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Ensinando o Fa na Conferência do Oeste dos Estados Unidos.
(21 de outubro de 2000 – São Francisco)
Já se passou muito tempo! (Aplausos)
Bom, podem parar de aplaudir e escutem seu Mestre.
Quando um ser neste Cosmo se ilumina a este Fa, aos princípios do Fa ou ao seu Estado de
Fruto – sem importar a que nível– deve passar por uma prova realmente séria. Isto
determina se aquilo ao qual se iluminou pode realmente criar raízes neste Cosmo e também
estabelece sua poderosa virtude. Todo ser enfrenta em seu cultivo um tipo de situação como
esta que estamos experimentando hoje, e esta é a razão. Como vocês sabem, quando
Sakyamuni esteve neste mundo, quando Jesus esteve neste mundo e quando outras religiões
ortodoxas e ensinamentos ortodoxos foram ensinados neste mundo, cada um deles
enfrentou algo assim e também atravessou este tipo de tribulação. Esta é a lei do Cosmo.
Porém, quanto ao nosso Dafa, digo que ninguém é digno de prová-lo. Pois todo ser, e isto
inclui cada ser no Cosmo, foi criado, feito e formado por este Dafa; ninguém é digno de
prová-lo. (Aplausos).
Então, por que nos deparamos com essas coisas? Como sabem, Li Hongzhi está fazendo
esta obra assumindo uma forma humana comum, com um corpo humano, usando a forma
de linguagem mais baixa entre os seres no Cosmo, a linguagem humana, esta linguagem
humana sumamente simplista de hoje, e usando a forma de cultivo mais baixa, o qigong.
Isto tem deixado todos os seres do Cosmo perplexos. A razão é que para poder validar e
determinar a posição de xinxing de cada ser vivente no Cosmo e reposicioná-lo foi
necessário que o verdadeiro nível de xinxing de cada ser fosse revelado. Portanto, não foi
permitido a ninguém saber a verdadeira situação. Nenhum ser no Cosmo inteiro sabe a
verdade. Eles me consideram um cultivador e assim se atreveram a fazer o que fizeram.
Como disse anteriormente, nenhum ser consciente sabia deste Fa do Cosmo. Por isso eles
pensam que eu estou estabelecendo um sistema de coisas às quais me iluminei. Do ponto de
vista deles, é simplesmente isso, no entanto, na realidade, estou fazendo a retificação do Fa,
com uma única diferença: este Fa é excepcionalmente puro e reto, de um nível sumamente
alto. Esta é a razão pela qual eles se atrevem a nos trazer este desastre hoje. Em outras
palavras, um Estado de Fruto mais elevado e um Fa assim imenso requerem uma prova
também imensa. Certamente, por outro lado, se eu não quisesse permitir que isto ocorresse,
não teria ocorrido. Minha intenção foi utilizar todas as coisas que eles planejaram para
poder observar seus xinxing por meio de seus atos. Planejaram isso há muito, muito tempo.
A história humana é cíclica. Eles não perceberam que um Fa tão extraordinário está sendo
divulgado. A humanidade do ciclo anterior passou por um processo como este; foi um tipo
de prova inicial e ela foi bem além da humanidade de hoje. Ao final, a contaminação do
meio ambiente causou a deformação dos humanos e finalmente sua eliminação. Isto foi o
que aconteceu com a última humanidade. O que ocorreu à última humanidade volta a se
repetir hoje, porém, desta vez é a verdadeira retificação do Fa. Digo que isto foi planejado
há eras. Eles estabeleceram um sistema para evitar que houvesse algo não planejado e para
assegurar que hoje nada desse errado no que se refere a este assunto. Segundo eles, as
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coisas que ocorrem e se desenvolvem agora foram planejadas por eles. Nada nesse processo
é uma coincidência, mesmo que as coisas pareçam ocorrer como se fossem coincidências
entre as pessoas comuns e se manifestem entre as pessoas comuns de forma completamente
humana. Porém, tudo foi realmente planejado por eles. Em suas próprias palavras, um Deus
seria mais que suficiente para planejar tudo de maneira a não deixar nada de fora no que se
refere a cada ser consciente em toda a Terra. E, neste caso, é algo que está sendo observado
por muitíssimos Deuses, um número infinito de Deuses. Como poderia haver um só erro?
Nada nesse processo poderia dar errado. Porém, esse é somente o plano dos Deuses do
velho Cosmo mencionados anteriormente. Eles não se atrevem a arruinar todas essas coisas,
pois eles também vêem os problemas que o Cosmo está enfrentando e sabem que estou
encarregado dessa missão. Porém, tampouco eles sabem quem eu sou e, assim, planejaram
aquilo que queriam fazer. Vocês entendem? (Aplausos). Aparentemente, o propósito deles é
permitir que nosso Fa estabeleça sua poderosa virtude e para que essa poderosa virtude seja
realmente respeitada pelos seres de todo o Cosmo. Na aparência, este é o propósito pelo
qual eles planejaram tudo isso. Porém, na verdade, isto se converteu em um obstáculo à
retificação do Fa. Eu sabia que eles seguramente fariam dessa maneira, então, aproveitei a
oportunidade para examinar o xinxing deles em cada uma das coisas que planejaram, para
assim reposicioná-los ao lugar que lhes correspondem. Durante o cultivo de vocês, cada um
deve entender corretamente a relação entre seu próprio cultivo e a retificação do Fa. Como
devem ser vistas as provas e tribulações que experimentam? Digo que se uma pessoa não
tem muito carma, ela absolutamente não terá tribulações tão severas. Você devem discernir
claramente o cultivo pessoal do ataque do mal contra o Fa. Todos os planos que interferem
com o Dafa ou que tentam impor forçosamente algo sobre mim ou o Fa, são absolutamente
inaceitáveis. Então, eles devem se responsabilizar por tudo o que têm feito. O que isso tem
de diferente da perseguição à Jesus e da perseguição aos discípulos de Sakyamuni em seu
tempo? Eles terão de se responsabilizar por todas essas coisas. Eu disse algo anteriormente.
Eu disse: O que é um Buda? “Tathagata” é como os humanos chamam a alguém que veio
com a verdade e o poder de fazer o que quer, enquanto que os verdadeiros Budas são
guardiões do Cosmo e são responsáveis por todos os elementos retos no Cosmo. No
entanto, essas coisas têm exposto completamente as posições de seus xinxing depois do
desvio do Fa e têm exposto completamente o lado impuro deles. Em muitas situações, isto
foi causado por algo que não deveria ter ocorrido, por isso, apareceram interferências de
todos os tipos; é muito similar à demonstração de xinxing de nossos estudantes durante o
cultivo atual. Todos os seres conscientes do Cosmo estão em meio à retificação do Fa e
tudo o que fazem pode se refletir neste lugar humano, pois estou fazendo isto neste lugar
humano. Digo que todos os sofrimentos e todas as tribulações que nossos discípulos do
Dafa passam não só se dirigem aos seus próprios cultivos, mas se deve a que os seres de
alto nível estão provando o Dafa, estão utilizando o carma dos estudantes dizendo:
“Estamos melhorando-os”; utilizam isto como pretexto para fazer essas coisas através da
perseguição feita por seres degenerados nos níveis baixos. Na realidade, tudo isso tem
danificado a retificação do Fa. Vocês não somente têm resistido às tribulações causadas
pelos humanos, pois parte de vocês já foi completamente cultivada, são Deuses grandiosos,
e Deuses em níveis sumamente altos os têm provado. É por esta razão que o que ocorre
atualmente não tem precedentes; uma tribulação como esta nunca ocorreu na história. Isto é
entender as coisas do ponto de vista de um cultivador. Porém, por outro lado, eu digo que
ninguém é digno de provar o Dafa. Claro, eles fizeram isso e assim cometeram um pecado
e terão que se responsabilizarem por tudo o que fizeram. Dei apenas uma explicação geral
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sobre a situação. Como disse, só queria fazer uso das ações deles para ver os seus xinxing
claramente, reposicioná-los e, por sua vez, provar os discípulos e capacitá-los a alcançarem
a Consumação. Eles estão usando os seres mais perversos para fazer tudo isso e de uma
maneira destrutiva.
Do modo como o Mestre vê essas coisas, esta missão enfrenta enormes tribulações porque
vocês coexistem com o Fa durante o período da retificação do Fa. Nunca através da
história, em nenhum período histórico, as pessoas se depararam com tão grandes
tribulações nem tampouco as pessoas que cultivarão no futuro se depararão com algo
assim; estas pessoas certamente não serão vocês, e sim os seres humanos do futuro, já que
só haverá o cultivo pessoal. Vocês, sem dúvida, estão enlaçados com o Fa.
