por vocês; suas poderosas virtudes vêm de seus próprios cultivos. Sejam diligentes! Isso 
é o que há de mais grandioso e o maior dos privilégios.  

Li Hongzhi 

13 de junho de 1999 

 

04 - ESTABILIDADE  

As coisas que aconteceram recentemente já causaram sérios danos a muitos estudantes do 
Falun Dafa. Ao mesmo tempo, também mancharam fortemente a imagem da nação. Com relação às 
informações que os estudantes têm sobre importantes regiões ou importantes departamentos, estão 
direta ou dissimuladamente interferindo para perturbar a prática dos estudantes de Falun Gong , e 
com relação a essas pessoas que, para se beneficiarem politicamente, estão usando seus poderes 
pessoais para transformar o "incidente" que envolveu o Falun Gong em agitação para colocar um 
grande segmento de pessoas em confronto com o governo, os estudantes podem, através dos canais 
normais disponíveis, informar esses casos aos diferentes níveis do governo e às autoridades do país. 

Porém, nós somos cultivadores. Não se envolvam em política e não deixem que o evento que 
ocorreu há pouco venha perturbá-los. Acalmem suas mentes, voltem a prática normal e estudem o Fa; 
sejam diligentes; cultivem diligentemente e elevem-se continuamente de nível. 

Li Hongzhi 

13 de junho de 1999 



05 - INSCRIÇÃO PARA A VERSÃO RUSSA DO FALUN DAFA  

Valorizem-no! 

As promessas dos Deuses estão se cumprindo; 

Valorizem-no! 

É o que vocês têm buscado; 

Valorizem-no! 

O Fa está bem diante de vocês. 

Li Hongzhi 

10 de julho de 1999 

 

 

06 - COMENTÁRIOS ADICIONAIS SOBRE SUPERSTIÇÃO (MI XIN) 

  "Superstição" (mi xin) era apenas um termo comum antes de certas pessoas envolvidas 
em política na China terem-no transformado em um termo com poder fulminante. Na realidade, a 
"superstição" disseminada por esses políticos não é superstição, mas um rótulo político, um slogan 
político; é um termo político usado especificamente quando se quer atacar os outros. Uma vez que 
algo é atingido por esse grande rotulo, ele se torna anticiência para que, assim, possa ser atacado de 
forma indecente. 

O fato é que as pessoas que passaram por todo tipo de campanha política se tornaram 
perspicazes. Elas se decepcionaram bastante com coisas que elas acreditaram; elas tiraram lições dessa 
experiência de admirar algo ou alguém cegamente. Especialmente durante a Revolução Cultural, elas 
vivenciaram um inesquecível golpe em suas almas. As pessoas que passaram por isso acreditariam 
facilmente em algo? Agora, essas pessoas são mais capazes do que nunca de discernir se algo é verdade 
ou essa pseuda "superstição", que as pessoas políticas inventaram. 

Se algo é ciência ou superstição, isso não é algo a ser decidido por políticos. Ao invés disso, isso 
deve ser avaliado por cientistas. Porém, esses assim chamados "cientistas", que são usados para fins 
políticos são também, na realidade, figuras políticas. Eles não podem avaliar de forma justa e científica, 
porque o ponto de vista deles não é nem científico nem isento. Dessa forma, basicamente, eles não 
podem ser chamados de cientistas. Quando muito, eles podem meramente atuar como um clube 
controlado por políticos e usado para atacar as pessoas. 

O entendimento que estudantes de Falun Dafa têm da Verdade do Cosmos é uma elevação 
que resulta de um entendimento racional e da experiência. O ser humano – sem importar a posição 
dele – age futilmente ao refutar os princípios do Fa do Cosmos, que transcendem todas as teorias da 
sociedade humana. Em um período em que a moralidade da sociedade humana está à beira de um 
colapso, o grande Cosmos mostra mais uma vez compaixão pelos seres humanos dando-lhes esta 
última oportunidade. É a esperança que os humanos deveriam abraçar e valorizar acima de tudo. 
Entretanto, por causa de seus desejos egoístas, os humanos estão destruindo a última esperança que 
o Cosmos lhes concedeu, enfurecendo os Céus e a Terra. Pessoas ignorantes consideram as várias 
catástrofes que acontecem como "fenômenos naturais". O Cosmos não foi feito para a humanidade. 
Os humanos são meramente uma manifestação da vida na forma de seres do nível mais baixo. Se a 
humanidade deixar de atender os padrões de existência para este nível do universo, então, ela será 
eliminada na história do Cosmos. 



Humanidade! Desperte! As promessas feitas pelos Deuses estão se cumprindo. O Dafa está 
julgando todos os seres. O caminho que uma pessoa toma na vida é sua própria escolha. Um único 
pensamento de uma pessoa pode determinar o seu futuro. 

Apreciem e valorizem: os princípios do Fa do Cosmos estão bem diante de vocês. 

  

Li Hongzhi 

13 de julho de 1999  

  

 

07 - UMA FOTOGRAFIA DO MESTRE: TRANQUILAMENTE OBSERVANDO O MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestre Li Hongzhi, em meio às montanhas, observa tranquilamente o mundo depois de deixar New 
York imediatamente depois de 20 de julho de 1999. (Foto publicada em 19 de janeiro de 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08 - O CORAÇÃO SABE 

Com o Mestre guiando a viagem, o Fa salva todos os seres, 

Uma vela é alçada, e cem milhões de velas a seguem. 

Com apegos deixados para trás, mais leves, os barcos navegam rapidamente,  

Com um coração humano preocupado, cruzar o oceano mostra-se árduo. 

De repente, o vento e as nuvens mudam, e os Céus parecem desmoronar, 

As montanhas estremecem, os mares se agitam e violentas ondas surgem. 

Sigam o Mestre de perto, cultivando firmemente o Dafa, 

Com apegos muito fortes, perde-se o rumo. 

Alguns fogem para salvar suas vidas, desertando barcos virados e velas despedaçadas, 

À medida que toda a lama e a areia vão sendo peneiradas, o ouro segue brilhando. 

Palavras e mais palavras não valem nada, quando se trata de vida ou morte, 

 As ações é que revelam a verdade. 

Quando o dia da Consumação chegar, 

A grande revelação da Verdade deixará o mundo surpreso.  

Li Hongzhi 

12 de outubro de 1999 
(Publicado em 22 de maio de 2000) 

 

 

09 - RUMO À CONSUMAÇÃO  

Estudar o Fa com apegos não é verdadeiro cultivo. Além disso, durante o cultivo, uma pessoa 
pode gradativamente tomar consciência de seus apegos fundamentais, livrar-se deles, para assim, 
alcançar o padrão de cultivador. O que é um apego fundamental? Os seres humanos adquirem várias 
noções neste mundo e, como consequência, são levados por tais noções a buscar a realização de seus 
desejos. No entanto, quando alguém vem para este mundo, são os arranjos cármicos que determinam 
o curso de sua vida e o que ele ganhará e perderá aqui. Sendo assim, as noções de uma pessoa podem 
determinar cada etapa de sua vida? Por isso, os chamados "sonhos e desejos maravilhosos" tornam-
se buscas que nunca se realizam, apesar dos dolorosos apegos. 

O Dafa tem significados ilimitados e criou todas as coisas em cada nível do Cosmos, incluindo, 
é claro, todas as coisas do mundo humano. Por isso, com exceção desses seres humanos miseráveis 
que estão sendo usados pelas velhas forças sinistras e perversas – que estão sendo eliminadas – para 
perseguir o Fa, as pessoas são capazes de ver no Fa coisas que elas consideram boas. Algumas pessoas 
veem verdadeiramente princípios do Fa no Dafa, enquanto muitas outras vêm porque as suas noções 
humanas as fazem encontrar no Dafa, algo para seus anseios e desejos, e compelidas por tais apegos 
humanos, elas passam a cultivar no Dafa. 



Algumas pessoas pensam que o Dafa está de acordo com o entendimento que elas têm da 
ciência; outras pensam que ele está de acordo com o código de conduta delas; outras pensam que é 
uma resposta para a insatisfação política delas; outras, que o Dafa pode salvar a  humanidade de se 
degenerar moralmente; outras, que o Dafa pode curar suas doenças; outras, que o Dafa e o Mestre 
são retos, e assim  por diante. Para os seres humanos neste mundo, que têm apegos humanos, não é 
errado querer realizar seus lindos sonhos e desejos. Mas, um cultivador, definitivamente, não deve ser 
assim. No caminho do Dafa, você pode começar com esses pensamentos, porém, ao longo do cultivo, 
você precisa considerar a si mesmo como um cultivador. No entanto, através da leitura dos livros, do 
estudo do Fa e diligente progresso, você deve reconhecer claramente quais eram os seus pensamentos 
quando você começou no Dafa. Depois de um certo período de tempo no cultivo, seus pensamentos 
são ainda os mesmos? No caminho, você ainda continua motivado por aqueles apegos humanos? Se 
for assim, você não pode ser considerado como meu discípulo. Significa que você não se livrou de seus 
apegos fundamentais e que você não é capaz de entender o Fa a partir do Fa. Aqueles que foram 
eliminados durante as provas perversas que o Dafa enfrenta na China são todos pessoas que não se 
livraram desses apegos. Ao mesmo tempo, eles tiveram um efeito negativo no Dafa. 

Apesar disso e dessa situação na qual um grande número de discípulos, que são cultivadores 
genuínos, está passando por severas dificuldades, o tempo para concluir o cultivo está sendo adiado 
repetidamente para esperar que essas pessoas possam reconhecer seus apegos fundamentais. É que 
muitas delas têm relações predestinadas e têm potencial para alcançar a Consumação. 

Você sabia que uma das maiores desculpas que atualmente as perversas velhas forças usam 
para perseguir o Dafa é que os seus apegos fundamentais ainda permanecem ocultos? Para poderem 
identificar tais pessoas, eles tornaram as tribulações mais severas. Se você está apegado há coerência 
do Dafa com à ciência humana, elas manipulam pessoas más para que espalhem mentirosamente que 
o Dafa é uma superstição; se você está apegado ao poder do Dafa de curar doenças, elas manipulam 
pessoas más para que espalhem mentirosamente que o Dafa proíbe as pessoas de tomar remédios e 
que isso provocou 1.400 mortes; mesmo que você diga que o Dafa não se envolve em política, elas 
fazem que pessoas más divulguem mentirosamente de que o Dafa e Li Hongzhi são apoiados por forças 
políticas estrangeiras e coisas do tipo; se você diz que o Dafa não pede dinheiro ou cobra taxas, elas 
dizem que o Mestre está ficando rico através de meios corruptos. Se você está apegado a algo, elas 
têm pessoas más para inventar mentiras sobre isso. Se você tem medo de que o Dafa seja danificado, 
elas elaboram artigos supostamente escritos pelo Mestre. Pensem nisto: essa enorme prova atual é 
justamente para ver como o Dafa se sai e como os estudantes se comportam na ausência do Mestre. 
Como o Mestre poderia falar mais claramente que isto? Como eu poderia dizer-lhes outra vez o que 
fazer? Além disso, elas manipulam pessoas más para que examinem o Dafa e seus discípulos para assim 
submetê-los a uma prova abrangente e destrutiva que visa a todos os apegos e pensamentos humanos. 
Se durante o seu cultivo, vocês tivessem conseguido realmente se livrar de seus apegos humanos 
fundamentais, a última tribulação não teria sido tão cruel. 

Mesmo agora, algumas pessoas ainda não conseguem se concentrar ao lerem os livros. De 
modo especial, aqueles que fazem projetos para o Dafa não devem usar nenhum pretexto como 
desculpa para não lerem os livros ou não estudarem o Fa. Mesmo se você fizer coisas para mim, seu 
Mestre, você ainda precisa estudar o Fa todos os dias com uma mente tranquila e cultivar solidamente. 
Quando sua mente vagueia enquanto você lê, os incontáveis Budas, Taos e Deuses no livro veem sua 
mente risível e lamentável, eles veem o carma de pensamento controlando-o, o que é abominável. E, 
ainda assim, você se agarra à ilusão e não desperta. Alguns voluntários passam grandes períodos de 
tempo sem ler ou estudar o Fa. Assim, como eles podem fazer bem coisas para o Dafa? Vocês podem 
até, involuntariamente, ter causado perdas que são difíceis de recuperar. As lições passadas deveriam 



tê-los tornado mais maduros. O único modo de prevenir que as perversas velhas forças se aproveitem 
das brechas em suas mentes é fazer bom uso de seu tempo para estudar o Fa. 

O que está acontecendo agora foi planejado há muito tempo na história. Os discípulos que, 
diante de tamanha pressão, deram um passo à frente para validar o Fa são magníficos. Quando 
questionei o último grupo de seres de alto nível, que está prestes a ser eliminado, por que eles estão 
inventando mentiras sobre mim e o Dafa, eles responderam "Não há outra forma. O caminho que você 
tomou é muito reto. De que outro modo o Dafa e seus discípulos poderiam ser testados? ". Esses que 
prejudicam o Dafa são apenas um punhado de forças do mal. Tudo o que eles fazem é usar seres 
malvados, que eles acham que devem ser também eliminados. Os incomensuráveis e incontáveis 
Budas, Taos e Deuses no Cosmos e seres em corpos cósmicos ainda maiores estão todos observando 
tudo o que acontece nesta minúscula partícula de poeira no Cosmos. O Dafa já consumou tudo no 
Cosmos. A poderosa virtude é magnífica e eterna. Os discípulos que passarem pelas provas mais 
abrangentes e severas deixarão uma base sólida para o Dafa neste mundo; mostraram para o mundo 
humano a verdadeira manifestação do Dafa e, ao mesmo tempo, consumarão suas mais magníficas 
posições. O mal logo estará totalmente eliminado; esses vilões no mundo humano receberão a devida 
retribuição, e pecados não poderão mais ser permitidos. Os discípulos estão esperando para alcançar 
a Consumação e eu não posso esperar mais. O comportamento de cada um, bom ou mau, reflete 
completamente o resultado que cada um de vocês obterá. Seres sencientes, suas futuras posições são 
escolhidas por vocês mesmos.  

  

Li Hongzhi 

16 de junho de 2000 

 

 

 

10 – AO FAHUI EM TAIWAN  

Primeiro, eu gostaria de estender minhas saudações a todos os estudantes do Dafa em Taiwan. 
Saudações a todos! 

Também gostaria de desejar sucesso total ao Fahui de vocês! 

Espero que através desse Fahui vocês consigam descobrir o que vocês não estão fazendo bem 
e se tornem mais diligentes; que façam desse Fahui um encontro sagrado no qual vocês possam 
comparar como vocês têm estudado e cultivado, e mostrem o Fa reto para as pessoas do mundo.   

  

Li Hongzhi 

25 de junho de 2000 

 

 

 

 



11 - EM REFERÊNCIA A UMA PROFECIA   

Discípulos: o que está ocorrendo atualmente na China foi previamente arranjado para a 
história e muitas pessoas profetizaram sobre isso ao longo dela. Elas escolheram não falar 
abertamente sobre isso para que, desse modo, estivesse de acordo com a forma ilusória do mundo e, 
ao mesmo tempo, servisse de advertência a seu povo. Porém, pessoas comuns só são capazes de 
perceber o significado de uma profecia depois que ela já aconteceu. 

Por exemplo, com relação ao que está acontecendo agora na China, o francês Nostradamus, 
centenas de anos atrás, afirmou o seguinte no seu livro de profecias Centúrias:  

Em 1999, sétimo mês,  
Do Céu virá um grande Rei do Terror 
Para ressuscitar o Grande Rei de Angolmois. 
Antes e depois, Mars reina em nome de trazer felicidade às pessoas.   