Durante o ano passado, eu mantive silêncio por várias razões. Quando não lhes falava é
porque via que os estudantes iam muito bem. Isto significa que vocês podem caminhar bem
quando eu não estou aqui presente. Isto é extraordinário! Não somente vocês têm se
comportado como cultivadores como também têm protegido firmemente o Dafa. Vocês são
realmente magníficos! Isto porque vocês têm cumprido com o Fa e têm considerado a si
mesmos como cultivadores. Isto é algo que as pessoas comuns não podem fazer; as pessoas
comuns não seriam capazes de fazê-lo de forma alguma. É algo nunca visto na história
humana. Para as forças perversas que querem nos causar danos é inútil tentar nos destruir;
algo como isto que estamos passando nunca aconteceu na história, tampouco os humanos
têm a capacidade de fazer algo assim. Não importa quem persegue o Dafa, trata-se de seres
humanos combatendo os Deuses, e o resultado final é óbvio. Certamente, por meio dessa
série de acontecimentos, nossos estudantes obtiveram um entendimento mais claro das
coisas; havia uma diferença enorme entre os entendimentos dos estudantes quando as
tribulações começaram. Alguns estavam atordoados. Alguns se perguntavam: “Que tipo de
pessoa é Li Hongzhi?” Alguns pensavam: “Este Fa é reto?” Uma prova imensa foi dirigida
a todos os apegos humanos. Não importa que apegos vocês tivessem quando se
aproximaram da Grande Lei, esses apegos tinham de ser eliminados. Algumas pessoas
pensavam que este ou aquele aspecto da Grande Lei era bom, porém, a prova de hoje é
implacável, pois nenhum apego humano pode ser levado para o Céu.
Digo que, ao longo da história humana, nunca houve nenhum ser humano que teve êxito no
cultivo, não importa qual tenha sido a via em que cultivou. Isto porque o espírito-originalassistente de uma pessoa não entra dentro dos Três Reinos, porém controla o corpo da
pessoa em um nível microcósmico fora dos Três Reinos. É simplesmente impossível a uma
pessoa voltar; nunca antes na história isso aconteceu. Porém, se encontraram com isso em
meio à retificação do Fa atual, não porque tenham uma relação predestinada tão forte nem
tampouco porque seja algo acidental, mas porque podem regressar por meio do cultivo!
(Aplausos).
Não importa de que nível um Deus veio, uma vez que ele entra nos Três Reinos, nunca
mais poderá regressar. Isto é absoluto. Isto também é algo que nunca ninguém se atreveu a
revelar, pois rapidamente poderia levar a humanidade à sua destruição: se as pessoas
soubessem da verdade, os seres, sem esperanças, não se refreariam diante de nenhuma
maldade. Certamente, nosso Dafa permite que as pessoas regressem; somos capazes de
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alcançar isto; Dafa tem desempenhado este papel. Por isso, revelei esta verdade a todos
vocês. (Aplausos).
Nossos estudantes são realmente extraordinários. Tempos atrás, todos vocês fizeram muitas
coisas que deviam fazer na retificação do Fa. Muitos de vocês têm trabalhado muito para
esclarecer a verdade às pessoas do mundo. Como discípulos do Dafa, como partículas do
Dafa do Cosmo, vocês devem fazer isso. Quando as pessoas danificam o Fa... sem dúvida,
ninguém pode danificar o Fa. Como o Fa do Cosmo poderia ser danificado por humanos?
Ninguém é capaz de danificá-lo. Porém, quando alguém persegue o Fa, como discípulos e
como partículas do Dafa, o que vocês devem fazer? Por acaso não devem fazer com que ele
saiba a verdade dos fatos? Estou falando isso da perspectiva de vocês. Vocês são partículas
do Dafa, assim devem desempenhar esse papel.
De outra perspectiva, digo que todos os Deuses em todo o Cosmo, os que foram retificados
ou os que ainda não foram, dizem que somos incrivelmente misericordiosos no que se
refere a tudo o que temos feito (Aplausos). Sabiam disso? Durante o tempo em que a
maldade chegou de forma gigantesca, muitas pessoas foram enganadas pelas falsidades e
mentiras enganosas; odiavam o Dafa e meus discípulos. Essas pessoas estavam destinadas a
serem eliminadas no futuro. Claro, ao dizer-lhes a verdade, fizemos que elas conhecessem
os fatos e assim fizemos que elas eliminassem seus antigos pontos de vista e pensamentos
perversos; é muito provável que essas pessoas possam ser salvas (Aplausos). Esclarecer a
verdade ao mundo não é nenhuma luta política nem é fazer as coisas com uma meta
específica na mente. Digo-lhes que isto é a benevolência de vocês e que estão
verdadeiramente salvando as pessoas do futuro! (Aplausos). Se os pensamentos dessas
pessoas não mudarem, pensem todos, será o fim delas. Penso que vocês, como estudantes,
como cultivadores, também devem fazer essas coisas da perspectiva da compaixão. Dizer
às pessoas a verdade também é trazer a salvação às pessoas.
Também quero aproveitar esta oportunidade para agradecer sinceramente aos diversos
níveis do governo dos Estados Unidos e Canadá pelas honrarias que outorgaram a todos
nós e a mim. (Aplausos). Nas circunstâncias atuais, não pude agradecer individualmente,
porém, eu lhes proporcionarei um futuro maravilhoso (Aplausos). Na superfície, estamos
buscando apoio público para o Dafa. Este é o pensamento do lado humano que se manifesta
neste lugar humano. Certamente, no outro lado, é ao contrário. Qualquer um que apóie o
Dafa ou advogue pelo Dafa está criando uma fundação para sua futura existência e
plantando a base para obter o Fa no futuro (Aplausos).
Há muitas coisas a serem faladas, porém, por enquanto, não quero dizer muito. Escolherei
um tempo no futuro para aparecer formalmente e explicar-lhes tudo claramente sobre esses
assuntos (Aplausos). Porém, digo: o Mestre agradece a todos os discípulos que deram um
passo adiante para validar o Dafa! (Aplausos) Formidável (Aplausos).
Cada um de nós está fazendo para o Dafa coisas da retificação do Fa, divulgando o Fa e
esclarecendo a verdade. Não importa se indo à Praça Tiananmem ou indo à Zhongnanhai
ou esclarecendo a verdade às pessoas em várias circunstâncias, não nos envolvemos em
lutas políticas. Isto porque se o mal não nos tivesse perseguido, nós não teríamos que
explicar a verdade às pessoas. Tampouco achamos que nossas apelações ou esclarecimento
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da verdade interfiram com alguém. Simplesmente, quando se trata as pessoas injustamente,
deve ser permitido que se fale; este é o direito mais fundamental de um ser humano.
Certamente, através de tudo isso é possível ver em sua totalidade a posição do xinxing de
cada estudante. No começo, vocês passaram por um processo de pensar, porém isso não
importa, pois não pode ser considerado algo incorreto, já que foi lhes dada a oportunidade
de pensar: “Que tipo de pessoa é Li Hongzhi? Este Fa é reto?” Aos que foram capazes de
se desprenderem de seu lado humano, que foram capazes de dar o passo adiante até os dias
de hoje, digo-lhes que passaram por essa prova. (Longos aplausos). Como já sabem,
naquele tempo, as forças perversas eram realmente gigantescas; era como se encobrissem o
Céu e a Terra. Eram enormes. Já foram destruídas (Aplausos). Ficaram apenas os humanos
perversos que ainda fazem o mal. Além disso, todas as pessoas com pensamentos retos- não
me refiro somente aos nossos estudantes, mas também a todas as pessoas comuns com
pensamentos retos, digo: resistam a isso. Isto porque anteriormente o mal dominava as
pessoas e, depois que o mal foi eliminado, as pessoas libertaram suas mentes e agora estão
reconsiderando e reavaliando tudo isso. Todas as mentiras e falsidades foram descobertas,
uma após a outra (Aplausos).
Eu queria dizer muitas coisas. Talvez tenham muitas perguntas que queiram fazer: “É
correto agir dessa maneira? É correto agir daquela maneira?” Digo que, no geral, todos têm
feito as coisas corretamente. Quanto a esses assuntos de pouca importância ou a alguma
outra coisa específica da qual não estão seguros, creio que serão capazes de lidar bem com
isso no caminho que estão seguindo rumo à Consumação (Aplausos). Prova disto é que
durante o ano e meio que se passou, tudo o que ocorreu mostra verdadeiramente que vocês
fizeram muito bem sem que eu estivesse aqui; vocês fizeram realmente e excepcionalmente
bem! (Aplausos). Alguns problemas de pouca importância e problemas com certas pessoas
não podem representar o Dafa. Esses problemas também foram planejados. Pode-se dizer
que eram inevitáveis. De fato, foram planejados: ou seja, quando uma pessoa se comporta
de certa maneira, ou o que uma pessoa faz em determinado momento, incluindo àqueles em
centros de detenção que se comportaram muito bem no princípio, porém no final tomaram
o caminho oposto e deixaram de estudar, deixaram de praticar e inclusive estimularam os
outros praticantes a fazerem o mesmo... Pensem a respeito: tudo isso poderia ser
coincidência? Provavelmente não há coincidência em nada, pois vocês, praticantes, no
processo de seus cultivos, têm provas fundamentais ao longo do caminho até o final. Não
obstante, nenhum de nossos discípulos do Dafa que cultiva genuinamente, tem sucumbido
em meio às provas.
Direi só isso. Explicarei as coisas detalhadamente quando surgir a oportunidade (Aplausos).
Aos que as forças perversas tiraram a vida, aos que estão em centros de detenção ou foram
setenciados, aos que sofreram toda classe de coisas ou foram forçados a abandonarem seus
lugares, seja com relação aos nossos estudantes no estrangeiro ou em outros lugares, digo:
todas as coisas que vocês fazem pelo Dafa tem estabelecido a poderosa virtude de vocês.
Dêem o último passo. Espero que façam ainda melhor, e que realmente alcancem a
Consumação! Obrigado! (Aplausos).
Li Hongzhi
21 de outubro de 2000
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Ensinando o Fa na Conferência dos Grandes Lagos na América do Norte
(09 de dezembro de 2000 - em Ann Arbor – Michigan)
Vocês têm trabalhado arduamente! (Aplausos Calorosos)
Estou feliz em vê-los. Vocês não eram assim há um ano. Depois de terem atravessado uma
prova tão severa, posso notar, mesmo que talvez não percebam isso, que são pessoas
completamente diferentes do que eram antes. Todos nós estamos atravessando a prova mais
severa e perversa, algo que nunca antes ocorreu na história. No passado, em quaisquer
coisas que fizessemos, vocês pensariam: “Como posso estudar bem o Fa? Como devo
trabalhar para o Dafa? Como posso me aperfeiçoar? Como posso melhorar?” Sempre
sentiam que estavam aprendendo o Dafa, mas não faziam parte do Dafa. A partir desse ano,
vejo que vocês mudaram completamente. Já não pensam como antes. Não importa o que
fizeram para o Dafa nem o que estão fazendo, vocês se encontram dentro do Dafa em vez
de pensar: “Eu quero fazer algo para o Dafa” ou “Quero melhorar dessa ou daquela
maneira”, como faziam antes. Não importa o que fazem, não pensem que estão fazendo
algo para o Dafa nem sobre como devem fazer as coisas para o Dafa nem em “como posso
fazer bem as coisas para este Fa?” Ao contrário, vocês estão se colocando dentro do Dafa.
Como partículas do Dafa, sem importar o que estão pensando em fazer, devem
simplesmente fazê-lo. Mesmo que não estejam conscientes disso ou não expressem isto
claramente em palavras, isto é realmente o que suas ações já são. Esta é a maior mudança
que vejo em vocês desde ano passado. Digo que vocês já estão completamente dentro do
Fa. Particularmente, isso se observa mais claramente na conduta dos estudantes veteranos.
Antes se podia dizer que eram estudantes. Ultimamente, muitas vezes digo “discípulos” em
vez de “estudantes”. Vocês realmente passaram por mudanças tremendas. Como são
cultivadores, o Mestre não os tem elogiado muito da forma como as pessoas comuns fazem
nem lhes tenho dito o quão bem vocês têm feito as coisas. Isto porque são cultivadores e
devem saber o que fazer.
As coisas que ocorrem agora foram planejadas há muitas eras. Em momento algum houve
desvios. Certamente, esses planos foram feitos por aqueles seres de alto nível do velho
Cosmo. Além disso, tudo foi planejado sistematicamente pelos velhos seres camada após
camada do Cosmo. O propósito deles também é o de salvar este universo. Eles pensam que
deram tudo de si ao tentarem fazer essas coisas bem e consumar este assunto; e hoje, isto
inclui o Dafa e também os discípulos do Dafa. Isto é o que eles pensam. Provavelmente
vocês se lembrem do que disse na última vez que ensinei o Fa em São Francisco: que
ninguém é digno de provar este Fa do Cosmo. Isto porque não importa a que altura se
encontra o reino e nível de um ser neste Cosmo, de qualquer forma, ele é somente um ser
dentro deste Cosmo e foi criado por este Fa. Em outras palavras, inclusive sua existência
foi criada por este Fa; então, como pode passar por cima e provar este Fa que o criou?
Certamente, como disse-lhes muitas vezes em conferências anteriores sobre o Fa, os seres
do passado não podiam saber nem lhes era permitido saber sobre o Fa do Cosmo. Claro,
dizendo em termos humanos comuns, por exemplo, se todos os seres no Cosmo soubessem
que existe um Fa do Cosmo, isto acarretaria muitos problemas depois que os seres
conscientes no Cosmo se desviassem do Fa ao longo das eras. Talvez alguns seres
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tentassem mudar este Fa, pois têm tal capacidade; poderiam fazer quase qualquer coisa. Por
isso não se permitiu que os seres em nenhum nível soubessem a forma em que este Dafa do
Cosmo existe. No entanto isto criou um problema. Eles não sabem que existe um Fa neste
Cosmo e, assim, consideram simplesmente que o motivo pelo qual este Dafa do Cosmo
possa ser difundido tão amplamente, deve-se à minha própria iluminação a este Fa. Então,
realmente eles têm se forçado ao máximo para o êxito desse assunto e para me ajudar a
consumar tudo isso. Porém, isto acarreta outro problema. Que problema? Todos os seres no
Cosmo se desviaram deste Fa, ou seja, seus reinos e graus de pureza, quando são medidos
com o critério do Dafa original do Cosmo, já não são adequados. Então, todos seus planos e
ajuda se converteram no maior obstáculo que eu tenho para concluir esta missão. Isto
porque não importa o quão bem o façam, não superará o reino deles. Se as coisas fossem
feitas de acordo com tudo o que eles planejaram, pensem: não seria como se eu não fizesse
nada, mesmo depois que isso se completasse? Como aceitar que os reinos e os critérios
permanecessem os mesmos depois que esta missão se completasse? Esta é a razão pela qual
essas coisas que eles planejaram e fizeram, não podem ser aceitas ou validadas.
Então, isso criou um problema sério: essas coisas que eles planejaram não só não puderam
desempenhar um papel positivo na retificação do Fa, como também se converteram em um
sério obstáculo. Este drama perverso na sociedade humana comum de hoje também faz
parte do que planejaram esses seres de alto nível. Ao mesmo tempo, é a maior revelação de
que o xinxing desses seres já não cumpre com o requisito do Fa e essa situação expõe
completamente os padrões de xinxing e o estado dos que participam desse evento em
diferentes níveis. Entretanto, isso também criou uma condição favorável para a retificação
do Fa. Que condição? Se durante a retificação do Fa nenhum desses seres se mostrasse
realmente como é, seria difícil reposicioná-los de acordo com seus níveis de xinxing, ou
seja, a retificação do Fa seria sumamente difícil. Então, em outras palavras, tudo o que
fizeram para provar o Dafa converteu-se em uma demonstração clara de seus níveis de
xinxing por meio do qual os xinxing deles puderam ser expostos e observados plenamente.
Ao mesmo tempo, os estudantes têm elementos maus que foram acumulados ao longo do
curso de suas existências, bem como carma produzido nos reinos de baixo nível. Todas
essas coisas precisam ser eliminadas, e o resultado disso é que os estudantes passam por
duras provas neste aspecto. Esses seres utilizaram as mentiras feitas contra mim pelas
pessoas perversas para provar a firmeza dos estudantes no Dafa. Esta é a situação.
Como acabo de mencionar, não posso reconhecer nenhum desses seres e nada disso. Então,
preciso eliminá-los, incluindo este drama perverso. No início, eles queriam nos tratar da
mesma forma que tratavam as religiões do passado. Suas noções distorcidas os levaram a
pensar que a perseguição dos Deuses na história era justa. Incidentes como a crucificação
de Jesus se converteram em uma forma de tratar os seres de altos níveis que baixam aqui
para salvar as pessoas. Como admitir isso? Isto, em si mesmo, é degenerado! Um Deus
desce para salvar as pessoas, porém, os humanos o crucificam. Que crime tão imenso
cometeram essas pessoas! No entanto, estão pagando por isso até hoje. Porém, isso não foi
feito somente pelos humanos; foi causado pela degeneração de seres em níveis mais altos,
mas eles não aceitam admitir nenhuma culpa da parte deles em todos estes assuntos e isto
se deve ao fato de que tudo está se pervertendo, as coisas têm se tornado muito pervertidas,
pois foram se desviando mais e mais do Fa e gradualmente se tornaram no que são hoje.
Nenhum ser em nenhum nível se atreveu a tocar nesses seres de níveis mais altos. Tudo foi
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determinado por alguns elementos entrelaçados que se tornaram sumamente complicados.
Todas essas coisas impuras devem ser eliminadas, eliminadas completamente!
Ainda que este drama perverso se manifeste na sociedade humana comum e parece ter sido
criado por seres humanos malvados para testar severamente os meus discípulos do Dafa, na
verdade, foi causado pela participação de seres perversos de vários níveis, eu estou me
referindo a esses seres degenerados. Os seres que não participaram disso são a maioria.
Porém, tampouco são puros e todos estão sendo reposicionados durante a retificação do Fa.