 [Centúria X, quadra 72]    

O que Nostradamus disse, "Em 1999, sétimo mês, do Céu virá um… Terror para ressuscitar o… 
Rei…", refere-se precisamente a essas pessoas com segundas intenções do Comitê Central do Partido 
Comunista Chinês, que usaram de seu poder para iniciar uma abrangente e cruel opressão ao Dafa e 
aos discípulos do Dafa. Elas prendem e espancam pessoas, enviam pessoas para campos de trabalho 
forçado, sentenciam pessoas à prisão, destroem os nossos livros; elas usam a força militar, a polícia, 
os agentes secretos e meios diplomáticos; elas usam todas as emissoras de rádio, todas as estações de 
televisão e todos os órgãos de imprensa para disseminar mentiras e levar a cabo essa vil perseguição. 
A esmagadora magnitude disso parece ameaçar e derrubar os Céus ao mesmo tempo que essa 
maldade se espalha pelo mundo. Com noções degeneradas, as velhas forças planejaram isso com o 
propósito de "testar" o Dafa de maneira destrutiva. O processo da retificação do Fa que o Mestre 
conduz entre os humanos é, da perspectiva dos Deuses, como um processo de ressurreição. 

Com relação à frase "Antes e depois, Mars reina…", refere-se a que [Karl] Marx, que vem 
governando o mundo antes e depois de 1999. Na realidade, o Marxismo não é exercido somente nas 
sociedades governadas pelo vil partido comunista. O sistema de bem-estar social e derivados adotados 
pelos países desenvolvidos do mundo também são coisas perversas do comunismo inseridas dentro 
do sistema capitalista. Eles parecem ser sociedades livres, mas na realidade é como se o mundo todo 
estivesse exercendo o comunismo. Pessoas que saíram de países governados pelo perverso 
comunismo e foram morar em países ocidentais desenvolvidos, compartilham uma impressão: "Parece 
comunismo aqui, exceto que vocês não defendem a revolução violenta". 

Com relação à última parte, "em nome de trazer felicidade às pessoas", isso se refere à ideia 
comunista de libertação de toda a humanidade e de gerar o bem-estar nas sociedades ocidentais por 
meio de pesados impostos. 

Como este assunto ainda está em processo de conclusão, eu estou apenas decifrando essas 
frases. Na realidade, profecias referentes a este período de tempo circularam em muitos países. Os 
poucos comentários acima são somente para referência. 

Li Hongzhi 

28 de junho de 2000   

 

 



12 - USANDO À VONTADE  

  Eu nunca gostei de usar as palavras padronizadas e a gramática padronizada da língua chinesa 
moderna, as quais reduzem e limitam o significado. É por isso que frequentemente eu não uso palavras 
padronizadas nem adoto padrões gramaticais ao ensinar o Fa! Algumas pessoas não entendem por 
que eu faço isso. A verdade é que palavras cujos significados foram alterados pelas pessoas modernas 
contêm nelas noções das pessoas modernas. De modo especial, quando se ensina o Fa, não é possível 
usar palavras com elementos de ateísmo ou de política. No entanto, para que os estudantes possam 
entender, eu uso a gramática e palavras da língua chinesa moderna sempre que possível. 

Como o Fa do Cosmos poderia ser padronizado pela cultura humana? Desde que eu consiga 
explicar claramente os princípios do Fa, eu desato as amarras da cultura humana, rompo com regras 
limitantes e uso a linguagem livremente. Para poder expressar o Dafa claramente, uso a linguagem à 
vontade. Por exemplo, às vezes, minhas frases são muito longas e eu repito palavras para enfatizar e 
aprofundar o significado das frases. Mesmo assim, é muito difícil usar a linguagem humana quando se 
quer expressar os profundos princípios de alto nível do Fa. Quanto às palavras, eu basicamente as uso 
à vontade. Por exemplo, geralmente escrevo "grau" (程 度) no lugar de "grau de realização" (成度), pois 
sinto que este termo deve ser usado para expressar o grau de realização de algo. Eu gosto de escrever 
"verdade da matéria" (真相) como "situação verdadeira" (真 象), pois sinto que é a palavra que deve 
ser usada para expressar a forma como as coisas são verdadeiramente; gosto de escrever "absoluto"  
(绝) como "resoluto" (决), porque sinto que esta palavra tem mais peso; uso "imenso" (洪) ao invés de 
"vasto" (弘), já que é mais apropriado para descrever o Dafa do Cosmos, e assim por diante. Eu não 
gosto também de usar uma pontuação simples para evitar padronizar as frases. Quando escrevo, eu 
frequentemente uso vírgulas direto até o final. Eu só me preocupo com o significado interior do Fa e, 
quando se trata de padronização humana, eu não tenho senso de obrigação. A cultura humana foi 
dada aos humanos pelos Deuses, no entanto, a linguagem chinesa moderna é uma linguagem alterada 
pelo distorcido pensamento moderno dos humanos, com sua negação da fé em Deus e seus conceitos 
políticos. O Fa trará para a humanidade coisas todas novas e retas e não será afetado por nada que é 
velho, desviado e distorcido. Eu me graduei no ensino médio e não me graduei na universidade com o 
propósito de evitar que todo tipo de conceitos, teoremas, definições, leis científicas, teorias humanas 
e várias coisas padronizadas se formassem em minha mente. Coisas humanas não podem de modo 
nenhum se mesclarem ao ensino do Dafa do Cosmos, porque noções humanas poderiam interferir no 
Fa. 

O Dafa é o Fa do Cosmos e o Dafa criou todos os seres do Cosmos. O Dafa estabeleceu 
ambientes de vida e padrões para os seres dos diferentes níveis do Cosmos, e criou diferentes formas 
de sabedoria para os seres dos diferentes níveis, o que inclui a cultura humana. O objetivo em difundir 
amplamente o Dafa é retificar o Fa no Cosmos e, ao mesmo tempo, fazer que os discípulos do Dafa 
possam alcançar a Consumação no mundo humano. O Dafa também está criando a nova humanidade 
e igualmente trará para a humanidade uma nova cultura.  

  

Li Hongzhi 

28 de junho de 2000 

 

 

 



13 - EXPULSEM A INTERFERÊNCIA  

Discípulos: o Dafa que lhe ensino é a única coisa que pode, através da sua elevação no cultivo, 
garantir sua Consumação. Se uma pessoa, que é incapaz de romper com seus apegos humanos, atrai 
seres perversos que, para prejudicar o Fa e explorando seus apegos, assumem a minha imagem para 
lhe dizer o que fazer, então, essa pessoa está em extremo perigo. Se ela não despertar, ela se tornará 
um demônio que danifica o Fa. 

Meus Fashens são a personificação da sabedoria de minha mente e também da minha energia, 
e seus pensamentos não são diferentes dos meus. Eu não disse nada quando o Dafa e seus estudantes 
enfrentaram esse perverso teste da perseguição. Foi justamente como se vocês estivessem fazendo 
um exame para entrar na universidade: na hora do exame, poderia o professor lhes ensinar de novo, 
no ato, como responder as perguntas? Então, se eu não falei nem mesmo durante tal teste, por que 
eu usaria meus Fashens para lhes dizer diretamente o que você deveria fazer? 

Recentemente, uma pobre coitada de Hong Kong, que perdeu o juízo, interferiu severamente 
no Dafa ao dizer coisas absurdas; ela disse que um Fashen meu disse a ela o que deve ser feito; isso se 
deve à "interferência demoníaca da própria mente". Ela inclusive causou danos usando um telefonema 
que fiz a ela; ela constantemente faz coisas más. Não importa que absurdos ela lhe diga em nome de 
um suposto Fashen meu, eu não tenho estudantes assim. Se há pessoas que querem segui-la trazendo 
desordem para o Fa, elas podem ir com ela – o que eu quero são discípulos que cultivam de modo reto 
e nobre, como majestosos Deuses, que são inabaláveis e sólidos como diamante. 

Discípulos: vocês devem ter lucidez neste solene momento atual. Fui eu quem lhes ensinei o 
Fa. Meus Fashen são apenas imagens dos meus pensamentos; eu sou o ser principal. Alguém que nem 
mesmo me reconhece [como seu Mestre] pode ser um discípulo do Dafa? Além disso, há estudantes 
que não deveriam ter desenvolvido complacência por acharem que fizeram coisas da retificação do Fa 
para o Dafa. Atualmente, todos aqueles que são irracionais e falam de maneira insensata estão em 
perigo; isso é fatal para eles. Mais importante, que todos ignorem essa instigante sabotadora de Hong 
Kong, não deem ouvidos a ela. Não é que o Mestre não é misericordioso: durante esses vários anos de 
seu cultivo, eu não só suportei  muitas coisas por você como também, constantemente, dei-lhe dicas 
visando ao seu aprimoramento, cuidei de você para sua segurança e saldei dívidas que você tinha em 
diferentes níveis, e  fiz de um modo que você possa alcançar a Consumação – não são coisas que 
qualquer um possa fazer, tampouco são coisas que podem ser feitas para pessoas comuns. Ocorre que 
essas pessoas são irracionais demais e não sabem dar valor ao Dafa e à oportunidade de poder cultivar. 

Quando ensinei o Fa, eu lhes falei sobre todos os problemas que poderiam surgir durante esse 
perverso e destrutivo teste. Para os que não cultivaram verdadeiramente, é realmente difícil superar 
esse teste. Agora vocês podem entender por que eu sempre lhes disse para lerem mais o livro, certo?! 
O Fa pode quebrar todos os apegos, o Fa pode destruir todo mal, o Fa pode revelar todas as mentiras 
e o Fa pode fortalecer todos os pensamentos retos. 

Esses pobres coitados estão sendo manipulados por agentes secretos. Quanto àqueles cujos 
apegos os levaram a seguir essa gente, mesmo que sejam capazes de despertar, para eles, será muito 
difícil ter mais uma oportunidade de cultivar. O Dafa é solene e o cultivo é um assunto muito sério. 
Uma pessoa – não importa quem – deve pagar por todo o mal que ela fez no mundo. Não quero ver 
nem um dos estudantes fracassar, mas definitivamente, tampouco quero ter discípulos não 
qualificados. 

Li Hongzhi, 

05 de julho de 2000 



14 - UM COMUNICADO 

A todas as Associações do Dafa. 

Definitivamente, não é errado explicar os fatos da nossa situação ao governo chinês de modo 
pacífico. Entretanto, como cultivadores, não devemos absolutamente adotar abordagens ou discursos 
excessivamente zelosos. Durante o ano passado, vocês esclareceram a verdade e apelaram às pessoas 
e governos no mundo com boa vontade, e fizeram de forma correta. 

Estou contente pelos discípulos (seres magníficos) que foram forjados pelo cultivo do Dafa. Eu 
também espero que, daqui em diante, além de esclarecer a verdade e apelar a governos, vocês nunca 
negligenciem a importância de estudar o Fa, porque todos vocês precisam caminhar em direção à 
Consumação. Estou atento a tudo que os estudantes estão fazendo e ao estado de seus cultivos. Espero 
que todos vocês façam ainda melhor.  

  

Li Hongzhi 

20 de julho de 2000 

 

 

15 - RACIONALIDADE 

Em meio a tribulações, para um estudante, é muito difícil ver a causa de seu problema, mas 
não é impossível. Quando ele tranquiliza sua mente e avalia as coisas com o Dafa, ele consegue ver a 
natureza do problema. Alguns estudantes sugerem que a melhor forma de cultivar é estar preso em 
um centro de detenção ou em um campo de trabalho forçado ou ser sentenciado à prisão, para assim 
poder validar o Fa. Estudantes, não é assim. Dar um passo adiante para validar o Fa usando diferentes 
abordagens é um feito magnífico, mas isso não significa que você tenha que ser preso pelas forças do 
mal. Se fosse assim, por que razão alguns praticantes, dando um passo adiante, foram apelar pela 
libertação daqueles praticantes, todos inocentes, que foram detidos, enviados a campos de trabalho 
forçado ou sentenciados à prisão? Ser preso não é o propósito. Validar o Dafa é que é verdadeiramente 
magnífico; é para validar o Dafa que você dá passos adiante. Uma vez que você deu um passo adiante, 
você deve buscar ter êxito em validar o Dafa – esse é o verdadeiro propósito de se dar um passo 
adiante. Quando uma pessoa malvada lhe perguntar se você é um praticante do Falun Gong, você pode 
simplesmente ignorá-la ou usar outras formas de se esquivar da pergunta. Não deixe voluntariamente 
que as forças do mal levem você. 

Atualmente, ainda há alguns praticantes que afirmam que meus Fashens disseram a eles o que 
fazer, e assim, eles vão a extremos. Em muitas ocasiões, eu disse que Fashens, que falam diretamente 
aos praticantes o que fazer, são falsos. Além disso, esses Fashens falsos só aparecem a praticantes que 
estão fortemente apegados a algo. O propósito das velhas forças é prejudicar. Quando um praticante 
tem um forte apego, sua conduta é, estritamente falando, fundamentalmente uma manifestação de 
sua natureza-demoníaca e é algo produzido pela emoção; não é racional. Nessa condição, o mal pode 
aparecer. De agora em diante, tomem cuidado, pois todos que afirmarem que meus Fashens disseram 
a eles diretamente o que fazer, na verdade, estão se referindo a Fashens falsos. 

O atual desempenho de vocês como discípulos do Dafa é magnífico. Tudo isto é a manifestação 
de sua bondade (Shan) e é o que as forças do mal mais temem, porque aqueles que atacam a bondade 
certamente estão destinados a serem maus. As ações que eles estão adotando na perseguição ao Dafa 



e a seus estudantes são extremamente perversas e vergonhosas; eles temem serem expostos. Você 
deve informar essas perversidades às pessoas no mundo para que elas saibam – isso é também salvar 
pessoas. Enquanto eliminam o mal, vocês estão se consumando e fortalecendo a manifestação do Fa 
no mundo. Vocês sabiam que tudo o que vocês estão fazendo já estabeleceu a mais magnífica e eterna 
poderosa virtude para o Dafa e os cultivadores do Dafa? Quando esta página da história for virada, as 
pessoas que ficarem verão a magnificência de vocês, e os futuros Deuses se lembrarão para sempre 
deste magnífico período da história. Validem o Dafa com a razão, clarifiquem a verdade com sabedoria, 
espalhem o Fa e salvem misericordiosamente as pessoas – isso está estabelecendo a poderosa virtude 
de um Ser Iluminado. 

Li Hongzhi 

9 de agosto de 2000 

 

 

16 - ELIMINEM SEUS ÚLTIMOS APEGOS   

O Dafa e os estudantes do Dafa foram submetidos à mais perversa, mais vil e destrutiva prova 
e algo jamais visto na história. O Dafa e seus estudantes, que atuaram como os cultivadores mais 
magníficos de um caminho de cultivo reto, passaram na prova. No mundo humano, todos indivíduos, 
organizações e grupos fazem coisas na sociedade humana para obter algo neste mundo. No entanto, 
os discípulos do Dafa estão abandonando todos os seus apegos humanos comuns – incluindo o apego 
à suas vidas humanas – para poderem alcançar os reinos dos seres mais elevados. É por causa disso 
que fomos capazes de superar a mais perversa, mais vil e mais indecente perseguição na história 
humana. Esses pobres coitados do mal não esperavam por isso. 

Vocês, que são verdadeiros cultivadores, que alcançaram o padrão e que estão qualificados, 
não podem ser ameaçados com a perda de dinheiro ou de interesses materiais, que são coisas que um 
cultivador precisa abandonar de uma forma ou de outra. Além disso, são cultivadores que inclusive 
podem renunciar à vida ou à morte: como poderiam temer a ameaça de morte? Ainda que essas 
pessoas de dar dó estejam fazendo o mal, aqueles seres mais perversos de níveis altos do corpo 
cósmico já foram eliminados no processo da retificação do Cosmos pelo Fa. Esses seres perversos que 
estão no nível mais superficial, o da humanidade, logo pagarão por todos os seus pecados; eles serão 
completamente eliminados durante a retificação do Fa no mundo humano. 

Na China Continental, neste momento, agentes secretos, que afirmam ser estudantes do Dafa, 
estão infiltrados em campos de trabalhos forçados e em outros lugares onde há praticantes detidos; o 
objetivo deles é causar danos. Eles enganam os estudantes afirmando que eles [agentes secretos] já 
alcançaram a Consumação, e também enganam de outras formas. Eles dizem aos estudantes que os 
estudantes já alcançaram a Consumação e que não precisam mais praticar, que eles devem se ajustar 
às pessoas comuns o máximo possível, que eles devem entregar seus livros e assim por diante. Com 
essas tolices, eles enganaram alguns estudantes que, em meio às tribulações, não querem ficar no 
mundo humano e querem alcançar a Consumação o mais rápido possível. No Fa, eu disse-lhes que, no 
cultivo, vocês devem se ajustar o máximo possível às pessoas comuns. Eu nunca lhes disse que vocês 
deveriam ser pessoas comuns [por dentro e por fora]. Se você não é diferente de uma pessoa comum, 
você é ainda um cultivador? Discípulos do Dafa – futuros Budas, Taos e Deuses – como vocês permitem 
que esses malvados, ridículos palhaços, se aproveitem de qualquer brecha? 

 



De fato, já é tempo de abandonar os seus últimos apegos. Como cultivador, você já sabe que 
você deve em suas ações abandonar todos os apegos mundanos (incluindo o apego ao corpo humano) 
e tem feito isso através de um processo de desapego da vida e da morte. Estar apegado a alcançar a 
Consumação não é também um apego? Não é também um apego nascido do desejo humano? Um 
Buda estaria apegado a alcançar a Consumação? De fato, cultivadores que estão de fato caminhando 
para a Consumação não têm esse apego. Ao ensinar o Fa, falei de um princípio: um estudante que faz 
bem seus trabalhos escolares será admitido naturalmente na universidade, por outro lado, um que 
está apegado a ser admitido na universidade, mas que não faz bem os seus trabalhos escolares, não 
será admitido. Não é errado que um cultivador deseje alcançar a Consumação, mas sua mente deve 
estar no Fa. Enquanto vocês cultivam sem intenção, vão continuamente atingindo o padrão para a 
Consumação. Estudantes que não são capazes de suportar sofrimento, muito provavelmente, pensam 
em deixar o mundo humano e atingir logo a Consumação. Isto permite que o mal se aproveite dessa 
brecha. Vocês já superaram o período mais difícil. No que se refere a seus últimos apegos, tenham 
certeza de abandoná-los. Conheço o sofrimento de meus discípulos. A verdade é que, eu lhes valorizo 
mais do que vocês valorizam a si mesmos! Todo o mal no Cosmos está sendo eliminado a uma 
velocidade sem precedentes. 

Durante o ano passado, o carma dos praticantes, seus entendimentos inadequados sobre o Fa, 
suas inabilidades de abandonar apegos em meio a tribulações, suas inabilidades de lidar com as coisas 
usando pensamentos retos em meio a tribulações dolorosas, etc., se tornaram a principal razão por 
trás da escalada do mal na perseguição e são as verdadeiras justificativas básicas que o mal usa para 
prejudicar o Fa. No entanto, quanto mais um cultivador colocar de si mesmo no cultivo, mais ele obterá 
quando alcançar a Consumação. Vocês se lembram que certa vez, quando eu estava ensinando o Fa, 
um estudante me perguntou se um cultivador poderia cultivar a um Estado-de-Fruição mais alto do 
que aquele onde sua vida se originou? Se um cultivador puder abandonar o pensamento de vida e 
morte sob qualquer circunstância, o mal certamente terá medo dele. Se cada estudante for capaz de 
fazer isso, então, o mal naturalmente deixará de existir. Todos vocês já conhecem o princípio "mútua-
geração e mútua-inibição". Se você não tiver medo, o fator que faz você ter medo deixará de existir. 
Mas isso não deve ser auto imposto, pois é alcançado por meio de um calmo e verdadeiro abandono. 
Sempre que vejo vocês sofrendo, o Mestre se sente mais aflito ainda que vocês; sempre que vocês não 
dão um passo bem, isso realmente dói em meu coração. Tudo o que o mal tem feito tem realmente 
como alvo os apegos e medos que vocês não abandonaram. Vocês serão futuros Seres Iluminados, 
vocês estão se transformando em Budas, Taos, e Deuses, e não estão preocupados com as perdas e os 
ganhos deste mundo. Sendo assim, vocês precisam ser capazes de renunciar a tudo. Se você não tiver 
o apego de alcançar a Consumação, no mesmo instante, o mal não poderá mais tirar proveito dessa 
última brecha. 

Quando esses pobres coitados que se apresentam como estudantes do Dafa tentam fazer você 
vacilar, eles geralmente dizem que são praticantes que alcançaram a Consumação e outras tolices. É 
admirável vocês serem capazes de renunciar à vida e à morte, mas não devem desenvolver o apego 
de alcançar a Consumação. Isso seria uma omissão! É exatamente a brecha pela qual o mal pode tirar 
vantagem. Já que eles estão dizendo que já alcançaram a Consumação, peçam a eles que voem no céu 
para mostrar isso a todos ou peçam a eles que recitem um parágrafo do Zhuan Falun como prova disso. 
Quem alcançou a Consumação é um Buda, Tao ou Deus com brilho infinito e tem a magnífica aparência 
de um Deus, tem todos os poderes divinos do Fa-Buda: não tem mais uma aparência humana. Como 
esses palhaços insignificantes, que vão aos campos de trabalho forçado e agem de modo dissimulado 
poderiam enganar os discípulos do Dafa? Ainda que eles tenham recrutado dezenas desses impostores 
– escória da humanidade – para fazer tal coisa vergonhosa, se você mantiver seu coração inabalável, 
você será capaz de lidar com todas as situações. 



 

Atualmente, o mal já foi completamente eliminado no corpo cósmico e o Fa terminou de 
retificar os Três Reinos. Restou apenas o nível mais superficial de uma camada de matéria que está 
sendo rompida. Isso está acontecendo rapidamente e se aproxima cada vez mais dessas perversas 
pessoas do mundo humano e desses cruéis assassinos que espancam até a morte ou torturam os 
discípulos do Dafa (futuros Budas, Taos e Deuses). 

Elimine os seus últimos apegos. Tudo o que você obteve por meio da prática do cultivo já 
estabeleceu seu, infinitamente maravilhoso e sagrado, futuro Estado-de-Fruição. Dê cada passo bem 
e não manche o que você já conseguiu. Deixe a parte de você que foi totalmente cultivada brilhar com 
brilho ainda mais puro.  

Li Hongzhi 

12 de agosto de 2000 

 

17 - COMENTÁRIO I  

  "O entendimento é muito bom. No que se refere à manifestação do carma de pensamento e 
ao dano que as forças do mal criaram para nós e para o nosso esclarecimento da verdade às pessoas, 
nós estamos ativamente eliminando os demônios ao invés de aceitá-los e suportá-los passivamente; 
no entanto, nossos pensamentos e ações devem ser benevolentes.”   

Li Hongzhi 

5 de outubro de 2000  

Nota: Este é um comentário sobre o artigo “Eliminar a Natureza Demoníaca,” que foi escrito por um discípulo da Dafa e 
publicado em 30 de setembro de 2000 no Website Inglês Clearwisdom. 

 

 

18 - SUFOQUEM O MAL  

  Os campos de trabalho de reeducação da China são covis escuros de forças malignas. A maioria 
dos guardas disciplinadores que estão lá são fantasmas menores reencarnados do inferno. Quanto às 
pessoas que foram "reformadas", foi arranjado na história para que perseguissem o Fa dessa maneira. 
Não importa o quão bem elas agiram quando foram presas ou golpeadas, porque isso foi para preparar 
o cenário para que elas surgissem agora para perseguir o Fa e confundir os estudantes. Espero que os 
estudantes não escutem ou acreditem nas maldosas mentiras delas. Isso aconteceu porque eu permiti 
que elas se mostrassem com o propósito de vocês as reconhecessem claramente e para que esses 
malignos tumores ocultos fossem removidos de entre os discípulos. Todos os estudantes, que agora 
esclarecem a verdade para validar o Dafa, estão indo muito bem. Eu afirmo isso plenamente. O que 
eles têm feito é absolutamente reto – não há dúvida quanto a isso. Espero que todos mantenham a 
clareza mental. 

  

Li Hongzhi 

22 de outubro de 2000, em São Francisco  



 19 - ALÉM DOS LIMITES DA TOLERÂNCIA  

Tolerância (Ren) não é covardia; muito menos, é resignar-se diante das adversidades. A 
Tolerância dos discípulos do Dafa é nobre; é a manifestação de um ser magnífico e indestrutível, e é 
sólida como diamante; é Tolerância com o propósito de defender a Verdade; é misericórdia e salvação 
para com todos os seres que ainda possuem natureza humana e pensamentos retos. Tolerância não é 
de nenhum modo dar rédea solta sem limites, a qual permite que esses seres perversos, que já não 
têm natureza humana nem pensamentos corretos, façam maldades sem limite. Com Tolerância, pode-
se renunciar a tudo pela Verdade. Porém, Tolerância não significa tolerar seres perversos – que já não 
têm natureza humana e pensamentos corretos –, que desafiam tanto as leis humanas como as divinas 
ao mesmo tempo que corrompem seres sencientes e a existência do Dafa em diferentes níveis; muito 
menos é ignorar crimes terríveis. Zhen, Shan, Ren é a Lei! E é a manifestação do Dafa do Cosmos em 
diferentes níveis. Não é de modo nenhum uma teoria humana ou princípio para guiar a vida humana 
comum como as pessoas acreditam que é. Se o mal já chegou a um ponto que está além da salvação 
e não pode continuar, então, diversas medidas de diferentes níveis podem ser usadas para detê-lo e 
erradicá-lo. 

O ir além dos limites da Tolerância está incluído nos princípios do Fa. Como os discípulos do 
Dafa têm que ainda passar por provas, melhorar seus xinxings e eliminar todos os seus apegos entre 
as pessoas comuns, o Mestre não falou antes sobre o ir além dos limites da Tolerância. Se eu tivesse 
falado, isso poderia criar obstáculos no processo de cultivo dos discípulos. Em particular, poderia ter o 
efeito de fazer que eles não pudessem se comportar corretamente em meio à prova do mal contra o 
Dafa. Entretanto, a forma como os seres malvados estão se comportando atualmente mostra que eles 
já não têm nem natureza humana nem pensamentos corretos. Tal perseguição do mal ao Fa não pode 
mais ser tolerada. 

Eliminar completamente o mal é feito para a retificação do Fa; não é uma questão de cultivo 
pessoal. No cultivo pessoal, geralmente não há o "ir além dos limites da Tolerância". 

 

 Li Hongzhi 

01 de janeiro de 2001 

 

20 - UMA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO  

Às pessoas responsáveis pelo Fahui em Hong Kong:  

O Mestre deseja total sucesso no Fahui! Ao mesmo tempo, gostaria de agradecer ao governo 
e ao povo de Hong Kong por terem apoiado e propiciado as condições que permitiram a realização 
desse Fahui com êxito. 

  Para retribuir às autoridades de governo e às pessoas de Hong Kong pelo apoio que nos deram, 
nós definitivamente passaremos as maravilhas do Falun Dafa ao povo de Hong Kong. 

Espero que nossos Fahuis sejam conduzidos cada vez melhor. Sob perseguição, nós devemos 
ajudar as pessoas do mundo a ver a verdade da situação e ajudar mais pessoas a obter o Fa, salvando 
assim as pessoas do mundo. 

 Li Hongzhi 

14 de janeiro de 2001 



21 - À CONFERÊNCIA DO FA NA FLÓRIDA 

  Às pessoas responsáveis pelo Fahui na Flórida. 

Saudações! O Fahui na Florida é o primeiro Fahui em grande escala realizado em inglês. Isso é 
excelente. Desejo que o Fahui seja realizado com pleno sucesso. Espero que, compartilhando o que 
aprenderam, vocês se elevem verdadeiramente e, ao mesmo tempo, mostrem a verdadeira face do 
Dafa, permitindo que mais pessoas saibam a verdade sobre o Dafa e, assim, possibilitando que as 
pessoas predestinadas obtenham o Fa. 

Novamente, eu desejo a esse Fahui total sucesso! 

  

Li Hongzhi 

27 de janeiro de 2001 

 

 

22 - RETIFICANDO O FIRMAMENTO COLOSSAL  

Por quanto tempo mais o mal poderá agir desenfreadamente? 

A escolha de cada ser está se revelando completamente.  

Quem poderia estar de fora desta calamidade? 

Olhando com um sorriso, os Deuses sendo tolos.  

Li Hongzhi 

18º dia do primeiro mês, ano do Xin Si no calendário lunar - 10 de fevereiro de 2001  

  

Obs.: o termo chinês traduzido aqui como “tolos”, chi, pode ser empregado para descrever alguém que tem o julgamento 
obscuro, por causa de sua preocupação com algo. 

 

 

23 - A COERÇÃO NÃO PODE MUDAR O CORAÇÃO DAS PESSOAS  

  Os pensamentos retos e firmes de quem cultiva transcendem a compreensão humana, 
transcendem o pensamento humano e jamais poderão ser compreendidos pelas pessoas comuns. Ao 
mesmo tempo, não podem ser mudados pelas pessoas comuns, porque humanos não são capazes de 
mudar Seres Iluminados. 

O mal tem usado o poder nas mãos de pessoas más para criar agitação por quase dois anos, e 
com as ações mais baixas já vistas na história humana – seja a antiga ou a contemporânea, seja a 
chinesa ou estrangeira – e empregando os meios mais perversos que existem para perseguir o Dafa e 
os seus cultivadores. O objetivo do mal é, por meio da coerção, mudar o coração dos cultivadores do 
Dafa e fazer com que eles desistam da prática. Isso é inútil. Na história, jamais alguém que perseguiu 
pessoas que tinham crenças retas conseguiu fazer isso. Ao invés disso, toda essa maldade está servindo 
apenas para solidificar o Dafa e eliminar os apegos fundamentais dos cultivadores de modo a libertá-



los de suas amarras humanas e do carma. Todos aqueles que se afastaram não eram cultivadores de 
fato. Ainda que o mal possa temporariamente agir desenfreadamente neste período de tempo em que 
ele é usado, no final, ele acabará em desgraça total, porque, no processo da retificação do Fa, esses 
seres estão condenados a serem eliminados. Por mais de um ano, o mal tem usado pessoas más como 
ferramentas e, juntos, todo tipo de instrumentos e métodos de tortura para cruelmente espancar e 
torturar os cultivadores do Dafa. Ainda que muitos tenham sido torturados até a morte, golpeados até 
ficarem fisicamente inválidos ou enviados para hospitais psiquiátricos, ainda assim, isso não mudou os 
pensamentos retos e firmes desses verdadeiros cultivadores. Essas pessoas más produzem escrituras 
falsas, não permitem que os estudantes durmam, fazem falsas acusações, enganam os estudantes, 
espalham mentiras e coisas do tipo. Alguns dos estudantes – ameaçados, enganados e pressionados 
fortemente e de todas as maneiras indecentes – escreveram a assim chamada “garantia de parar de 
praticar” ou a “declaração de arrependimento”, no entanto, eles fizeram isso forçados e quando não 
estavam lúcidos. Nada disso foi uma genuína expressão do coração dos estudantes; tudo isso foi feito 
contra a vontade deles. Ainda que eles tenham apegos, que o mal tenha tirado momentaneamente 
vantagem disso e que eles tenham feito algo que um cultivador não deve fazer, um cultivador deve ser 
visto em sua totalidade. Não reconheço nenhuma dessas coisas. Quando voltarem a si, eles começarão 
imediatamente a fazer de novo o que um estudante do Dafa deve fazer neste período; além disso, eles 
declararão como nulo e sem valor tudo o que disseram e escreveram quando não estavam lúcidos 
quando submetidos a intensa perseguição; eles declararão que estão determinados a continuar no 
cultivo. Diariamente, surgem no país muitas dessas declarações dos estudantes. A última esperança 
do mal, que era tentar mudar os pensamentos retos dos discípulos do Dafa, por meio da coerção e da 
trapaça, foi totalmente destruída. O mal não tem como mudar a determinação que os discípulos do 
Dafa desenvolveram através dos verdadeiros entendimentos do Fa obtidos por meio do cultivo e da 
sua natureza-Buda, depois de uma elevação de seus bentis no cultivo real. E assim, a atuação do mal 
se converteu completamente em expressão de ressentimento pessoal para que essas pessoas más 
usassem o poder em suas mãos da forma mais baixa possível. 