Há outro problema muito sério. Desde que comecei esta missão, disse a eles que nenhum
ser podia salvar as pessoas de hoje, que nenhum Fa podia salvar os seres de hoje, que
ninguém podia mudar as pessoas de hoje. O que quis dizer? Digo a vocês: as pessoas de
hoje não podem perceber seus próprios pensamentos distorcidos, pois a natureza das
pessoas mudou. Não importa qual via de cultivo seja adotada, só é possível mudar quando o
percebemos e não quando já está distorcido em sua natureza inata. Então, depois deste um
ano e meio, não importa que métodos eles usaram nem o quão cruéis eles foram, eles não
foram capazes de transformar os problemas fundamentais dos estudantes e, ao final, não
alcançaram tal propósito. Na tentativa de fazerem que os estudantes cumprissem com o
padrão - na realidade com os requisitos desses seres perversos - eles utilizaram esses seres
malvados para agredir brutalmente os estudantes. Quando esgotaram os meios mais
perversos sem poderem alcançar suas metas, exacerbaram-se e colocaram-se nervosos,
então, foram para cima dos nossos estudantes com mais raiva ainda. No final, mesmo não
alcançando suas metas, disseram que tinham feito seus maiores esforços. Vá maldade! Nem
mesmo camadas após camadas de seres no imenso Cosmo puderam sentir a maldade das
perversidades que estão ocorrendo, pois todos os seres estão se degenerando.
Mesmo esses seres perversos de altos níveis não tendo alcançado suas metas, isto não
significa que nossos estudantes não possam alcançá-la. É possível fazer que tudo cumpra
com o padrão durante a retificação do Fa. Há muito tempo eu disse a eles para que não
fizessem isso. Para qualquer ser, quanto mais para os humanos, não importa o quão elevado
é o ser, desde que seja um ser dentro do Cosmo, eu posso retificá-lo durante a retificação do
Fa, desde sua natureza mais fundamental, desde a origem de sua existência, e desde todos
os elementos que constituem o ser, eliminando o impuro e transformando-o. Então, disselhes que não fizessem isso. Eles não escutaram, mesmo tendo lhes ensinado o Fa, pois não
acreditavam em toda a verdade. Porém, já que fizeram isso, então isso é o pecado deles.
Mesmo agora, eles pensam desta maneira: “Fizemos tudo o que pudemos para ajudá-lo. Já
que é um Fa tão imenso do qual depende a segurança do futuro Cosmo, é inaceitável que
seus discípulos não cumpram com o padrão. Não adiantaria nada se um Fa tão imenso
como este não atravessasse uma prova tão grande”. Isto é o que eles pensam. Desse modo,
eles preferem destruir tudo a cumprir com o padrão necessário. Esta é a razão pela qual esta
prova que os discípulos do Dafa enfrentam, nunca, jamais, ocorreu na história. Como vocês
sabem, quando antes existiram esses meios modernos de comunicação de massa? Hoje, eles
estão por todas as partes. Os meios de transporte de hoje alguma vez existiram na história?
Tudo isso converteu o mundo em algo muito pequeno. Tudo isso fez que esta perseguição
sem precedentes se tornasse a mais severa da história. Porém, ao enfrentar o mal, tudo o
que os estudantes fazem é o melhor para a retificação do Fa e para o Mestre, pois vocês
têm realmente mostrado resistência diante deste perverso drama. Além disso, esses velhos
seres fazem essas coisas, utilizando os seres mais degenerados no Cosmo. Todos os seres
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do Cosmo estão sendo reposicionados. Os humanos não são dignos de provar este Fa,
tampouco os Deuses são dignos de fazerem isso. Quem quer que O toque, comete um
crime. Esses velhos seres também viram isso.
Se todos esses planos desses velhos seres não são aceitos, então, é verdade que esses
estudantes que não fizeram as coisas bem também caminham rumo à Consumação? Não,
não é. Se isso não tivesse ocorrido, eu poderia resolver os problemas de todos os seres com
benevolência e capacitá-los a cumprir com os padrões para a Consumação. Porém, esta
tribulação tão desgraçada acabou ocorrendo. De diversas formas, a maioria dos estudantes
tem dado passos adiante para validar o Dafa, esclarecer a verdade e oferecer a salvação às
pessoas do mundo. Alguns foram arrastados, golpeados ou mortos por causa da
perseguição; até mesmo o Mestre é vilmente atacado com as calúnias levantadas. Ao se
confrontar com a vida ou morte, os estudantes tiveram a coragem de dar um passo adiante;
tudo o que os discípulos do Dafa devem fazer é dar um passo adiante mesmo perdendo tudo
o que se pode perder; fazer tudo isso é extraordinário. Por outro lado, aqueles que não
deram esse passo adiante e se esconderam, ou em seus entendimentos se colocaram do lado
dos seres perversos, como ainda podem ser discípulos do Dafa? Ainda são discípulos do
Dafa aqueles cujas noções fizeram que se colocassem do lado do mal que persegue o Dafa
e dos que fazem essas coisas perversas? Eles têm a poderosa virtude necessária à
Consumação como têm os demais? Além disso, os Deuses não são como os humanos. Por
exemplo, alguns estudantes foram arrastados e encarcerados. Quando não puderam mais
aguentar, escrevam declarações de arrependimento. Porém, em suas mentes estavam
pensando: “Faço isso só para enganá-los. Praticarei depois de sair daqui. Sairei para validar
o Fa e todavia irei à Tiananmen”. Porém, isso não é aceitável. Este tipo de noção é algo que
se desenvolveu no mundo humano depois que os humanos se tornaram depravados. Porém,
os Deuses não são assim. Não tem pensamentos como esses. Uma vez que decidem seguir
certo caminho, se manterão firmes até o final, definitivamente é assim.
Muitas coisas são difíceis de explicar por meio da linguagem humana. É justo que muitos
estudantes me perguntem: “Mestre, por que isto não acaba logo?” Muitas pessoas pensam
assim quando estão em meio ao sofrimento: “Alcancemos a Consumação o quanto antes;
façamos que isso termine o quanto antes”. De fato, tudo isso são apegos. Como disse, esses
velhos seres conseguiram alcançar suas metas de provar os estudantes dessa maneira, pois
os estudantes necessitam melhorar a si mesmos e eliminarem a última parte de seus carmas.
Como permitir que durante o curso no qual um ser progride para a superfície e ascende, e
gradualmente se torna um Deus, não faça seus próprios sacrifícios, não continue
melhorando e não estabeleça sua poderosa virtude? Por outro lado, eu uso a manifestação
do xinxing daqueles seres para, simultaneamente, deixar os estudantes estabelecerem suas
poderosas virtudes. Na realidade, não importa o que... Não importa quanto sofrimento um
ser suporte na sociedade humana comum, digo que nada disso está em proporção com seu
Estado de Fruto depois de alcançar a Consumação. A desproporção é muito grande!
Pensem todos: no passado, uma pessoa tinha que passar uma vida inteira cultivando ou
inclusive várias vidas, porém, hoje estamos fazendo que as pessoas alcancem a
Consumação em tão pouco tempo, apenas uns poucos anos. O processo de suportar não é
mais que um breve momento e, além disso, o tempo está sendo acelerado. No futuro,
quando olharem para trás, isto é, se puderem alcançar a Consumação, verão que não foi
nada e que foi só como um sonho.
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Porém, tudo o que nossos estudantes têm feito durante este processo é certamente
extraordinário. Para vocês, o mais extraordinário é ser capaz de seguir o ritmo da
retificação do Fa. Como disse há um momento, este drama vil na sociedade humana
comum têm sido realizado pelos seres mais degenerados no Cosmo, seres que foram
colocados na sociedade humana comum. Foi permitido que entrassem dentro dos Três
Reinos para que pudessem ser utilizados. Esses seres de alto nível não fariam pessoalmente
essas coisas más que os humanos comuns fazem, então utilizaram os seres perversos e os
humanos perversos daqui para fazerem essas coisas. Tudo isso é sumamente perverso.