O mal que ainda existe na atual retificação do Fa, depois de ver a fé firme e inabalável dos 
discípulos do Dafa, ficou enlouquecido e perdeu completamente o rumo. Embora os discípulos do Dafa 
não se envolvam em política nem valorizem o poder humano, essa perseguição do mal na China – que 
ignora todas as consequências advindas disso – levará as pessoas a perder completamente a confiança 
no partido governante, no seu regime, e a desobedecer ao governo. A máquina de propaganda 
enganosa não será mais capaz de usar de demagogia. É que, ao mesmo tempo que o mal persegue o 
Dafa, foi também arranjado para que, durante essa campanha, o atual cabeça do Partido seja usado 
para, de dentro do partido, destruir o partido e seu regime – no entanto, esses seres que estão sendo 
manipulados e as pessoas do mundo não podem ver isso claramente. E como consequência, os 
ressentimentos pessoais se tornarão inevitáveis e não poderão ser evitados. E, através dessa 
perseguição, as pessoas do mundo verão mais claramente tudo o que o mal faz; os discípulos do Dafa 
ficarão mais racionais, mais lúcidos, e, com determinação e maturidade no cultivo, caminharão em 
direção à magnífica Consumação. 

 

 

Li Hongzhi 

04 de março de 2001  

 

  



24 - UMA MENSSAGEM  

  Às pessoas responsáveis pelo Fahui Europeu e a todos os presentes: 

Saudações! 

Sem importar o quão perversas sejam essas velhas forças que usam o mal e arranjaram essa 
perversa perseguição assim chamada de prova, no final, na retificação do Fa, elas serão eliminadas. 
Tudo o que os discípulos do Dafa estão fazendo é para resistir à perseguição ao Dafa e a seus discípulos. 
Esclarecer a verdade, ao mesmo tempo que expõe o mal, freia o mal e reduz a perseguição; expor o 
mal limpa a mente das pessoas do veneno das mentiras e das ciladas do mal; isso é salvar pessoas. É a 
maior das misericórdias, porque, no futuro, bilhões de pessoas deverão obter o Fa; porém, quando 
esse drama causado pelo mal acabar, um grande número de seres humanos começará a ser eliminado 
e, se a mente das pessoas contiver pensamentos que são contrários ao Dafa, pessoas que têm uma 
relação predestinada para obter o Fa, ou até um número grande de pessoas inocentes, poderão ser 
eliminadas. Portanto, tudo o que estamos fazendo é magnífico, é misericordioso e está consumando 
o final de nosso caminho. Validar o Dafa e expor o mal na sociedade humana comum parece ser igual 
a um trabalho na sociedade humana comum, porém, não é. As pessoas comuns fazem tudo por 
interesses pessoais, enquanto nós fazemos para proteger o Dafa. Isso é o que um discípulo do Dafa 
deve fazer e é feito sem quaisquer elementos egoístas. É sagrado, é magnificente e está estabelecendo 
a magnífica poderosa virtude de um Ser Iluminado diante de um mal real – as velhas forças. 

Como discípulo do Dafa, para fazer bem as coisas da retificação do Fa e consumar bem tudo 
que é seu, você precisa estudar muito o Fa. Não importa o quão ocupado você esteja, você não pode 
negligenciar o estudo do Fa. Isso é o que mais pode assegurar que você alcance a Consumação. Apesar 
do seu tempo estar apertado e você enfrentar muitas dificuldades, você ainda continua fazendo o que 
você deve fazer. Isso é extraordinário e está estabelecendo sua própria poderosa virtude, porque você 
está emergindo das tribulações, das pressões e das dificuldades.  

Mais uma vez, desejo que o Fahui seja um completo sucesso!  

  

Li Hongzhi 

19 de março de 2001 

 

 

25 - UMA SUGESTÃO 

 Algumas das pessoas, que obtiveram o Fa e passaram a conhecer o significado do Fa nesta 
camada humana, tiveram suas vidas prolongadas pelo Fa; algumas receberam todo tipo de benefício: 
boa saúde, harmonia familiar, benefícios indiretos para parentes e amigos, redução do carma; inclusive 
o Mestre tem suportado coisas por elas. Em outras dimensões, os seus corpos estão se transformando 
em corpos de Deuses. Apesar disso, quando o Dafa está a ponto de consumá-lo, você, vendo que o 
mal está perseguindo o Dafa, não é capaz de dar um passo para além do humano, não é capaz de se 
levantar para validar o Dafa. As pessoas que só querem tirar do Dafa ao invés de dar ao Dafa são, aos 
olhos dos Deuses, os piores seres. Além disso, este Fa é o fundamento deste Cosmo, por isso, essas 
pessoas, que não são capazes de dar um passo adiante, serão eliminadas depois que a tribulação tiver 
acabado. Muitas delas são pessoas com fortes relações predestinadas. É por isso que o Mestre tem 
esperado e esperado. Estão inclusas nisso também essas pessoas que, neste período, depois de terem 



sido supostamente reformadas, estão ajudando voluntariamente o mal em sua perseguição ao Fa. 
Essas pessoas têm um carma relativamente enorme e têm apegos fundamentais [a coisas] humanas, 
e assim, em meio a mentiras absurdas contadas durante a suposta "reforma", devido a seus interesses 
ligados a apegos e para justificar seus comportamentos, elas se deixaram enganar por mentiras e 
aceitaram voluntariamente a "iluminação" do mal, enquanto fingiam que não queriam isso. Se essas 
pessoas enganarem outros estudantes, elas cometerão o pecado de danificar o Fa. Todos os que foram 
supostamente "reformados" são pessoas que não renunciaram a seus apegos humanos e que deram 
um passo adiante pensando que teriam sorte. 

Sabiam que eu não reconheço de forma nenhuma essa perversa prova que as velhas forças 
prepararam? A razão pela qual esses seres perversos de dimensões de nível baixo se atrevem a ser tão 
ferozes é que os seres do nível final, do mais alto do Cosmos, com os quais ainda preciso lidar, criaram 
um tipo de tela. Enquanto essa tela não for completamente destruída na retificação do Fa, esses seres 
nas dimensões de baixo nível e esses seres malvados no mundo humano não poderão ver a verdadeira 
situação; e assim, por ignorarem isso, eles se atrevem a cometer atos sinistros. Em meio a retificação 
do Fa, esses seres de alto nível estão na última etapa da eliminação. Quando tal tela for atravessada, 
quando o Fa retificar o mundo humano, todos os seres perversos no mundo serão jogados no inferno 
e, por toda a eternidade, eles pagarão pelos pecados que cometeram por terem perseguido o Dafa. 
Também, há pessoas que afirmam terem alcançado a Consumação, elas dizem tolices do tipo: "Não é 
mais necessário praticar" ou "Não é mais necessário estudar". Se vocês alcançaram a Consumação, 
então, voem em direção ao Céu provando ser um majestoso Buda. Se você não precisa mais praticar, 
você ainda é meu discípulo? Um cultivador não pode parar de cultivar até o último momento antes de 
ele alcançar a Consumação. Essas pessoas, embora não sejam demônios, fazem o que demônios fazem. 
Não é que o Mestre não é misericordioso; é que na retificação do Fa, todos os seres estão escolhendo 
seu próprio futuro. Àqueles de vocês que afirmam ter alcançado a Consumação: você tem o magnífico 
poder do Fa de um Deus ou Buda? 

Há também algumas pessoas que maldosamente dizem, "O verdadeiro Mestre está nos Céus", 
"Temos que romper com o Mestre no mundo humano", "Ajudem o Mestre a desatar" os supostos "nós 
que estão atados ao corpo dele". Há somente um Li Hongzhi. Eu não tenho espírito-original-assistente; 
também não tenho nenhuma dessas três almas e nenhum desses sete espíritos que as pessoas têm. 
Eu sou o ser principal. Os corpos dentro do meu benti, do maior ao menor, que são feitos de partículas 
de diferentes níveis e que estão em diferentes dimensões, são todos dirigidos pelo meu ser principal 
que está no mundo humano e seguem os pensamentos do meu ser principal no mundo humano. Meus 
Fashens são manifestações específicas de minha sabedoria. Meus Corpos de Gong são compostos do 
meu ilimitadamente imenso gong. Não reconhecer seu Mestre no mundo humano é não reconhecer a 
si mesmo como discípulo do Dafa. Então, essa pessoa sequer é um cultivador, muito menos ela pode 
falar de Consumação. As pessoas do futuro precisam obter o Fa; há vários bilhões de pessoas no mundo 
que estão esperando para obter o Fa depois que esse perverso drama passar – quando o Fa já tiver 
começado a retificar o mundo humano– e o que elas estudarão e usarão será este Zhuan Falun. O 
pecado cometido pelo mal e por pessoas más que destroem os livros é tão grande que jamais poderá 
ser completamente pago. O que espera esses seres que, em diferentes níveis, manipulam o mal e essas 
pessoas más que perseguem o Dafa e seus estudantes é um interminável pagamento por tudo aquilo 
que elas fizeram, sofrendo uma aniquilação camada por camada. Os que voluntariamente assinam a 
"declaração de reforma" ou que prometem por escrito que não praticarão mais dizendo que é uma 
"renúncia ao apego à Consumação" ou uma "renúncia a noções humanas" estão encobrindo seus 
verdadeiros apegos. Inclusive difamam e atacam o website Clearwisdom, que noticia positivamente 
sobre o Dafa. As velhas forças consideram que os estudantes do Dafa que, neste período, por causa de 
seus apegos, declararam por escrito não mais querer cultivar no Dafa, decidiram seus próprios futuros. 
Se isso não veio verdadeiramente do coração deles, se foi por causa da coerção, então, se eles voltarem 



a se unir à retificação do Fa, haverá tribulações ainda maiores, com testes para eles passarem. Embora 
o Mestre não reconheça os arranjos das velhas forças, as consequências serão assustadoras para quem 
passar para o lado oposto; sua espera de dezenas de milhares de anos será arruinada num instante. 
Essas pessoas que, fingindo ainda serem estudantes do Dafa, difundem a "iluminação" do mal estão 
fazendo o que fazem os demônios que danificam o Dafa, não importa se elas já foram estudantes. 

Na realidade, ninguém pode danificar o Dafa. Essas pessoas, que não conseguiram superar 
essas tribulações, são seres humanos. Os seres humanos que não são bons o suficiente serão recriados, 
e essa é a inexorável perdição do ser humano. Faço tudo o que eu posso para salvar todas as pessoas 
do mundo e todos os seres. [No entanto, esses] humanos não são capazes de cumprir com suas 
responsabilidades e, por escolha própria, se "iluminam" e tomam um caminho perverso para poder 
encobrir seus apegos. Se você não quer ter um futuro, eu desistirei de você. Eu não estou apegado a 
nada. 

Como discípulos do Dafa, o que vocês devem fazer na atual situação é esclarecer a verdade às 
pessoas do mundo e expor o mal para, assim, salvaguardar o Dafa. Seu aprimoramento e Consumação 
fazem parte desse processo. Aqueles que estão fazendo o assim chamado trabalho de "reformar" [os 
estudantes] também são pessoas que foram enganadas. Então, por que não virar a mesa, expor o mal 
e esclarecer a verdade a elas? Eu sugiro a todos os estudantes que eles estão tentando reformar à 
força (isso exclui os que não foram levados para tal reforma) que exponham o mal e esclareçam a 
verdade a essas pessoas que estão fazendo o trabalho de reforma, que falem a elas sobre a relação de 
causa e efeito: "que fazer o bem e mal sempre têm consequências". É o mal que tem medo que as 
pessoas saibam a verdade, não os discípulos do Dafa.  

  

Li Hongzhi 

10 de abril de 2001  

  

 

26 - OS PENSAMENTOS RETOS DOS DISCÍPULOS DO DAFA SÃO PODEROSOS 

O mal está sendo destruído em grande escala nos Três Reinos e no mundo humano. Eles já 
perceberam que fracassaram, por isso, estão fazendo seus últimos esforços mais loucamente ainda. 
Aqueles que estão sendo perseguidos mais severamente são precisamente os estudantes que abrigam 
apegos. Quanto mais medo eles têm, tanto mais o mal persegue especificamente esses estudantes. 
Essa situação, em que o Dafa está sendo perseguido no mundo humano, é causada devido aos apegos 
dos estudantes; é por isso que ocorre essa perseguição em tão grande escala. Como esses estudantes 
não foram capazes de abandonar seus apegos, eles foram "reformados" e isso também os levou a fazer 
coisas que ajudam o mal, tornando a situação severa. 

Por que vocês, estudantes do Dafa, que suportam à perseguição, têm medo dessas pessoas 
diabólicas? A causa fundamental é que vocês têm apegos. Caso contrário, vocês não aguentariam isso 
passivamente e enfrentariam essas pessoas diabólicas com pensamentos retos a todo instante. Não 
importa a situação, não cooperem com as exigências, ordens e provocações do mal. Se todos fizerem 
isso, o ambiente mudará. 

Com efeito, alguns discípulos e seres em diferentes reinos, que são capazes de usar as suas 
capacidades sobrenaturais em diferentes dimensões, estão usando seus poderes e potência de gong 
para participar da eliminação desses seres perversos que prejudicam o Dafa. Quando alguns discípulos 



do Dafa veem seres diabólicos, eles enviam o Falun e poderes divinos para eliminar o mal. Há também 
estudantes que estão definindo o tempo em que esses assassinos, que espancam pessoas, receberão 
a devida retribuição. Eles estão efetivamente eliminando os fatores diabólicos e restringindo essas 
pessoas más. Na realidade, todo discípulo do Dafa tem capacidades. É que como suas capacidades não 
se manifestam na dimensão superficial, isso o faz pensar que você não tem capacidades sobrenaturais. 
Mas independentemente de elas poderem ou não se manifestar na dimensão superficial, desde que 
vocês usam pensamentos retos, eles terão grande poder. Porque estamos todos cultivando num Fa 
reto, temos que cuidar e salvar os seres bons e as pessoas boas no mundo. Então, devemos manifestar 
benevolência em tudo aquilo que fazemos. Eliminando esses seres perversos que manipulam pessoas 
e prejudicam a humanidade, vocês estão também protegendo a humanidade e os seres sencientes. O 
Dafa está se disseminando amplamente, salvando todos os seres conscientes. Mesmo que esses seres 
perversos, completamente irredimíveis, não possam mais serem salvos, nós não podemos permitir 
que eles façam o mal ilimitadamente, perseguindo o Dafa, seus estudantes e as pessoas do mundo. 
Por ser assim, eliminar o mal é fazer a retificação do Fa e é salvar as pessoas do mundo e os seres 
sencientes.  