Alguns de nossos estudantes fora da China se perguntam: “Nós não sofremos tanto quanto
os estudantes da China, pois estamos no estrangeiro. Significa que não seremos tão bons
quanto os estudantes na China quando alcançarmos a Consumação?” Isto não é correto,
pois os estudantes tanto dentro quanto fora da China são um só corpo. No momento em que
essas coisas estão acontecendo, deve haver algumas pessoas que fazem isso e algumas que
fazem aquilo. Como é uma prova que se dirige ao Fa, não importa o local onde estejam ou
o que estejam fazendo, estão melhorando ao mesmo tempo que fazem tudo o que devem
fazer. Há razões para que cada um faça o que faz. Não há diferença em termos do reino de
Consumação e de progresso em direção à Consumação; se estão destinados a alcançarem a
Consumação, certamente estarão ali. Aqui há um caso. A manifestação do mal na China
continental é tão malévola que se os estudantes no estrangeiro não revelassem a verdade e
apoiassem os estudantes da China, pensem: por acaso o mal não estaria fazendo ainda mais
maldades de forma mais desenfreada e sem restrição? A verdade não é esta? Tudo o que
nossos estudantes têm feito para validar o Fa, realmente tem exposto e contido o mal e, ao
mesmo tempo, tem apoiado os nossos estudantes na China continental. Tudo o que vocês
fazem, seja ir à Tiananmen, esclarecer a verdade em outros lugares, ou divulgar o Fa e
revelar a verdade sobre o mal dentro da China, tudo é extraordinário, pois vocês são um só
corpo. Certamente, alguns estudantes foram à China e à Tiananmen: vocês são
extraordinários; o Mestre diz que vocês são extraordinários. Porém, falando de outra
perspectiva, o Mestre gostaria de dizer que os estudantes no estrangeiro não devem tentar ir
à China continental, pois vocês fazem falta no que se refere a expor o mal que está na
China. Muitas pessoas me perguntavam o seguinte nos papéis onde escreviam suas
perguntas: “Mestre, por que estamos obtendo o Fa nos Estados Unidos? Por que estamos
obtendo o Fa fora da China?”. Agora está claro, verdade? Se vocês não estivessem fazendo
essas coisas aqui, as coisas não ficariam incompletas durante o período da retificação do
Fa? Simplesmente devem fazer bem, tudo aquilo que lhes corresponde fazer. Esta é a razão
de eu ter transmitido o Fa fora da China. Se todos regressarem à China, quem fará as coisas
necessárias para retificar o Fa, expor o mal e reduzir a perseguição dos estudantes da China
continental? Nossos estudantes são extraordinários, realmente extraordinários! Vocês têm
feito seus maiores esforços ao fazer o que devem fazer. Não importa se dentro ou fora da
China, o desempenho de suas funções é igual; é a mesma coisa, estando dentro ou fora da
China no que se refere a dar ou não um passo adiante; e também é a mesma coisa no que se
refere ao esforço empregado no assunto da retificação do Fa. Somente os lugares são
diferentes. Quanto ao fato de alguns de nossos estudantes terem padecido sofrimentos
terríveis ou, até mesmo, perdido suas vidas, falarei sobre essas coisas no futuro. Quando a
verdade for revelada, perceberão: “Ah, então foi assim”. Como acabo de dizer, há um plano
para tudo.
12

Vocês têm feito muito bem o esclarecimento da verdade às pessoas do mundo. Ao mesmo
tempo, digo que isto é extraordinário e benevolente. Aparentemente, é como se
simplesmente estivéssemos dando um panfleto a uma pessoa comum e como se
simplesmente estivéssemos falando sobre a verdade à uma pessoa comum. Digo, quando
este assunto da retificação do Fa terminar, a humanidade entrará na próxima etapa e as
pessoas e os seres que pensam que o Dafa do Cosmo não é bom, serão os primeiros a serem
eliminados. Isto porque, não importa o quão mau sejam alguns seres no Cosmo, essas
pessoas são ainda piores, pois estão contra o Fa do Cosmo. Então, quando esclarecemos a
verdade, estamos eliminando os pensamentos perversos de algumas pessoas para com o
Dafa. No que se refere a isto, não temos salvado essas pessoas? No processo de esclarecer
os fatos há algumas pessoas que obtêm o Fa, então, vocês não só permitem que elas
eliminem seus pecados como também as salvam. Isto não mostra que vocês fizeram algo
que é o mais misericordioso, algo ainda maior? Em situações sumamente difíceis, quando
os seres mais perversos atuam mais cruelmente, ainda assim, somos capazes de sermos tão
misericordiosos... Isso é o que os Deuses mais extraordinários fazem. Quando estamos em
meio ao pior sofrimento, ainda assim salvamos os outros (Aplausos). Isto não é se envolver
em política, muito menos participar de assuntos de pessoas comuns, pois não é incorreto
usar as formas humanas comuns de fazer as coisas para expormos o mal. Nada do que
fazemos é por nosso próprio interesse, muito menos para alguma organização de pessoa
comum. É para validar o Dafa. Expor o mal é deter sua perseguição ao Dafa e aos nossos
estudantes.
Na realidade, um cultivador do passado não se importava de forma alguma com o que as
pessoas comuns pensavam: “Que pensem que sou bom ou mal, é tudo pensamento de gente
comum; um cultivador não se importa com isso. A quem importa uma pessoa comum? O
que eu cultivo é a mim mesmo”. Ele ia embora depois da Consumação e não se importava
de forma alguma com o que acontecia com as pessoas comuns: “Quando a pessoa comete
pecados, tem que pagar por eles; quando já não for suficientemente boa, que a história a
elimine”. Era assim no passado. A compaixão mostrada pelos discípulos do Dafa de hoje
nunca foi alcançada por nenhum ser em seu cultivo. Um discípulo do Dafa, uma das
pessoas mais magníficas e misericordiosas, na verdade é a pessoa mais extraordinária e a
mais misericordiosa em todo o ambiente da sociedade humana e faz bem a todos os seres.
Não é justamente assim que devem ser quando esclarecem a verdade? É assim que estão
fazendo. Esta é a benevolência de um cultivador do Dafa, não é qualquer atividade humana
comum.
Outra coisa é que, anteriormente, vocês me ouviram falar sobre seres extraterrestres.
Alguns jornalistas que não me compreenderam, ou que inclusive tinham más intenções,
fizeram contos e estórias. Eu não me importo com o que os jornalistas dizem; eu
simplesmente faço o que devo fazer. As pessoas do futuro compreenderão. Aqui, eu digo a
vocês, pois são discípulos do Dafa, que esses seres extraterrestres foram realmente os
habitantes legítimos desta Terra. Os seres nesta posição onde está a Terra, não importa de
que período histórico, eram todos como eles. Talvez vocês tenham ouvido que na Bíblia
está escrito que Jeová criou o homem à sua própria imagem; a raça amarela também ouviu
que Nu Wa criou o homem à sua imagem e semelhança. Por que esses Deuses fizeram
assim? Isso nunca ocorreu na história. Por que os humanos foram criados à imagem dos
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Deuses? Digo que no passado, se os humanos tivessem sido criados à imagem dos Deuses,
isto teria sido o maior insulto para com os Deuses, a maior blasfêmia para com os Deuses.
Então, por que os humanos deste período foram criados à imagem dos Deuses? Porque o
Dafa iria ser amplamente propagado nesse período particular da história e os seres deste
tempo teriam que ser dignos de escutar este Dafa. Seria absolutamente proibido que um
monte de animais escutassem o Dafa aqui. Esta é a razão pela qual, os Deuses criaram os
humanos de hoje à semelhança de suas próprias imagens. (Aplausos). Quando os humanos
foram criados, no início, não eram vocês, nem era a humanidade de hoje. Agora, só esta
pele humana é como a de antes. Os humanos daquela época eram simplesmente humanos.
Todas essas pessoas que eram os humanos daquela época estão em uma dimensão de
partículas menores, a qual as pessoas chamam de mundo subterrâneo. Em outras palavras,
estão em uma dimensão inferior à dimensão de camadas de partículas maiores. Quanto à
esta pele, mesmo que na superfície seja pele humana, na essência já não é humana. A pele
humana a qual os Deuses se referem, não é a pele humana a que se referem os humanos,
mas à totalidade de um humano composto pela camada de partículas maiores, incluindo os
órgãos internos dos humanos.
O número de seres humanos do passado diminui cada vez mais na Terra à medida que
aumenta o número dessas peles humanas ocupadas por seres de alto nível. Isto porque os
seres de alto nível viram que o Dafa está sendo propagado aqui e que esta é a oportunidade
para que os seres se salvem; é a maior garantia de que entrarão no futuro. Porém, este
assunto também foi planejado pelos velhos seres. Os velhos seres dividiram os seres neste
mundo entre os que obteriam o Fa e os que causariam tribulações para o Dafa. Eles
pensavam que aqueles que causariam tribulações também alcançariam a Consumação no
futuro, pois se não tivessem criado tribulações, os que se cultivariam não seriam capazes de
alcançar a Consumação. Porém, para mim, este raciocínio não funciona aqui. Talvez
funcionasse em qualquer período do Cosmo quando um ser em particular viesse salvar as
pessoas, porém não durante o período da retificação do Fa (Aplausos). Por que não
funciona? Pensem: todos os seres no Cosmo inteiro estão sendo reposicionados de acordo
com seus xinxing. Onde devem ser reposicionados esses seres perversos que atacam o
Dafa? Eles poderiam ser situados da mesma maneira que os seres que estão alcançando a
Consumação? Poderiam ser situados juntamente com os Deuses extraordinários? Isso é
absolutamente impossível.