  

Li Hongzhi 

24 de abril, 2001 

 

 

27 - A GRANDEZA DOS DISCÍPULOS  

  

Os discípulos do Dafa são realmente grandiosos, porque cultivam no supremo Dafa do cosmos, 
porque validam o Dafa com pensamentos retos e porque não caíram em meio à uma grande tribulação. 
Os discípulos do Dafa estão fazendo a retificação do Fa; isso é algo sem precedentes na história. Por 
meio do grandioso e magnífico feito de validar o Fa com a razão, esclarecer a verdade com sabedoria 
e de difundir o Fa e oferecer misericordiosamente salvação às pessoas, o caminho da Consumação de 
cada discípulo do Dafa está sendo lapidado. Neste grande momento na história, cada passo firme é 
um glorioso testemunho histórico; é poderosa virtude incomparavelmente grandiosa. Tudo está sendo 
registrado na história do Cosmos. O grande Fa e a grande época estão forjando os mais grandiosos 
Seres Iluminados.  

  

Li Hongzhi 

13 de maio de 2001   

  

Nota: O Mestre escreveu este artigo no dia em que comemorava o nono aniversário da apresentação do Dafa ao público. 
Hoje, é publicado quando os discípulos do Dafa no Canadá celebram o primeiro "Festival do Falun Dafa" e celebram a 
Conferência para Compartilhar Experiências de Cultivo de 2001. (Editores do Website Sabedoria Pura, 19 de maio, 2001.) 

 

 

 



28 - AS PROMESSAS DOS DEUSES ESTÃO SE CUMPRINDO 

  Humanidade, não pense que o Falun Gong é insignificante só porque tem nome de qigong. Em 
tempos antigos, todas as diferentes escolas de pensamento e todos os ofícios e profissões no mundo 
humano eram chamados de "Tao". Lao Tsé falava às pessoas que o Tao que ele ensinava era diferente, 
dizendo: "Podem chamar o Tao [que eu ensino] de Tao, mas não é um Tao comum; podem dar um 
nome comum ao que eu ensino, mas não é algo comum". Quando Buda Sakyamuni ensinou o seu Fa 
há 2.500 anos, oito religiões se difundiam simultaneamente. O Fa-Buda, o verdadeiro Tao, estava entre 
elas.  

O homem sempre imagina que, quando um Deus ou Buda surge, é de forma espetacular, que, 
quando ele salva as pessoas, ele se manifesta de forma grandiosa; que, com um só movimento de mão, 
ele destrói o mal que prejudica a salvação das pessoas. Se fosse assim, não seria melhor o Buda levar 
as pessoas diretamente para o Céu? Vocês já devem saber que, para se salvarem, as pessoas têm que, 
através de um árduo cultivo, pagar todos os seus pecados e o carma adquirido por terem feito coisas 
más; elas têm que eliminar seus apegos humanos e todas as outras coisas más nelas, e ao mesmo 
tempo, precisam retificar seus comportamentos e pensamentos. Só então poderão ser salvas. Se um 
Buda se manifestasse de forma grandiosa, até mesmo as pessoas mais perversas seguiriam o Buda. 
Cultivar assim seria possível? Mesmo que a pessoa cultivasse, isso não contaria, porque um cultivador 
tem que eliminar seus pecados e seu carma através de um árduo cultivo, e depois de se purificar, 
caminhar em direção à Consumação. 

De fato, quando um Deus ou Buda se manifesta de forma grandiosa para todas as pessoas, 
certamente, algo maior está acontecendo no mundo humano e é muito provável que seja o tempo de 
a humanidade ter que pagar por seus pecados. Não importa se é um Buda, Tao ou Deus, para ele salvar 
as pessoas no mundo, certamente, ele tem que descer ao mundo humano e caminhar pela Terra com 
uma aparência humana, e usar a linguagem humana para transmitir seus princípios do Fa. Além disso, 
quando um Ser Iluminado desce ao mundo, geralmente, é em uma época quando os valores morais 
das pessoas estão decaindo dia após dia, quando os pecados e o carma das pessoas são enormes, 
quando a moralidade das pessoas já está degenerada. Uma vez que os salvos obtiverem o Fa e 
partirem, a escória da humanidade e o mundo degenerado que restar, serão eliminados.  

  

Li Hongzhi 

13 de maio de 2001  

  

29 - SEM POLÍTICA  

Política é um termo da corrompida sociedade contemporânea. Na história, nas sociedades 
verdadeiramente humanas não havia esse termo nem o que a política envolve hoje. Quando a política 
surgiu na sociedade humana, a corrupção da sociedade já havia começado e valores morais passaram 
a ser atacados pela política. Além disso, as pessoas entram na política tendo em mente precisamente 
o desejo de ser importante e seus interesses pessoais. Em tempos mais antigos, os valores morais da 
sociedade ainda eram bastante fortes e era nesse ambiente que as pessoas viviam, por isso, as pessoas 
que estavam na política não pareciam ser tão inescrupulosas quanto às pessoas na política de hoje. 
Porém, a política sempre foi algo sujo. Também é verdade que nos círculos políticos existem pessoas 
retas e que se preocupam com o país e o povo, ainda que sejam somente uma gota no oceano.  



No entanto, quando pessoas retas resistem opondo-se ao perverso poder político que destrói 
o país e arruína pessoas, o povo considera que elas também estão metidas em política, já que elas 
expressam seus pontos de vista sobre a política. Embora as pessoas considerem que o ponto de vista 
dessas pessoas seja correto, a atividade política é, antes de tudo, um produto de uma sociedade 
corrupta. Se a atual sociedade humana não fosse tão degenerada, a política não teria surgido.  

O cultivo dos discípulos do Dafa transcende o humano; são cultivadores que compreenderam 
verdades de reinos mais altos e o que entenderam transcende o reino das pessoas comuns. Qualquer 
entendimento inferior aos dos reinos com princípios mais elevados do Fa não é a verdade do Cosmos. 
Cada discípulo do Dafa tem clareza quanto a isso em seu cultivo, por isso, vocês não devem misturar 
política, que é algo de pessoa comum, com a retificação do Fa. As tribulações que os discípulos do Dafa 
estão suportando são coisas dentro da retificação do Fa e do cultivo. Expomos o mal e esclarecemos a 
verdade às pessoas do mundo para expor a perseguição que o Dafa e os discípulos do Dafa estão 
suportando; isso é feito com o propósito de salvar as pessoas deste mundo, remover da mente dos 
seres o veneno que o mal infundiu neles e resgatá-los do perigo de serem eliminados por causa da 
hostilidade ao Dafa. Salvar seres é uma manifestação da grande misericórdia dos discípulos do Dafa, 
ainda mais, quando suportam uma perseguição. De outra perspectiva, como Deuses e Budas poderiam 
se envolver em política humana? Além disso, os Deuses e os Budas não aprovam a política, algo que 
se originou de uma sociedade humana degenerada.  

A sociedade humana é um bom lugar para o cultivo, já que aqui todas as coisas podem criar 
apegos. É justamente por causa disso que uma pessoa, que é capaz de se livrar dessas coisas e eliminar 
todos os seus apegos em relação à sociedade humana, é magnífica e capaz de alcançar a Consumação.   

  

Li Hongzhi 

4 de junho de 2001 

 

 

 

30 - COMENTÁRIO II  

O artigo está muito bem escrito. Ele se refere a assuntos específicos, especialmente aqueles 
relacionados à situação atual. Espero que todos sejam capazes de lidar corretamente com o que é 
tratado [no artigo].  

  

Li Hongzhi 

5 de junho de 2001  

  

Nota: Este é um comentário sobre o artigo “Não se esqueçam do cultivo durante a retificação do Fa enquanto erradicando o 
mal”, que foi escrito por um discípulo do Dafa e publicado em 6 de junho de 2001 no Website Clearwisdom.  

  

 



31 - AS DUAS POSIÇÕES DE MÃOS PARA ENVIAR PENSAMENTOS RETOS 

 

 

 

Notas do Tradutor:  

1) Em geral, as fórmulas devem ser sempre recitadas com as palavras/sons originais para que tenham 
o efeito correto. 

2) O sentido geral da primeira fórmula é “O Fa (Fa) retifica (zheng) o Cosmos (qian kun); o Mal (xie e) 
é completamente (quan) eliminado (mie).” A segunda parte também se pode traduzir como 
"destruindo todo mal". 

3) O sentido geral da segunda formula é "O Fa (Fa) retifica (zheng) o Céu (tian) e a Terra (di); retribuição 
(bao) imediata (xian... xian) nesta vida (shi) ".  

 

 

 

 

Manter uma palma ereta Posição Mão em Lótus 



32 - O QUE SÃO AS CAPACIDADES SOBRENATURAIS  

Capacidades sobrenaturais são também chamadas de poderes divinos. As pessoas de hoje as 
chamam de poderes paranormais. As capacidades sobrenaturais são capacidades inatas nos seres. 
Quanto mais alto é o nível de um ser, mais plenamente as suas capacidades podem funcionar; por 
outro lado, quanto mais baixo é o nível de um ser, tanto mais difícil é para suas capacidades inatas 
funcionarem ou terem pleno efeito. A razão fundamental para isso é que neste Cosmos – do nível mais 
alto ao nível mais baixo –, quanto mais baixo o nível, maior é a proporção de matéria que os seres e as 
coisas têm em seu reino particular, maior é o tamanho das partículas e maior é o peso dos seres – 
quanto mais baixo se vai, mais as capacidades inatas (as capacidades sobrenaturais) de um ser ficam 
restringidas pela matéria, e quanto mais forte é essa restrição, mais sem efeito ficam suas capacidades. 
É por isso que, quanto mais baixo o nível, menores são as capacidades. Quando se chega à dimensão 
humana, todas as capacidades inatas dos seres já estão encobertas e, assim, suas capacidades inatas 
(capacidades sobrenaturais) não podem funcionar. Desse modo, para os humanos conseguirem fazer 
algo ou obter algo, eles dependem unicamente do trabalho realizado por seus corpos físicos. O homem 
não pode ver a verdadeira situação do Cosmos porque ele está completamente enterrado na matéria. 
É por isso que se diz que a dimensão humana é uma dimensão de ilusões. 

Para um cultivador, quanto mais alto é o nível de seu cultivo, maiores são suas capacidades. É 
porque quanto mais níveis do Cosmos ele atravessou, menor e mais leve é o peso da matéria no seu 
ser, mais fortes são suas capacidades inatas (capacidades sobrenaturais) e maiores são a quantidade 
e a abrangência de suas habilidades liberadas. Eu ensinei no Fa que, no cultivo no Dafa, as capacidades 
sobrenaturais de uma pessoa são desenvolvidas de forma mais abrangente porque os discípulos do 
Dafa cultivam a níveis mais altos – quanto mais altos os níveis que alguém atravessou, mais ele ficou 
liberto da matéria, e assim, ele pode manifestar por completo suas capacidades inatas (capacidades 
sobrenaturais). Discípulos do Dafa estão colocando plenamente em uso suas capacidades inatas na 
retificação do Fa. Por exemplo, ao fazer a retificação do Fa, quando os pensamentos retos são puros, 
as capacidades sobrenaturais são usadas totalmente. Além do mais, com pensamentos retos na mente, 
muitos discípulos são capazes de usar suas capacidades à vontade; sem importar o que eles queiram 
fazer, quase sempre conseguem. Por exemplo, para congelar os malfeitores diabólicos que perseguem 
os discípulos do Dafa, eles só precisam dizer, "congelem" (ding) ou "fiquem imóveis", ou apontar o 
dedo para um grupo de malfeitores para que eles definitivamente não possam se mover; depois, só 
precisam pensar "liberados" para ser desfeito. Na realidade, você pode usar a sua vontade para 
comandar esses seres maléficos que não possuem uma natureza humana – tais como esses malvados, 
piores que bestas, que golpeiam pessoas até a morte ou estupram as discípulas do Dafa, bem como 
esses chefes diabólicos. Os malfeitores diabólicos farão tudo o que você quiser que eles façam. 

O nível de um ser é determinado por seu xinxing. Isso quer dizer que, quando vocês usam suas 
capacidades sobrenaturais, seus pensamentos retos devem ser fortes. Um estado mental inadequado 
– tal como ter medo do mal, vacilar em seus pensamentos ao usar suas capacidades sobrenaturais ou 
duvidar que elas funcionarão – pode afetar ou interferir no resultado das capacidades sobrenaturais. 

Para um discípulo do Dafa, sua Consumação é a conclusão do seu cultivo, enquanto que a 
retificação do Fa é a missão dos discípulos do Dafa. Para um discípulo do Dafa, sua Consumação é só 
uma questão de tempo para seu regresso, enquanto que a retificação do Fa será deixada para o futuro. 
O futuro do Cosmos que alguns seres em diferentes níveis viram, na realidade, não existe, pois é uma 
ilusão. No presente, cada dia da humanidade foi planejado de acordo com as necessidades do Dafa; a 
atuação dos discípulos do Dafa no mundo humano será deixada para a história. Em diferentes tempos 
históricos no futuro, se no Cosmos ocorrer algum dano ao Dafa ou quando os seres não agirem em 
conformidade, a forma como o Dafa retificará o Fa e fará tudo perfeito e indestrutível é extremamente 
importante. Tudo o que os discípulos do Dafa estão fazendo agora está criando o futuro e, neste 



instante, tudo nos Três Reinos existe para o Dafa. Quando, em meio à uma tribulação, o Dafa tiver 
consumado tudo, toda a maldade que persegue o Dafa será eliminada.   

  

Li Hongzhi 

14 de junho de 2001 

  

 

33 - A TODOS OS ESTUDANTES NA CONFERÊNCIA NÓRDICA DO FA  

A todos os estudantes no Fahui Nórdico, 

Para os discípulos do Dafa, a Consumação é a conclusão do cultivo e a retificação do Fa é a 
grande responsabilidade que a história lhes outorgou durante o período da retificação do Fa. Por isso, 
no atual processo de esclarecer a verdade e expor ao mal, tudo o que fazemos está incorporando o 
Dafa. Seja esclarecendo a verdade, expondo o mal ou participando de outras atividades do Dafa, 
incluindo nossos Fahuis, nós devemos demonstrar a compaixão dos discípulos do Dafa bem como a 
bondade que surge de um cultivo na retificação do Fa. Eu desejo a vocês total sucesso no Fahui. 

Enquanto isso, espero que os estudantes da Europa possam ser mais como os estudantes da 
América do Norte; cada estudante, além de participar das atividades em grupo, deve ter em sua vida 
diária a iniciativa de um discípulo do Dafa, deve estabelecer sua própria poderosa virtude no processo 
de esclarecer a verdade e trilhar bem o seu próprio caminho como discípulo do Dafa. Sendo assim, ao 
esclarecer a verdade, não esperem nem dependam dos outros nem simplesmente esperem por 
mudanças nos fatores externos. Cada um de nós está criando a história para o futuro; essa é a razão 
pela qual todos não estão apenas participando de atividades em grupo, mas também tomando a 
iniciativa de buscar coisas para fazer. Contanto que algo seja bom para o Dafa, vocês devem ter a 
iniciativa de fazê-lo, devem ter a iniciativa de trabalhar nisso. Cada pessoa com que vocês entrem em 
contato na sociedade é alguém a quem vocês devem esclarecer a verdade, e o que se manifesta no 
esclarecimento da verdade é a misericórdia e salvação dos discípulos do Dafa para com as pessoas do 
mundo. Espero que cada discípulo do Dafa tenha plena iniciativa e desempenhe integralmente o seu 
papel como discípulo do Dafa. Mais uma vez, desejo a vocês total sucesso no Fahui. 

Prestem atenção: sem importar o quão ocupados vocês estejam, vocês não podem 
negligenciar o estudo do Fa. É isso que fundamentalmente assegura que vocês seguirão caminhando 
em direção à Consumação e farão bem as coisas que devem fazer para o Dafa.  

  

Li Hongzhi 

17 de junho de 2001 

 

 

 

 

 



34 - DAFA É INDESTRUTÍVEL  

Por que os discípulos do Dafa são torturados cruelmente pelo mal? É porque eles perseveram 
em sua fé reta no Dafa e porque eles são partículas do Dafa. Por que a retificação do Fa precisa ser 
feita? Porque os seres no Cosmos já não satisfazem mais o padrão. Como um discípulo do Dafa, os seus 
pensamentos firmes e retos são inabaláveis, porque seu ser renovado está sendo forjado precisamente 
em meio à retificação do Fa. No entanto, as perversas velhas forças, para poderem fazer tudo o que 
elas querem fazer, estão participando diretamente na perseguição ao Dafa, aos discípulos do Dafa e a 
todos os seres. E fazem isso usando planos perversos criados por elas mesmas e que não estão de 
acordo com os verdadeiros princípios do Fa do Cosmos. Para fazerem os discípulos do Dafa vacilarem 
em seus pensamentos retos, elas se aproveitam do carma dos discípulos do Dafa e de suas noções 
humanas ainda não removidas na superfície humana. É por isso que alguns estudantes, em meio à 
agonia da perseguição, não foram capazes de suportar, e acabaram fazendo coisas que um discípulo 
do Dafa absolutamente não deve nem pode fazer. Isso é uma desgraça para o Dafa. 

O Mestre quer salvar todos os seres sencientes. Porém, as velhas forças pecam realmente 
contra o Dafa e utilizam todos os seres com o propósito final de destruí-los. Uma vez que um discípulo 
do Dafa faça algo que não deveria fazer, se ele não for capaz de perceber a gravidade disso e reparar 
as perdas que causou ao Dafa, todas as coisas e a espera de milhões e milhões de anos, nãose 
cumprirão de acordo com as promessas feitas antes da história. Como discípulo do Dafa, todas as 
coisas em vocês são formadas pelo Dafa e são as mais retas, e só pode ser de uma forma que você 
retifique tudo o que não é reto. Como você pôde se submeter ao mal? Como pôde prometer algo ao 
mal? Embora isso não tenha vindo realmente do seu coração, ainda assim, é se entregar ao mal. Isso 
é uma conduta má também para humanos; Deuses jamais fariam tal coisa. Mesmo que um cultivador 
do Dafa se desprenda realmente de sua pele humana durante a perseguição, o que o espera é a 
Consumação. No entanto, qualquer apego ou medo o impedirá de alcançar a Consumação. Todo medo 
é, por si só, uma barreira que o impedirá de alcançar a Consumação e é também um fator usado para 
que sejam "reformados" para o lado do mal e traiam o Dafa. 

Posso lhes dizer que todas as catástrofes naturais e as feitas pelo homem, que estão ocorrendo 
na China Continental, são avisos dos pecados que os seres estão cometendo lá contra o Dafa. Se não 
se derem conta disso, então, a real catástrofe começará. Todas as pessoas perversas que pecaram 
contra o Dafa – especialmente aquelas que já não são mais úteis na perversa e suposta "prova" aos 
discípulos do Dafa – já começaram a encontrar a retribuição pelas maldades que fizeram. De agora em 
diante, isso ocorrerá em grande escala. Entretanto, os mais perversos serão usados até o último 
momento, porque os discípulos do Dafa continuam dando passos adiante e as perversas velhas forças 
precisam usar essas pessoas más para testar os discípulos do Dafa. É por causa disso que essas pessoas 
que são as mais vis, as mais perversas, ainda estão fazendo maldades desenfreadamente. 

Um discípulo do Dafa se opõe inteiramente a tudo que as velhas forças planejaram. Esclareçam 
a verdade a fundo, eliminem o mau com pensamentos retos, salvem todos os seres e salvaguardem o 
Fa com determinação, porque vocês fazem parte do Dafa indestrutível; retifiquem tudo que não é reto. 
Aqueles que foram "reformados" e aqueles que estão sendo salvos só podem ser seres que foram 
enganados pelo mal. Os seres perversos e as perversas velhas forças estão sendo eliminados. Aqueles 
que estão passando por tudo isso são discípulos do Dafa a caminho da Consumação e, por meio de 
tudo isso, a poderosa virtude do Dafa é estabelecida.  

  

Li Hongzhi 

23 de junho de 2001  



35 - DECIFRANDO AS TRÊS ÚLTIMAS ESTROFES DO POEMA FLOR DE AMEIXEIRA   

A Oitava 

Os assuntos mundanos são como um jogo de xadrez, cuja etapa final chegará cedo 
Trabalhando juntos com metas comuns, cai sobre eles um grande desastre 
O leopardo morreu, mas ficou sua pele 
A melhor paisagem do outono está em Changan  

  

A Nona 

O dragão de fogo se levanta da hibernação e a dor se instala no Portão Yan 
A pedra preciosa original sofre a tribulação e Zhao se retira 
Com um pátio de flores vistosas, a primavera tem seu mestre 
A tormenta continua durante a noite, mas não é preciso se preocupar  

  

A Décima 

Botões de flores de ameixeira anunciam a chegada da primavera no Céu e na Terra 
Se querem saber o que acontecerá, perguntem a Bo e Fu pelas causas 
Dias de paz chegarão naturalmente a este mundo 
Fazendo seu lar onde quer que esteja, quem é o anfitrião e quem é o convidado 

  

"Os assuntos mundanos são como um jogo de xadrez, cuja etapa final chega cedo". 

Explicação: as coisas no mundo sempre foram como um jogo de xadrez, com uma aliança 
internacional dos países comunistas de um lado e as sociedades livres do outro. Dez anos atrás, o jogo 
já tinha chegado à etapa final para o lado dos países comunistas.  

 "Trabalhando juntos com metas comuns, cai sobre eles um grande desastre". 

Explicação: a aliança internacional dos países comunistas se desintegrou completamente. 90% 
de seus países abandonaram o comunismo. E isso verdadeiramente assinala um desastre iminente 
para o Partido Comunista.  

"O leopardo morreu, mas ficou sua pele". 

Explicação: a União Soviética era como um leopardo. O sistema comunista se desintegrou, mas 
na superfície restou sua pele e o governo chinês a herdou. [Pode-se dizer isso] porque, atualmente, o 
povo chinês também já não acredita mais no comunismo e ele se mantém porque aqueles que detêm 
o poder na China ainda querem usar a forma do comunismo para manter o regime. 

"A melhor paisagem do outono está em Changan". 

Explicação: até mesmo os atuais líderes da China já não acreditam no Partido Comunista. O 
propósito deles é usar a forma superficial do Partido Comunista para manter o poder. Por isso, eles 
fazem todo o possível para disfarçar a farsa, chamada de "grande situação". Não importa o quão bela 
seja a "melhor paisagem do outono" (que também é o momento final do Partido), a paisagem do 
outono naturalmente não durará muito tempo. Changan também se refere à capital da China, e no 
poema, refere-se à China no sentido geral. 

 "O dragão de fogo se levanta da hibernação e a dor se instala no Portão Yan1". 



Explicação: Na dimensão mais baixa dos céus, o Partido Comunista Chinês se manifesta como 
um perverso dragão vermelho. Esta linha faz alusão ao incidente de "4 de junho" no qual estudantes 
e muitos outros foram massacrados na Praça Tiananmen depois de apelarem ao governo. 

 "A pedra preciosa original sofre a tribulação e Zhao se retira". 

Explicação: "A pedra preciosa original" é uma referência geral à China, a qual tem uma história 
de 5.000 anos. Ela sofre essa tribulação. Como resultado, Zhao Ziyang2 foi atacado e expulso. 

 "Com um pátio de flores vistosas, a primavera tem seu mestre". 

Explicação: Antes de 20 de julho de 1999, os discípulos do Falun Dafa andavam livremente pela 
China Continental, por todo o país, usando broches do Falun Gong, e cartazes do Falun Dafa podiam 
ser vistos em todos os lugares; eram como flores vistosas. "A primavera tem seu mestre" quer dizer 
que, na primavera de certo ano, os discípulos do Dafa perseguidos encontrarão seu Mestre de uma 
forma digna e aberta. 

  "A tormenta continua durante a noite, mas não é preciso se preocupar". 

Explicação: Olhando a história, não importando o quão desenfreada possa ser a maldade, a 
perseguição aos discípulos do Dafa não é um motivo de preocupação, pois é como uma tormenta que 
dura a noite toda; o amanhecer chegará assim que a tormenta terminar.  

  "Botões de flores de ameixeira anunciam a chegada da primavera no Céu e na Terra". 

Explicação: Os discípulos do Dafa, que passaram pelas provas de um inverno severo, andarão 
pelo mundo todo e pela China Continental toda, como as flores de ameixeira que enfrentaram a geada 
e a neve, avisando a chegada da primavera. É quando o Fa retificará o mundo humano.  

 "Se querem saber o que acontecerá, perguntem a Bo e Fu pelas causas". 

Explicação: Bo e Fu são dois termos divinos. Quando Bo alcança o ponto extremo, Fu acontece; 
também significa que as coisas se revertem quando alcançam o ponto extremo. A história é como uma 
roda (lun) girando (zhuan) e certamente haverá consequências devido ao que aconteceu. Toda a 
história humana foi planejada para a retificação do Fa.  

"Dias de paz naturalmente chegarão a este mundo". 

Explicação: Passando por todo tipo de prova do mal, os discípulos do Dafa rumam para um 
futuro maravilhoso enquanto o mal se extingui.  

"Fazendo seu lar onde quer que esteja, quem é o anfitrião e quem é o convidado". 

Explicação: Desde que o Mestre veio à público em 1992 para ensinar o Fa, ele tem gastado 
muito de seu tempo viajando por muitos lugares para transmitir o Fa e tem feito seu lar onde quer que 
ele esteja. A segunda metade da frase, "quem é o anfitrião e quem é o convidado", faz alusão à 
pergunta quem é [realmente] o anfitrião e quem é [realmente] o convidado; ou seja, no cenário da 
história, quem de fato desempenha o papel secundário e quem desempenha o papel principal? A 
civilização humana foi feita para o Dafa, criada para o Dafa. 

 
Nota 1.: Yan—um antigo termo usado frequentemente para se referir a Pequim. 
Nota 2.: Zhao Ziyang – ex-premiê e ex-secretário Geral do Partido Comunista Chinês, derrocado depois do 4 de junho. 

 

Transmitida verbalmente de improviso pelo Mestre em, 3 de julho de 2001.  
Gravada por estudantes e publicada com a aprovação do Mestre. 



36 - RETIFICAÇÃO DO FA E CULTIVO  
  

O artigo discute com bastante clareza sobre a questão de como considerar a retificação do Fa 
e o cultivo. Em meio à retificação do Fa, os discípulos do Dafa encontram uma situação que é diferente 
daquela do cultivo pessoal do passado. Diante de maldades infundadas, diante da perseguição ao Dafa 
e diante da injustiça que nos é imposta, nós não podemos lidar com isso ou aceitar isso de uma forma 
categórica como foi no cultivo pessoal no passado, porque os discípulos do Dafa estão agora no 
período da retificação do Fa. Se um problema não é causado por nossos próprios apegos ou equívocos, 
então, só pode ser o mal interferindo ou fazendo coisas más. 

 
Nós ainda estamos cultivando, por isso, temos ainda alguns últimos apegos humanos. Quando 

um problema surge, temos que examinar primeiro a nós mesmos para ver se, da nossa parte, as coisas 
estão certas ou erradas. Se determinarmos que é uma interferência ou [a intenção de causar] dano, 
então, ao lidarmos com esse problema específico, nós devemos fazer o nosso melhor para estarmos 
calmos e sermos bondosos com as pessoas que estão na superfície, porque, quando o mal usa pessoas, 
geralmente, elas não percebem isso (ainda que essas pessoas que são usadas são geralmente pessoas 
cujos pensamentos são maus ou pessoas para as quais surgem maus pensamentos). No que se refere 
à interferência do mal de outras dimensões, devemos erradicá-lo seriamente com pensamentos retos.  

  
Li Hongzhi 

8 de julho de 2001  

  
Nota: Este artigo é o Fa ensinado pelo Mestre à luz do artigo “O que é a Verdadeira Bondade?”, que foi publicado em 8 de 
julho de 2001 no Website PureInsight. 
 
 
 
 
37 - O EFEITO DOS PENSAMENTOS RETOS  
  

Em meio à retificação do Fa, o novo Cosmos é incomparavelmente maravilhoso e infinitamente 
imenso, porque seu colossal firmamento é composto de dezenas de milhões de sistemas cósmicos 
incomparavelmente grandes; a grande maioria desses colossais sistemas cósmicos já foram retificados 
pelo Fa  e entraram na nova história. No entanto, atualmente o mal é ainda capaz de fazer coisas más 
de alguns lugares: de lugares que ainda não foram alcançados pela massiva força transformadora da 
retificação do Fa. São justamente nesses lugares que os pensamentos retos dos discípulos do Dafa 
surtem efeito, apesar de o estado das coisas nesses lugares ser também extremamente complicado e 
degenerado. 