Não pensavam assim no princípio. Agora eles o vêem claramente. Então, isso trouxe outro
problema. Que problema? Cinquenta por cento da humanidade está destinada a obter o Fa;
isso corresponde a vários milhões de pessoas. Porém, não são tão afortunadas, já que não
são capazes de serem discípulos do Dafa durante o período da retificação do Fa. Em outras
palavras, estudarão e obterão o Fa na próxima era da humanidade. Porém, nessa próxima
era não será fácil obter o Fa; todos terão um livro, porém uma pessoa não será capaz de
obter o Fa se seu pensamento se desviar o mínimo. Isto é algo da próxima era. Como
muitos seres já perceberam a verdadeira situação desta retificação do Fa, muitos seres,
como também muitos humanos, pois os humanos também têm um lado que sabe, já não
querem fazer maldades e também querem obter o Fa de maneira positiva. Ao redor de vinte
ou trinta por cento das pessoas são assim. Digo, de setenta a oitenta por cento da
humanidade obterá o Fa, obterá o Fa de maneira positiva, e não criará tribulações para o
Fa. As pessoas do futuro obterão o Fa dessa maneira. Certamente, quanto ao que faço
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agora, se novos estudantes estão obtendo o Fa, muito provavelmente se converterão na
espinha dorsal, na elite do próximo grupo de pessoas que obterão o Fa. Alguns estudantes
talvez tenham notado que algumas pessoas voltam para casa depois de obterem o Fa e
deixam de vir, e não se sabe mais dessas pessoas. Talvez as sementes tenham sido
plantadas, talvez haja outras razões; ambas as coisas são possíveis. As coisas que todos
estão fazendo são extraordinárias, admiráveis. A situação da humanidade é muito
complicada; não se pode julgar uma pessoa superficialmente. Todos aqueles que atuam
perversamente no período da retificação do Fa obterão o que merecem. Isto é certo, pois
todos os seres estão posicionando a si mesmos. Vocês podem imaginar onde serão
posicionados os seres que danificam o Dafa. Durante a retificação atual do Fa, os requisitos
para todos devem ser absolutamente estritos e absolutamente retos. Isto é diferente de tudo
o que se fazia no passado.
Em alguns aspectos específicos, o pensamento de alguns estudantes, no início, mudou
muitas vezes no que se refere ao que ocorreu desde 25 de abril do ano passado até 20 de
julho. Isto também foi normal, pois só quando têm pensamentos humanos ordinários podem
se cultivar; só quando têm pensamentos humanos ordinários podem vacilar; e só quando
têm pensamentos humanos ordinários podem decidir o caminho correto que devem tomar
em meio à indecisão. Isto é cultivo. Esta é a razão pela qual muitos de vocês pensavam:
“Este Fa que estudo é correto e virtuoso? Que tipo de pessoa é Li Hongzhi? Há verdade
naquilo que esta força perversa diz mentindo para prejudicar a reputação dos outros?” Todo
estudante pensava sobre essas questões, todos pensavam sobre elas em maior ou menor
grau. Isto também ocorreu para dar-lhes a oportunidade de refletir. Então, não foi incorreto.
Depois que se acalmaram, escolheram o caminho que deveriam escolher. Não há
necessidade de que uma pessoa se expresse com palavras e diga aos outros como entende as
coisas; suas próprias ações comprovam tudo. Ao serem capazes de chegar a esta etapa do
Dafa, suas ações comprovam o caminho que escolheram, o caminho que um cultivador
deve tomar. Todos os discípulos que foram capazes de alcançar isso são extraordinários;
são todos extraordinários. (Aplausos).
Durante esse processo, os estudantes enfrentaram numerosos problemas específicos e
muitas dificuldades. No início não sabiam como resolvê-los. Com o tempo, gradualmente
chegaram a entender e, por meio das experiências adquiridas, compreenderam o que
deviam fazer. Eu não disse nada, especialmente durante esse período de tempo, pois a
prova não valeria se eu falasse. Se a prova não valesse, haveria dois problemas. As velhas
forças fariam todo o possível para causar danos. Julgariam este Fa como um Fa distorcido
e isso causaria uma grande quantidade de problemas para esta minha missão da retificação
do Fa e causaria um grande caos no Cosmo inteiro. Isto não seria permitido. Outro
problema surgiu devido à enorme maldade que era empurrada para baixo naquela época...
Na foto que foi colocada na Web Minghui, vemos a imagem de Satã. Isso foi uma
manifestação do carma na Terra. Como cada partícula de carma tem sua própria imagem,
coletivamente também tem uma imagem global, a qual é a imagem do carma que vimos.
Porém, naquela época, essa maldade excedia em muitas vezes a este carma. Foi sumamente
horrível para os seres em muitos níveis; a Terra não era a única coisa que o mal envolvia.
As velhas forças pensavam que sem passar por uma prova tão grande, um Fa tão imenso
não poderia se estabelecer. Não obstante, também sabiam que com uma tribulação tão
grande devido a essa maldade empurrada para baixo, os humanos não seriam capazes de
15

suportar e seriam destruídos. Também sabiam que seria muito difícil aos discípulos do
Dafa superar uma tribulação como essa. Porém, ainda assim pensavam: “Então que sejam
destruídos”. Inclusive eu era considerado um cultivador por elas. Acreditavam que o
iluminar-se a um Fa tão grande requeria uma prova também imensa. Pensem: é fácil falar
disso, porém, na realidade, era tão horrível que não se pode nem descrever. Porém, todos
nossos estudantes na China e no estrangeiro percebiam e viam o grau de maldade
manifestar-se neste mundo por meio daquelas perversidades. Superficialmente, parecia
apenas uma manifestação entre os humanos. Na realidade, esses fatores perversos estavam
manipulando os humanos. Desde o início fiz todo o possível para eliminá-los, porém, eram
sumamente enormes. Não importa o quão rápido os eliminasse, ainda assim, levava-se um
certo tempo. Levei por volta de nove meses para eliminá-los. Isto nunca ocorreu antes...
Tão enormes. Naquele tempo, já que o mal era incrivelmente enorme, teria sido impossível
que os estudantes o suportassem e, se não suportassem, a prova não valeria. Não se pode
simplesmente aniquilá-los, então tive que suportar tudo isso. Porém, eu sabia que se os
estudantes tivessem que suportar esse mal, eles dificilmente conseguiriam. Então deixei que
os estudantes suportassem somente o mal que os humanos faziam, enquanto eu suportei o
verdadeiro mal (Aplausos). Isto não é para dizer-lhes o quão extraordinário o Mestre é; não
quis dizer isso. Estou simplesmente contando o que ocorreu. A situação mudou depois que
essas coisas foram destruídas. A situação mudou gradualmente desde março deste ano. Sem
a manipulação desses fatores perversos, os humanos perversos perderam aquilo que
reforçava seus pensamentos. Agora as velhas forças pensam que o Dafa passou a prova.
Esses assuntos estão a ponto de serem concluídos; o que ocorre é que ainda há um grupo de
pessoas que ainda não deram o passo adiante.
Certamente, houve outras razões pelas quais me mantive calado. Uma foi que também
queria ver como meus discípulos, esses Deuses extraordinários que alcançarão a
Consumação no futuro, agiriam em meio a essa tribulação catastrófica. Também houve
outras razões. Porém, cada passo que vocês deram em meio a essa tribulação, o fizeram por
sua própria conta. Eu não disse uma única palavra. Considerando tudo, vocês foram
capazes de escolher um caminho realmente reto. Mesmo que os pensamentos de todos não
tenham sido cem por cento corretos, a manifestação final de tudo o que fizeram é
extraordinária, pois o Mestre não estava presente. Aqueles seres que causaram esta
tribulação para nós, aquelas velhas forças ficaram admiradas, boquiabertas quando isso
passou. Seja o que for que deviam fazer ou o que deviam suportar vocês agiram de forma
nobre, reta e extraordinária.
Certamente, ainda que a situação esteja melhorando, ainda falta eliminar definitivamente o
mal e este mal está por acabar. Vocês não podem baixar a guarda. Necessitam continuar
aumentando seus esforços e fazer bem tudo o que devem fazer e realmente caminhar bem
cada passo em direção à Consumação. Não considerem isso como uma simples prova. Na
realidade, vocês são incomparavelmente extraordinários, pois estão validando o Fa e estão
fazendo isso durante o tempo mais difícil. Certas coisas aparentam ser as mesmas coisas
que as pessoas comuns fazem. Porém, as pessoas comuns fazem essas coisas por interesse
próprio e para propósitos humanos ordinários, enquanto vocês as fazem para o Dafa; a base
é diferente. Vocês são cultivadores e no futuro verão o quão extraordinárias são essas
coisas. Nelas, há santidade que vocês já conhecem e santidade que desconhecem. Não
podem perceber o quão extraordinárias essas coisas são, segundo a manifestação delas entre
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as pessoas comuns, pois não posso permitir que presumam isso, nem que se sintam
satisfeitos consigo mesmos. Como seu Mestre, só posso fazer que se esforcem mais e dêem
bem cada passo. Durante este ano, em seu esclarecimento da verdade, no processo de seu
cultivo e no processo de defender o Dafa, você passou por toda classe de tribulações e
enfrentou toda classe de dificuldades. Dependeu de seus próprios pensamentos e decisões e
se saiu bem. O Mestre não fez tudo isso em vão. Tudo o que o Mestre tem feito por vocês,
valeu a pena! (Aplausos longos) São realmente extraordinários! (Aplausos).
No que se refere a assuntos específicos, eu penso que quando a oportunidade se apresentar,
terei o tempo para falar disso. Não vou assistir a todas as conferências do Fa. Cada vez que
saio é por uma razão, não é simplesmente para dizer algo, especialmente sob as
circunstâncias atuais. No futuro, terei algum tempo para falar com vocês em detalhes. Hoje
não vou dizer muito. Espero que todos façam ainda melhor na retificação do Fa e em expor
a maldade. Isso também é parte do vosso cultivo.
Isso é tudo o que vou dizer. Obrigado. (Aplausos).
Li Hongzhi
09 de dezembro de 2000.