 
Antes da retificação do Fa, as velhas forças empurraram para dentro dos Três Reinos – que fica 

no sistema cósmico central onde nós estamos – a mais baixa de dezenas de milhões de sistemas 
cósmicos remotos. Aparentemente, isso foi feito para impedir que elas ficassem de fora da retificação 
do Fa e para mostrar que elas participariam da retificação do Fa, quando, na verdade, elas fizeram isso 
para usar a retificação do Fa para alcançar seus propósitos egoístas. Os lugares dos níveis mais altos 
do colossal firmamento cósmico estão sendo limpos, destruídos ou assimilados pela imensa força da 
retificação do Fa de uma forma extremamente rápida, ou seja, a cada minuto, lá, incontáveis imensos 
universos estão sendo penetrados pela força da retificação do Fa e, ao mesmo tempo, estão sendo 
rapidamente retificados pelo Fa. Incontáveis universos formam corpos cósmicos e incontáveis corpos 
cósmicos gigantescos formam sistemas cósmicos, e, como os níveis mais baixos conectados a esses 
sistemas cósmicos foram amontoados dentro dos nossos Três Reinos, mesmo que suas dimensões 
tenham encolhido quando foram comprimidas para dentro dos Três Reinos, o tempo e a estrutura 
interna delas não mudaram. É por isso que quando um imenso sistema cósmico, que é composto de 



incontáveis universos e de incontáveis corpos cósmicos, é totalmente retificado lá em cima pelo Fa, 
somente um fragmento dessas secções comprimidas para dentro dos nossos Três Reinos é eliminado. 
No entanto, a retificação do Fa ocorre a uma velocidade sumamente rápida, atravessando velozmente 
camada por camada. Como o firmamento cósmico é imensamente colossal, sem importar o quão 
rápido esteja sendo feito ou transcenda todos os tempos e dimensões, isso requer um processo. É o 
mais rápido possível, a não ser que as coisas fossem explodidas e reconstruídas, mas nesse caso, não 
haveria a necessidade de se fazer a retificação do Fa. Desse modo, esses incontáveis sistemas alheios 
[aos Três Reinos] formaram dezenas de milhões de fragmentos dimensionais dentro dos Três Reinos, 
que se tornaram diferentes domínios de poder onde muitos desses seres perversos se escondem. 
Alguns seres e objetos foram inclusive segmentados em várias camadas, pois suas partículas de cada 
nível foram segmentadas na forma de camada separada. Os Três Reinos tinham originalmente 
incontáveis dimensões. Agora, dezenas de milhões de incontáveis dimensões como essas foram 
acrescentadas. Isso tornou a retificação do Fa ainda mais difícil e a situação mais complicada ainda. 
Frequentemente, esses seres perversos são claramente eliminados quando os discípulos do Dafa 
enviam pensamentos retos, mas então, logo descobre-se que eles ainda existiam em alguns desses 
fragmentos dimensionais e continuavam fazendo maldades. É por causa disso que alguns seres 
perversos são eliminados de uma só vez quando os discípulos do Dafa enviam pensamentos retos, 
enquanto outros seres não podem ser facilmente eliminados de uma só vez; para poder eliminá-los, 
você tem que fazer isso várias vezes. É o caso dos chefes perversos na China Continental. Mas não 
importa o quão difícil é, vocês, com pensamentos retos, precisam eliminar firmemente o mal, porque, 
enquanto eliminam o mal, vocês, discípulos do Dafa, estabelecem sua magnífica poderosa virtude em 
meio à retificação do Fa. O efeito que vocês já conseguiram ao eliminar o mal com pensamentos retos 
é realmente considerável. Um grande número de seres perversos já foi eliminado e muitos outros 
foram eliminados parcialmente. Isso causou danos catastróficos a eles, pois já erradicou o mal em 
muitas dimensões onde a retificação do Fa ainda não chegou e está eliminando e amedrontando essas 
pessoas más. Não importa o quão complexas sejam as dimensões ou quão desenfreado seja o mal, é 
apenas como as coisas parecem ser antes da chegada da incomparavelmente imensa força da 
retificação do Fa. Quando a força da retificação do Fa chegar, tudo acabará em um instante. 

 
Eu pedi aos discípulos que enviem pensamentos retos porque esses supostos seres perversos, 

na realidade, não são nada. As velhas forças, aproveitando-se da misericórdia dos discípulos do Dafa, 
colocaram esses seres perversos, protegidos por elas, para perseguirem deliberadamente os discípulos 
do Dafa, porém, o que vocês estão suportando não é somente o seu próprio carma, mas algo que não 
deveriam suportar sob tal perseguição de seres perversos. Além disso, esses seres perversos são 
extremamente baixos e sujos; eles não são dignos de desempenhar nenhum papel na retificação do 
Fa. Para poder diminuir a perseguição do Dafa e dos discípulos do Dafa, pedi aos discípulos que enviem 
pensamentos retos para, assim, suprimir o dano que esses seres estão deliberadamente causando à 
retificação do Fa, suprimindo, desse modo, coisas que os discípulos do Dafa não devem suportar 
durante a perseguição e, ao mesmo tempo, salvando todos os seres e consumando os paraísos dos 
discípulos do Dafa. 
  
 
 

Li Hongzhi 

16 de julho de 2001   

 
 
 
 
 
 



38 - SOBRE “A DIGNIDADE DO DAFA”  
  

As ideias contidas no artigo deste discípulo são excelentes. Isso mostra como a retificação do 
Fa é diferente do cultivo pessoal. Ao mesmo tempo, o artigo mostra o solido fundamento que o 
discípulo constrói por meio do cultivo pessoal. Se uma pessoa não tem a Benevolência (Shan) que um 
discípulo deve ter, então, ela não pode ser chamada de cultivador. Se um discípulo do Dafa não valida 
o Fa, então, ele não é discípulo do Dafa. Ao expor o mal, vocês estão também salvando todos os seres 
sencientes e consumando seus próprios paraísos.  
  

Li Hongzhi 

17 de julho de 2001  

  
Nota: Este é um comentário sobre o artigo “A Dignidade do Dafa”, que foi escrito por um discípulo do Dafa e publicado em 
25 de julho de 2001 no Website Clearwisdom. 
 
 
 
 
39 - O DAFA ABRANGE TUDO 
  

A sociedade humana também é um nível criado pelo Dafa, então, certamente o Fa deste nível 
estabeleceu padrões de existência para os seres sencientes deste nível bem como princípios para a 
conduta humana neste nível. Como os Três Reinos são o inverso de tudo no Cosmos, o Fa deu aos seres 
deste nível princípios que são princípios invertidos, porém adequados à existência das pessoas, tais 
como: conquistar o mundo pela força militar, o vencedor governa o país, obter alimentos tirando vidas, 
os fortes viram heróis e assim por diante. Junto com os conceitos de pessoa boa, pessoa má, guerra 
etc., todas essas coisas deram origem aos princípios e aos entendimentos das pessoas comuns. Tudo 
isso é errado se avaliado pelos princípios retos do Fa de altos níveis do Cosmos; por isso, um cultivador 
precisa renunciar a todas as noções e princípios das pessoas comuns; só assim ele poderá cultivar para 
um nível alto e sair dos Três Reinos, onde há o inverso em relação ao Cosmos. No entanto, se as pessoas 
comuns invertessem esses entendimentos e passassem a usar os princípios retos do Fa de níveis altos 
do Cosmos como requisitos para humanidade e para avaliar tudo dentro dos Três Reinos, então, os 
Três Reinos seriam governados por princípios retos do Fa e, desse modo, a sociedade humana deixaria 
de existir bem como as condições para ser um humano; seria um mundo de Deuses e a ilusão humana 
desapareceria e, com ela, a possibilidade de os humanos poderem cultivar. Isso não é permitido, pois 
a escória dos seres de alto nível decai e a sociedade humana é a lixeira do Cosmos. Para que aqui 
possam existir seres humanos, deve existir essa forma de existência neste nível, que são os requisitos 
e as condições que o Dafa criou para a existência dos seres sencientes daqui. 

 
Nos altos níveis dos corpos cósmicos, os mundos e as vidas dos grandes seres iluminados 

surgem dos princípios retos do Fa ou alcançam a perfeição por meio do cultivo de princípios retos do 
Fa. Tudo deles se ajusta aos princípios retos do Fa. Um ser iluminado é também o rei do seu próprio 
mundo, no entanto, ele não governa da forma como os humanos pensam que se deve governar; eles 
cuidam benevolentemente dos seres conscientes de seu mundo por meio dos princípios retos do Fa: 
Verdade-Benevolência-Tolerância (Zhen-Shan-Ren); por outro lado, neste mundo humano, a conquista 
por meio da força militar e os fortes se tornam heróis são princípios que o Dafa do Cosmos estabeleceu 
para este nível humano. Uma vez que nos Três Reinos é o inverso, os princípios humanos têm também 
um entendimento invertido se comparados aos princípios retos do Fa do Cosmos. Então, esse tipo de 
comportamento violento – "conquistar o mundo pela força militar e os fortes são heróis" – se tornou 
um princípio reto para os humanos. Porque os Deuses controlam tudo na humanidade, as guerras, os 
fortes, a vitória e a derrota são também objetivos que os Deuses querem alcançar; os fortes e os heróis 
são ungidos pelos Deuses como um "forte" ou "herói ", e gozam das honras humanas que são também 



recompensas para os humanos. Só cultivadores que cultivam um Fa reto podem romper com esses 
princípios. Como um cultivador do Dafa, que cultiva na sociedade humana comum, deve lidar com as 
coisas específicas que ele encontra? Quando o Dafa é transmitido na sociedade humana comum, o 
número de seus cultivadores é grande, por isso, eles devem se adequar o máximo possível à sociedade 
humana comum durante o cultivo; se não agissem assim, eles mudariam a sociedade humana comum. 
Quando lhes ensinei o princípio do Fa, vocês entenderam que vocês devem cultivar ajustados o 
máximo possível à sociedade humana comum, no entanto, quando vocês se deparam com certos 
assuntos específicos, vocês ainda não têm um entendimento claro, como, por exemplo, a questão de 
ser um soldado. Os soldados guerreiam e isso requer treinamento. Eles treinam formas de matar 
pessoas e, nas batalhas reais, eles realmente matam pessoas. Vocês precisam entender que, de acordo 
com os princípios do Fa, isso é errado, mas não é errado de acordo com os princípios das pessoas 
comuns; de outro modo, os princípios humanos seriam princípios retos do Fa. Sem sofrimento, as 
pessoas não poderiam eliminar o carma gerado entre os humanos. Se os humanos não matassem, eles 
não teriam carne para comer, e os humanos necessitam comer carne. Os humanos geram carma para 
se alimentar, mas comer carne é somente uma das várias formas de gerar carma. Pelo simples fato de 
viverem neste mundo, os humanos geram carma; é só uma questão de quanto carma. Porém, no 
mundo humano, há fatores que permitem que o carma seja pago, tais como as doenças, os desastres 
naturais, a guerra. A morte dolorosa de uma pessoa na guerra possibilita eliminar o carma desse ser, 
isso possibilita eliminar seus pecados e, em uma próxima encarnação, ele não terá carma e poderá ter 
uma boa vida. A bondade de uma pessoa comum não se manifesta em não gerar carma quando ela se 
alimenta para sobreviver; a bondade se manifesta em perdoar as ações erradas dos outros, em não 
guardar rancor, em não ter inveja, em não querer vingança, em não matar pessoas, em não ser 
irracional e matar inocentes, em não prejudicar os outros intencionalmente. Quando alguém compra 
comida para sobreviver, há a geração de carma, mas é sem dolo. As guerras são determinadas pelos 
Deuses, mas se alguém mata um inocente por alguma outra razão, então, nem os princípios retos do 
Fa do Cosmos nem os princípios humanos aprovarão isso; frente a tamanha violação, os Deuses usarão 
os humanos para castigar quem matou selvagemente. Se alguém matar um ser grande, o carma, os 
pecados dele, se tornará enorme, especialmente se ele matar um ser humano. E quando alguém gera 
tanto carma, ele tem que pagá-lo. Com relação aos cultivadores, quando eles penosamente forjam a 
si mesmo no cultivo árduo, eles também estão pagando pelo carma gerado no passado. Os pecados e 
o carma de sofrimento mental de uma pessoa podem ser pagos por meio das dificuldades e do 
sofrimento no cultivo. Quanto a um cultivador, durante seu processo de consumar tudo o que é seu, 
no que se refere aos seres que ele matou, ele terá quer salvá-los ou ainda pagá-los com bençãos, fruto 
de seu cultivo, pela terrível situação real em que eles ficaram, pela dor que eles tiveram que suportar 
e por aquilo que eles perderam materialmente. Então, dessa perspectiva, a compensação que os seres 
mortos recebem não se compara com a que eles teriam recebido entre os humanos. E assim, resolveu-
se benevolentemente relações predestinadas malévolas. Por outro lado, se o cultivador não conseguir 
alcançar a Reta Realização, se não tiver êxito no cultivo, no futuro, ele terá que pagar com sua própria 
vida por todos os seres que ele matou, sofrendo terrível retribuição. Sendo assim, a primeira condição 
é que o cultivador tem que ser capaz de alcançar a Consumação. Aqueles que não conseguem alcançar 
a Consumação e matam dizendo "Estou libertando-os do purgatório", na realidade, são duplamente 
culpados. Atualmente, há discípulos do Dafa que são soldados. Ser soldado também é uma profissão 
humana; os governos de alguns países certamente convocam homens de idade para servir o exército. 
Pelo fato de vocês estarem cultivando entre pessoas comuns, nesse caso, vocês podem atender, no 
maior grau possível, o que a sociedade humana comum requer de vocês, a menos que você tenha uma 
razão especial para isso. Talvez não ocorram guerras enquanto você é soldado. Não há bondade (Shan) 
nos gritos de guerra dos soldados dados durante o treinamento e um discípulo do Dafa possivelmente 
considerará que eles são dirigidos ao mal que persegue os discípulos do Dafa. Se uma guerra realmente 
estourar, os discípulos do Dafa possivelmente não terão que ir para a linha de frente, uma vez que o 
Mestre está cuidando deles. Se você for realmente para a linha de frente, então, possivelmente será 
como no caso das relações cármicas de Milerepa: seu mestre o fez cometer maldades para assim obter 
resultados benevolentes. É claro, estou falando aqui de princípios do Fa; normalmente, isso não irá 
acontecer. Contudo, o Fa é todo poderoso e abrange tudo perfeitamente. Além disso, quem cultiva 



tem o Mestre cuidando dele. Tudo o que você, um cultivador, encontrar está relacionado com o seu 
cultivo e a sua Consumação, senão, isso absolutamente não aconteceria. Fazer bem o seu trabalho na 
sociedade humana comum não é só em prol do cultivo ou para mostrar a bondade dos discípulos do 
Dafa entre as pessoas comuns, mas também para proteger os princípios do Fa que o Dafa criou para a 
sociedade humana comum. 

 
Um trabalho estável também evita que um cultivador seja bloqueado em seu cultivo devido a 

problemas de comida, moradia ou sobrevivência, e permite que ele possa, sem preocupações, divulgar 
o Fa, esclarecer a verdade e salvar pessoas. Em qualquer profissão da sociedade, é possível cultivar e, 
em qualquer uma, também há pessoas com relações predestinadas esperando para obter o Fa.  
  

Li Hongzhi 
 

30 de julho de 2001 
 
 
 
 
 

40 - OS DISCÍPULOS DO DAFA DO PERÍODO DA RETIFICAÇÃO DO FA  
  

Um discípulo do Dafa que não é capaz de proteger o Dafa não tem como alcançar a 
Consumação, porque seu cultivo é diferente daquele do passado e do futuro. E nisso repousa a 
grandeza de um discípulo do Dafa. Como o Mestre suportou quase tudo por vocês ao longo da história, 
durante o período da retificação do Fa, os discípulos não devem partir até que a retificação do Fa 
termine. Por isso, para você, alcançar o padrão para sua Consumação durante seu cultivo tornou-se 
um importante processo. Se eu não tivesse suportado tudo o que suportei por vocês ao longo da 
história, vocês simplesmente não poderiam cultivar; se eu não tivesse suportado tudo o que suportei 
pelos seres do Cosmos, eles já teriam se desintegrado com o passar da história; se eu não tivesse 
suportado todas as coisas que suportei pelas pessoas do mundo, elas não teriam a oportunidade de 
estar vivendo neste mundo agora. Durante a pré-história, todas as coisas de vocês foram feitas de 
acordo com o quão grandiosos seriam os discípulos do período da retificação do Fa. Assim, ficou 
arranjado que, quando vocês alcançassem o nível para uma Consumação comum, vocês ainda teriam, 
neste mundo, todo tipo de pensamento humano comum bem como carma. O propósito é que, fazendo 
coisas na retificação do Fa, você leve, para a perfeição do seu mundo, os seres que poderão ser salvos 
por meio do seu esclarecimento da verdade. Ao mesmo tempo que vocês estão consumando seus 
próprios mundos, vocês estão eliminando o carma que ainda lhes resta e também estão eliminando 
gradualmente seus pensamentos humanos; estão realmente abandonando o humano. Mais 
fundamentalmente, todos vocês precisam estabelecer suas poderosas virtudes no processo de acabar 
com essa perseguição das velhas forças e de retornar às suas posições mais altas. Então, não é uma 
questão de alcançar uma Consumação em reinos comuns nem é algo possível de se obter em uma 
Consumação comum. Pode parecer que é para o Dafa que vocês estão fazendo as coisas que vocês 
devem fazer, no entanto, na realidade, vocês estão fazendo-as para sua plena Consumação e seu 
regresso. Se, durante este período de tempo, vocês não conseguirem fazer bem o que devem fazer, 
então, esta etapa da Consumação será para vocês só um processo de cultivo e, fundamentalmente, 
não poderá ser uma verdadeira e cabal Consumação de um discípulo da retificação do Fa. Se, durante 
a perseguição do mal, um discípulo do Dafa não se conduz bem ou se esquiva das suas 
responsabilidades, então, muito possivelmente, todos os seus esforços anteriores serão em vão. 