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Ensinando o Fa na Conferência do Fa no Canadá
(19 de maio de 2001 – Ottawa)
Como estão? (Aplausos)
Primeiramente, desejo a esta nossa conferência êxito total (Aplausos). Como discípulos do
Dafa, vocês já sabem que este nosso cultivo é diferente do de qualquer outro cultivo em
qualquer época da história; é algo sem precedentes. Por quê? Porque vocês são discípulos
do Dafa. Todo tipo de cultivo ao longo da história era somente para o aperfeiçoamento de
uma pessoa e para a Consumação individual, porém, vocês são diferentes. Vocês sabem, no
futuro, muito mais pessoas obterão o Fa, ou seja, a introdução do Dafa ao público é feita
em duas etapas. A primeira etapa é estabelecida pelos discípulos do Dafa no período da
retificação do Fa. As pessoas que se cultivarão no futuro não terão nada a ver com a
retificação do Fa; será somente um assunto de se elevar para obter a Consumação. Então,
como discípulos do Dafa, uma grande missão histórica foi outorgada a vocês. É algo
diferente do cultivo pessoal. Vocês devem proteger o Fa, devem validá-lo e expor o mal
que persegue o Fa e fazer crescer ainda mais a totalidade do Dafa. Isto é o que devem
fazer. E vocês têm feito realmente muito bem. O Mestre vê isto muito claramente.
Como cultivamos um Fa reto, não importa o que façamos, devemos abordar tudo com
benevolência (Shan). Portanto, por meio de nossos pensamentos de benevolência, tudo o
que fazemos no processo de validar o Fa e expor o mal demonstra a grandiosidade e a
compaixão de nossos discípulos. Ao mesmo tempo, temos que eliminar terminantemente as
coisas do mal, pois danificam o universo e a todos os seres viventes. Digo que se essa
classe de maldade não existisse, não haveria necessidade de retificar o Fa. Isto não ocorreu
em nenhum período da história; não há precedentes, não há nenhum exemplo a seguir. A
habilidade de vocês de fazer bem as coisas reflete realmente a grandeza dos discípulos do
Dafa. Isto é privilégio de vocês, pois nunca houve na história um ser que teve uma
oportunidade como esta. Esta é a primeira vez que isto ocorre. Nos dois últimos anos, todos
trabalharam muito e tenho falado sobre isso em diferentes ocasiões. Além disso, no
processo da retificação do Fa, a totalidade dos discípulos não só tem feito bem no geral, na
verdade, fizeram extraordinariamente bem! Sejam os estudantes na China continental ou os
estudantes fora da China, todos, fizeram as coisas de forma notável. Vocês desempenharam
realmente o papel de discípulos do Dafa, usando as capacidades que possuem e os meios
que dispõem, fizeram coisas que as pessoas comuns não são capazes de fazer; isto é
especialmente certo para aqueles que perderam seus corpos humanos pelo Dafa. Todos
manifestaram sua grandeza na validação do Fa.
Todos estão fazendo muito bem na retificação do Fa. Porém, enquanto o mal não for
completamente eliminado, teremos que fazer ainda melhor no futuro. Temos que expor o
mal e eliminá-lo. Mais do que ninguém, os chineses são vítimas dos danos que o mal
causou. Todos os métodos empregados por esse bando político de malfeitores e sem
vergonhas, essa máfia do mal no governo chinês, formada pelos mais perversos e
depreciáveis seres, nunca antes foram empregados na história. Chegaram ao ponto extremo;
não podiam ser piores. Nunca houve um governo que usou tais tipos de seres para fazer
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tamanha maldade. Tudo o que nossos discípulos do Dafa têm feito com pensamentos de
benevolência, tem comovido o mundo e também aos seres de diferentes níveis, por outro
lado, o mal que se manifesta na China continental tem enfurecido os seres de todos os
níveis. O contraste entre esses seres malvados e nossa benevolência (Shan) é dramático.
Todos sabem que a maldade, tornou-se sumamente desenfreada ao ver que será eliminada.
É má, venenosa e perversa. É como um veneno, se querem que não envenenem as pessoas,
não conseguem fazer isso; as coisas são assim. Portanto, no processo de eliminar a
maldade, não tenham clemência. Simplesmente a elimine! Não me refiro aos humanos, mas
a esses seres perversos que manipulam os humanos. Na realidade, todos os meus discípulos
têm habilidades e isto inclui tanto os estudantes na China como os de outros países e
também alguns dos novos estudantes. Na realidade, todos possuem capacidades. Na
retificação do Fa, cada etapa é uma tribulação, uma prova que será deixada como exemplo
às distintas eras históricas futuras; este é um grandioso Fa que será deixado à história do
Cosmo. Quanto ao próprio cultivo, vocês têm cultivado bem. São seres que estão se
estabelecendo para o Dafa; a última etapa de suas viagens é a elevação à sua posição
original mais alta. O coração grandioso dos discípulos do Dafa pode suportar tudo, porém,
diferentes coisas acontecerão em diferentes períodos históricos no futuro. Este Dafa do
Cosmo transmitirá aos seres conscientes dos diferentes níveis nos diferentes períodos
históricos, uma fonte de conhecimentos de como agir quando ocorrerem problemas em
diferentes períodos em diferentes níveis; deixará aos seres humanos o conhecimento para
enfrentar todo tipo de situação que possam ocorrer em diferentes momentos da história.
Digo que todos os tipos de problemas que se manifestam hoje são referências que serão
deixadas para a história. O que se manifesta parece complicado e parece acontecer ao azar,
porém, na realidade, está muito bem ordenado. O Dafa vai deixar para a história a forma de
como resolver os diferentes problemas que aparecerão em diferentes períodos do futuro.
Então, como o mal chegou a ponto de não poder ser salvo, enfrentá-lo já não é questão de
cultivo pessoal, mas de proteger o Dafa do Cosmo. Se necessário, podem empregar
diferentes capacidades de diferentes níveis para eliminá-lo.
Como sabem, não ensino o Fa somente a vocês; todos os diferentes níveis estão escutando.
Em outras palavras, esta missão de retificar o Fa existe em diferentes níveis. Em
circunstâncias especiais, o cultivador pode eliminar o mal; isto pode ser feito. Nos cultivos
ao longo da história, isso nunca existiu. Os muitos estados corretos que vocês manifestam
atualmente em todos aspectos e a forma como resolvem as coisas em qualquer tipo de
situação, tudo isso será deixado à história futura. Por isso, tudo é sério e crucial.
Certamente, enquanto eliminamos o mal, devemos prestar atenção em não ter um coração
de ostentação ou medo como o das pessoas comuns, nem ter pensamentos impuros, do
contrário, não poderão alcançar a meta. Por que vocês têm uma capacidade como essa?
Porque são grandes cultivadores, por isso, têm esse tipo de capacidade. Então, quando
emitem um pensamento, este não poderia ser enviado por ninguém mais que um grande
cultivador. É por isso que quando alguns estudantes utilizam essa capacidade, às vezes
funciona, porém às vezes não, é o motivo e a razão da qual falei. Digo que quando algo
realmente deve ser eliminado, simplesmente elimine-o. Não são somente vocês que fazem a
eliminação; se um cultivador não pode fazê-lo, os Deuses, até os Deuses mais elevados,
também devem tomar parte nesta limpeza e eliminação.
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Além disso, de hoje em diante, nossos estudantes em grupos de prática, ou quando houver
outra conferência grande como essa, podem se sentar tranquilos por cinco minutos, com as
mãos em posição de Jieyin, e limparem-se intencionalmente de pensamentos impuros,
carma, conceitos maus ou interferências exteriores. Enquanto estão assim, pensem que eles
morrem e, assim, serão eliminados em seguida. Cinco minutos são suficientes. (Aplausos).
Quando praticamos em grupo, pensem em eliminar a maldade nos Três Reinos; coloquem a
mão ereta à frente do peito (li-zhang) e enviem pensamentos retos por cinco minutos; isto
será suficiente (Aplausos). Isto funcionará, pois, acima de tudo, vocês são cultivadores
grandiosos e são diferentes das pessoas comuns. Porém, se vocês utilizam os pensamentos
retos para coisas que um cultivador não deve fazer, não funcionará. Assim que surgir uma
idéia como essa, vocês serão castigados e baixarão de nível. Lembrem-se disso!
Agora falarei sobre outro assunto. Que assunto? Vocês sabem sobre a teoria da gravidade
universal e de como é explicada pela ciência moderna. Essa teoria está completamente
equivocada. Por que ocorre este fenômeno da gravidade universal ao qual as pessoas se
referem? Este fenômeno ocorre porque todas as vidas e toda a matéria, incluindo o oxigênio
e a água do planeta Terra e tudo nos Três Reinos, enfim, todas as coisas que existem nos
Três Reinos estão compostas por partículas de todos os diferentes níveis existentes dentro
dos Três Reinos. Entre todos os tipos de partículas nos diferentes níveis existe uma ligação.