 
Na realidade, há uns poucos estudantes que sempre estão pouco dispostos a fazer coisas para 

eliminar o mal e esclarecer a verdade – é como se estivessem fazendo algo para o Mestre ou como se 
estivessem fazendo algo extra para o Dafa. Assim que vocês me ouviram dizer que alcançaram o nível 
para a Consumação, vocês sentiram um grande alívio, relaxaram e não quiseram fazer mais nada ao 



invés de considerar o que o Mestre lhes disse – algo tão sagrado – como um estimulo para se tornarem 
mais diligentes. Se vocês não tiverem clareza sobre o que é ser um discípulo da retificação do Fa, vocês 
não serão capazes de dar um passo adiante na atual tribulação e sua busca de comodidade no mundo 
humano o levará a se "iluminar" por um caminho desviado. O coração do Mestre sempre sentiu dor 
por aqueles que falharam e a maioria deles se perdeu por causa dessa busca. Saibam que os discípulos 
da retificação do Fa que não puderem atravessar o período da retificação do Fa não terão outra 
oportunidade para cultivar, pois lhes foram dadas as melhores coisas através da história? Atualmente, 
vocês raramente têm dificuldades em seus cultivos pessoais e eu não lhes peço para suportarem os 
enormes pecados que cometeram em suas muitas vidas anteriores. Além disso, eu tornei possível a 
vocês se elevarem de nível da forma mais rápida, mantendo todas as coisas boas do seu passado e as 
completando com coisas do melhor de cada nível para vocês; sempre lhes dando no cultivo as coisas 
mais grandiosas de cada reino, e tornando possível que, depois da Consumação, vocês retornem à 
posição do seu reino mais alto. Essas são coisas que podem ser conhecidas por vocês. Há outras que 
vocês não podem saber neste momento. Os discípulos do Dafa são magníficos porque estão aqui com 
o Mestre durante o período da retificação do Fa e porque podem proteger e validar o Dafa. Se o que 
você fizer não for digno de um discípulo do Dafa, pense sobre isto: se, debaixo da maior misericórdia 
desde o começo dos tempos e debaixo da infinita graça do Buda, ainda assim, você não pode fazer 
bem, então, como poderia haver uma outra oportunidade? O Cultivo e a retificação do Fa são sérios. 
Valorizar este período de tempo é, de fato, uma questão de se vocês podem se responsabilizar por si 
mesmos. Este período não durará muito mais, contudo, ele pode forjar a poderosa virtude de 
magníficos Seres Iluminados, Budas, Taos e Deuses de diferentes níveis, e até mesmo de Senhores de 
diferentes níveis. Porém, pode também destruir num instante um cultivador que já alcançou um nível 
realmente alto, mas que se tornou menos estrito consigo mesmo. Discípulos, sejam diligentes! Tudo o 
que é mais magnífico e mais maravilhoso é desenvolvido durante o processo de sua validação do Dafa. 
Seus votos se tornarão testamentos para o seu futuro.  
  

Li Hongzhi 
 

15 de agosto de 2001 
 
 
 
 

 
41 - TAMBÉM EM POUCAS PALAVRAS  

  
O artigo "Pessoas Boas" não emprega muitas palavras, mas ilustra um princípio fundamental. 

A indestrutível fé reta na Verdade do Cosmos forma os corpos jingang – benevolentes e sólidos como 
rocha – dos discípulos do Dafa, que amedrontam todo tipo de mal e, emitindo a luz da Verdade, 
desintegram os elementos não retos nos pensamentos de todos os seres. O quão fortes são seus 
pensamentos retos é o quão poderosos são. Os discípulos do Dafa estão verdadeiramente saindo do 
humano comum.  

  
Li Hongzhi 

 
8 de setembro de 2001  

  
Nota: Este é um comentário em relação ao artigo "Em umas Poucas Palavras: Pessoas Boas", que foi escrito por um discípulo 
do Dafa e publicado no dia 8 de setembro de 2001 no Website PureInsight. 
 
 
 
 



42 - CAMINHO 
  

Estudar o Fa e cultivar é algo pessoal. No entanto, frequentemente há muitos estudantes que 
constantemente tomam outras pessoas como modelos – eles ficam observando como elas fazem as 
coisas e tomam isso como modelo a seguir. Esse é um pobre comportamento que vem da sociedade 
humana. Um cultivador não tem modelos a seguir. O caminho de cada pessoa é diferente, pois cada 
pessoa tem uma fundação diferente, apegos de tamanhos diferentes, características diferentes, um 
trabalho diferente na sociedade, um ambiente familiar diferente e assim por diante. Esses fatores 
fazem com que o caminho de cultivo de cada um seja diferente, faz com que a forma como cada um 
se livra dos apegos seja diferente e que o tamanho de suas provas seja diferente. Então, considerando 
como as coisas são para cada um, é muito difícil encontrar um caminho de outra pessoa que sirva para 
ele e é muito pouco provável que ele possa trilhá-lo. Se existissem realmente caminhos previamente 
prontos e que poupassem esforços, então, certamente não seria cultivo. 

 
Desde a introdução do Dafa, há pessoas que ficam observando os outros – "eu farei o que os 

outros fizerem" – ao invés de usar o Fa para avaliar se algo está certo ou errado. Quando elas veem 
que pessoas curaram suas doenças cultivando no Dafa, elas também se interessam; quando elas veem 
que algumas pessoas deixaram de praticar, elas também vacilam; quando elas veem que no país há 
cem milhões de pessoas cultivando no Dafa, elas pensam que deve ser algo bom e seguem os outros 
para também aprender, quando elas veem que o mal começou a atacar, oprimir e perseguir o Dafa, e 
que a televisão e o rádio fabricam mentiras para incriminar o Dafa, elas começam a vacilar e ficam 
temerosas. O cultivo é difícil. É difícil porque, quando algo terrível sobrevém, quando o mal persegue 
loucamente e quando sua vida está em jogo, você tem que continuar firmemente em seu caminho de 
cultivo e sem permitir que nada na sociedade humana interfira com os passos que você deve dar em 
seu caminho de cultivo. 

 
Os discípulos do Dafa estão agora justamente em meio ao período da retificação do Fa e a ação 

das velhas forças formou a mais fundamental e mais severa prova para os discípulos do Dafa. Poder 
ou não passar pela prova é uma realização do Dafa e também serve para ver se cada discípulo do Dafa 
pode ser responsável para consigo mesmo. E se, enquanto o mal é destroçado e eliminado, ele puder 
dar passos adiante para validar o Dafa, ele se tornará um testamento de como [desprender-se] da vida 
e da morte, ele se tornará uma confirmação de como um discípulo da retificação do Fa pode alcançar 
a Consumação e também se tornará o que diferencia um Deus de um ser humano. Para um discípulo 
do Dafa, salvaguardar o Fa é simplesmente natural. Neste momento da história em que há uma real 
situação em que o mal persegue o Dafa, com toda certeza, um discípulo do Dafa dará passos adiante 
para validar o Fa em resposta à perseguição. No entanto, nessa situação, quando alguns estudantes 
veem que outros deram passos adiante para validar o Fa, eles os seguem; quando eles veem que os 
outros não estão dando passos adiante, eles também não dão passos adiante; quando eles são 
espancados ou estão sendo "reformados" e veem outros se renderem à pressão do mal e escreverem 
a assim chamada "promessa de parar de praticar", eles também escrevem uma; isso resulta de não ser 
capaz de entender as coisas de acordo com o Fa. Você pode imaginar o que significa para um cultivador 
se tal mancha não for completamente removida? A atual perseguição do mal foi imposta pelas velhas 
forças sobre o Dafa e seus discípulos. Tudo o que você faz para resistir à perseguição não é a mais 
extraordinária demonstração de que os discípulos do Dafa estão se responsabilizando pelo Dafa e por 
si mesmos? Esta não é a primeira vez que, durante a degenerada história, forças perversas perseguem 
cultivadores. Acaso não é uma repetição do que Jesus experimentou em seus dias? Buda Sakyamuni 
também não passou por isso? Se esses caminhos podem realmente ser usados como referência, então, 
não é a perversidade que ocorre atualmente uma repetição daquilo que aconteceu anteriormente a 
seres iluminados? Embora tenham ocorrido de forma diferente, tais perseguições do passado tiveram 
como objetivo quebrar a vontade dos que cultivam um Fa reto. Naqueles tempos, no cultivo comum 
na história, a atuação desses seres negativos, na realidade, serviu como medida para determinar se 
um cultivador poderia alcançar a Consumação. Se ele mostrasse ser areia ao invés de ouro, então, ele 
era definitivamente descartado. Porém, agora é diferente, porque a retificação do Fa está ocorrendo 



nos corpos cósmicos, pois o colossal firmamento está sendo reconstruído. Todas as supostas "provas" 
para o Dafa estão interferindo na retificação do Fa. Além disso, o objetivo de todos os que participam 
da perseguição é danificar o Dafa. Mesmo que as coisas que as velhas forças fizeram para o cultivo 
individual tenham resultado num certo efeito no passado, quando tais coisas são empregadas durante 
a retificação do Fa, elas não apenas falham em atender os padrões do Dafa como também interferem 
seriamente atrapalhando a retificação do Fa. Neste período, as velhas forças serão completamente 
erradicadas, não importa se os seres que participam disso são positivos ou negativos. Todos os seres 
perversos que estão participando disso estão sendo eliminados durante a retificação do Fa, não 
importa o quão altos sejam seus níveis. Na retificação do Fa, tudo é diferente do cultivo comum. Neste 
período em que discípulos do Dafa esclarecem a verdade em resposta à perseguição do mal, há ainda 
estudantes que ficam olhando o que os outros fazem. Porém, uma pessoa tem que se iluminar por si 
mesma no que se refere ao que ela deve fazer diante das tribulações. Cada vez que uma pessoa se 
eleva, ela se eleva ao Estado de Realização ao qual se iluminou. 

 
O caminho que um discípulo do Dafa toma é uma história gloriosa e essa história tem que ser 

criada através de sua própria iluminação.  
  

Li Hongzhi 
 

Escrito em 9 de julho de 2001 
(Publicado em 23 de setembro de 2001) 

 
 
 

43 - AO WEBSITE "CLEAR HARMONY" DA EUROPA  
  

Ao Website Clear Harmony da Europa, 
 
Saudações a todos os discípulos do Dafa envolvidos nesse website! Eu gostaria de lhes dizer 

algumas palavras sobre como dirigir bem o Website Clear Harmony. 
 
Penso que, primeiro, vocês devem ter clareza da importância do efeito de um website do Dafa. 

O site foi criado para esclarecer a verdade, expor a perseguição do mal e salvar as pessoas do mundo. 
Vocês também devem ter clareza sobre o efeito que uma mídia tem sobre o público em geral. É muito 
importante para que as pessoas possam conhecer a verdade sobre o Dafa e para, expondo o mal, salvar 
as pessoas do mundo; sua influência é enorme. Sendo assim, o conteúdo de seus artigos precisa ter 
características próprias, vocês devem informar mais sobre a situação na Europa e, ao mesmo tempo, 
publicar diariamente alguns artigos e algumas notícias importantes do Minghui, pois são informações 
de primeira mão sobre os discípulos do Dafa na China. 

 
O corpo principal de discípulos do Dafa está na China. Tudo o que os discípulos do Dafa fazem 

em outras regiões do mundo, além de consumar tudo o que é deles próprios, expõe a perseguição ao 
Dafa e aos discípulos do Dafa na China. Então, dessa perspectiva, a situação do Dafa na China não pode 
ficar sem ser divulgada. Em especial, vocês devem ressaltar as mortes causadas pela perseguição, bem 
como noticiar sobre os meios empregados pelo mal na perseguição; isso não afetará a característica 
de ter basicamente notícias sobre o Dafa na Europa. No que se refere à proporção entre os artigos, a 
maioria deles deve ser sobre a Europa e completadas com notícias importantes do Minghui a respeito 
da situação dos discípulos do Dafa na China. Fazendo assim, o Website Clear Harmony da Europa, além 
de ter característica únicas, também terá notícias importantes sobre a perseguição ao Dafa, e desse 
modo, seu público local e leitores darão atenção a elas e diariamente poderão ser informados sobre a 
perseguição aos discípulos do Dafa na China. 

 



O que mencionei são apenas algumas ideias minhas. Se vocês têm suas próprias ideias ou 
acham que tem um plano melhor, eu não me oponho; o meu único propósito é que vocês possam 
dirigir o Website ainda melhor para que ele cumpra seu papel de esclarecer a verdade.  

  
Li Hongzhi 

 
25 de setembro de 2001 

 
 
 
 

44 - AO SEGUNDO FAHUI DO DAFA NA RÚSSIA 
  

Ao segundo Fahui na Rússia, 
 
Durante o período da retificação do Fa, nossos estudantes estão fazendo tudo muito bem. E 

isso vale especialmente para os estudantes russos, que, sob um contexto em que o povo russo foi 
fortemente influenciado pela propaganda do perverso grupo político da China, resistiram a todo tipo 
de pressão e ainda formaram uma Associação do Dafa, e estão desempenhando um grande papel no 
esclarecimento da verdade. Tudo isto é extraordinário. Espero que, por meio desse Fahui, vocês 
possam fazer melhor o trabalho de esclarecer a verdade, expor o mal e salvar os seres sencientes. 
Vocês devem se comunicar frequentemente com os estudantes de outros países, encorajar uns aos 
outros e avançar unidos com diligência. O Mestre está esperando notícias ainda melhores de vocês.  
  

Li Hongzhi 
 

29 de setembro de 2001   
  
  
45 - O FRIO DOS VENTOS DE OUTONO  
  

Os malvados deveriam pensar duas vezes sobre sua flagrante brutalidade, 
 
Quando a luz for restabelecida no Céu e na Terra, para baixo, ao caldeirão fervendo eles irão; 
 
Socos e chutes não são suficientes para mudar os corações das pessoas, 
 
Ventos violentos anunciam um outono com um frio ainda mais severo.  

  
 

Li Hongzhi 
 

25 de outubro de 2001  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



46 - PREDIZENDO A RETIFICAÇÃO DO FA DO MUNDO HUMANO  
  

A retificação do Fa se move através do mundo e, com grandiosa manifestação, Deuses e Budas 
se revelam, e o incorrigível mal e as relações cármicas do caótico mundo são todas resolvidas de forma 
benevolente. Os que fazem mal ao Dafa cairão para dentro do portão da aniquilação. E quanto a todos 
os outros, o coração das pessoas retornarão à retidão, elas voltarão a valorizar a virtude e praticar o 
bem, tudo será renovado e cada ser reverenciará o Dafa pela graça da salvação. Céu e Terra celebram, 
congratulam-se e louvam juntos. O período mais glorioso do Dafa no mundo humano começa neste 
momento.  

  
Li Hongzhi 

 
9 de dezembro de 2001 

  
 