Esta ligação produz uma força de atração e pode estender-se e mover-se dentro dos Três
Reinos. Em outras palavras, essa força de atração se estende ou se contrai como um
elástico. Digo, há uma forma básica e estabilizadora entre as partículas. Por isso, quando se
lança um objeto para fora deste ambiente do planeta Terra, ele volta para Terra. Não estou
falando de mover uma pedra para outro lugar, pois neste caso, a pedra não volta para o
lugar onde estava; esta não é a idéia. A superfície do planeta Terra é o limite de um nível e
neste nível, as coisas podem se mover horizontalmente, pois estão ao mesmo nível. Porém,
quando algo é movido para um nível além de seu nível, ele volta, pois os objetos no planeta
Terra estão no reino onde existem as partículas desse nível.
Pensem: o corpo cósmico inteiro é sumamente imenso. Os seres humanos e a Terra são
muito pequenos quando se observa de um lugar alto dentro dos Três Reinos. Um homem
que parece ter viajado de Nova Iorque até o Canadá, na realidade, quando visto de um lugar
alto dentro dos Três Reinos, parece que ele não saiu do lugar, pois os limites dentro dos
quais vocês se movem são muito pequenos. Por isso, quando os foguetes e as naves
espaciais decolam para sairem da atmosfera composta de partículas de diferentes níveis que
compõem a Terra, é preciso aumentar a força de impulsão do foguete para que a propulsão
seja ainda maior. Como sabem, nos Três Reinos há uma camada atmosférica. Parece um
campo atmosférico quando, na realidade, é um ambiente composto de incontáveis seres
microcósmicos, cujos papéis são o de prover estabilidade a este ambiente para que assim o
homem possa existir aqui. Uma vez que algo escapa dessa atmosfera, rompe as ligações
com as incontáveis moléculas, rompe a forte força de atração. Por isso, cria-se uma
condição na qual somente as partículas da periferia estão ligadas a essa força de atração, e
assim essa força já não é tão forte. Digo que mesmo que não esteja no ambiente do planeta
Terra, ainda assim continua ligado aos ambientes das outras partículas dentro dos Três
Reinos. Somente desta maneira pode-se estabilizar as coisas; esta é a razão pela qual o
satélite pode permanecer ali. Certamente, existe a mesma ligação entre os objetos que têm o
mesmo peso, porém volume diferente. Os objetos de pequeno volume e de grande
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densidade têm a mesma quantidade de ligações que os objetos grandes; por isso possuem o
mesmo peso. Se eu quisesse entrar em detalhes, haveria muito mais o que dizer. Estou
tentando dizer que a gravidade universal não existe. Para que as partículas neste ambiente
possam existir, elas devem estar interconectadas; esta é a verdadeira razão.
Um cultivador pode sair de seu corpo? Por que uma pessoa pode levitar? Isto ocorre
precisamente porque a matéria de seu corpo composta por partículas superficiais
relacionadas à Terra já mudaram. Você desfez sua conexão com as partículas deste
ambiente, então, você já não está mais sujeito à sua força de coesão nem ao seu poder
restritivo e de atração. Desta forma, podem se elevar e se manterem no ar levitando. Então,
sem importar a que níveis vocês se cultivaram, a composição de seu ser no nível
microcósmico está conectada com esse reino. Quando se cultivarem a níveis mais altos,
vocês se conectarão a níveis mais altos e cortarão a conexão com os níveis mais baixos.
Esta é a relação. A conexão e abertura do grande circuito celestial é uma manifestação neste
nível, porém os estudantes passaram há muito tempo este nível, o que ocorre é que estão
bloqueados. No cultivo, de agora em diante, nossos estudantes, um após o outro,
experimentará diferentes fenômenos; por isso, falei sobre este assunto. Isto é tudo o que
direi hoje. Desejo que esta conferência do Fa continue ainda melhor. (Aplausos).
Sei que todos têm trabalhado arduamente. Vocês têm que trabalhar e estudar, vocês têm
vida familiar e atividades sociais; ao mesmo tempo, têm que cuidar de suas casas, fazer
bem seus trabalhos, estudar bem o Fa e praticar bem os exercícios, e, além disso, esclarecer
a verdade. É difícil! É bem difícil, tanto no que se refere ao tempo quanto às condições
econômicas. Porém, justamente por ser difícil, sua poderosa virtude se manifesta; por ser
difícil, é uma boa oportunidade para você estabelecer sua grandiosa virtude. Extraordinário!
Como são cultivadores, ainda que seja difícil, têm que fazê-lo ainda melhor. Isso é tudo o
que vou dizer. (Aplausos).
Li Hongzhi
(19 de maio de 2001)
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Ensinando o Fa na Conferência Internacional de Washington D.C.
(21 de julho de 2001)

Saudações a todos os presentes! Vocês têm trabalhado arduamente!
Talvez agora, você possa ter sentido o quão difícil é o cultivo. Justamente por ser difícil,
você poderá ter êxito. Ao longo da história, muitas pessoas buscaram o Tao, desejaram
cultivar, alcançar a perfeição e ir além do ciclo humano de vida e morte. Porém, isto era
algo muito difícil. Não há absolutamente forma de uma pessoa alcançar a perfeição a não
ser por meio da árdua tarefa de cultivar para eliminar todo tipo de apegos que desenvolveu
entre as pessoas comuns. Por isso, o que os discípulos do Dafa demonstraram e o que
foram capazes de realizar nesta tribulação atual é formidável e mostra que são realmente
cultivadores. É formidável que, em um ambiente tão perverso, a grande maioria dos
discípulos sejá capaz de dar o passo adiante, validar o Fa e caminhar para a perfeição.
Ao longo da história, nenhuma via de cultivo foi tão magnífica como esta, pois nenhuma
via de cultivo na história pôde salvar realmente as pessoas em tão grande escala. Neste
momento histórico em que vivemos, não se trata apenas de o Mestre salvar as pessoas, e
sim de que vocês estão em um período em que o Fa está retificando todo o Cosmo. Todos
os Deuses estão vendo o que acontece no mundo neste momento. Muitas profecias no
mundo humano dizem que quando a sociedade humana chegasse a certo ponto na história,
até os Deuses nos Céus precisariam ser renovados e substituídos, inclusive os corpos
cósmicos teriam que ser reconstruídos. Sejam as diferentes profecias ou as diferentes
histórias transmitidas no mundo, todas falam do momento histórico que ocorre nos dias
atuais. Em outras palavras, nenhum dos diversos acontecimentos na sociedade de hoje é
acidental. Os cultivadores estão passando precisamente por este momento na história. Na
retificação do Fa e no cultivo, no geral, as decisões que vocês tomaram foram corretas.
No processo em que os seres do Cosmo se desviaram do Fa, os seres ignoram a existência
do Fa ou os verdadeiros requisitos do Fa nos diferentes níveis. Isto faz que os seres
conscientes, ao se depararem com algo tão imenso como a retificação do Fa, não possam se
conduzir de forma correta em relação ao Fa, aos discípulos e a mim. Na realidade, as
velhas forças têm manipulado os seres conscientes e afetado a retificação do Fa; quem
realmente está impedindo a retificação do Fa são precisamente elas. Os seres no Cosmo são
incontáveis. Com tantos seres pensem, se durante a retificação do Fa, cada ser mostrasse
seu lado mau, muitíssimos seres conscientes não poderiam ser salvos, não é verdade? E,
neste caso, a retificação do Fa não teria sido em vão? Por isso é que eu disse que me
aproveitei dos planos das velhas forças. Essas forças malignas se estendem de cima a baixo
e interferem na retificação do Fa sem omitir um único nível. Isto é uma manifestação
concentrada das realizações de todos os seres em diferentes níveis depois de suas
degenerações. Em outras palavras, toda a degeneração dos seres e todos os estados
distorcidos que os seres mostram durante o período da retificação do Fa se manifestam no
sistema inteiro das velhas forças de uma forma concentrada e que acaba afetando a
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retificação do Fa. Foi planejado que muitos seres, camada após camada de seres, não
poderiam participar na retificação do Fa, pois assim, não trariam impedimento ao plano da
retificação. Isto era exatamente o que eu queria: não deixar que esses seres conscientes
pecassem diretamente contra o Fa e assim pudessem ser salvos. Elas pensavam que o plano
delas era muito bom, porém, não sabiam que tudo estava sob meu controle. Os que
participariam na retificação do Fa eram justamente aqueles seres que deveriam ser
eliminados, além de serem os piores e mais horríveis seres. Houve também uma
manifestação concentrada do pior entendimento e da pior conduta nos mais variados níveis.
Durante a retificação do Fa, esses seres atuaram em tudo o que podiam e, assim, os atos
maus desses seres foram expostos e é justamente o que precisa ser eliminado. Apesar das
velhas forças terem afetado a retificação do Fa e terem feito coisas horríveis, sempre lhes
foram dadas oportunidades, uma e outra vez, e somente quando se tornou impossível salválas, foi decidido eliminá-las completamente. Desta forma, esses outros seres em diferentes
níveis que não interferiram na retificação do Fa puderam ser salvos; não importa o quão
maus foram ao longo da história, não fizeram parte da retificação do Fa e não causaram
danos à retificação. Esses seres são a grande maioria.
Desde o início eu sabia que as velhas forças iriam interferir nisto. As coisas não parecem
ter ordem, porém, na realidade, estão muito bem ordenadas. Todas as tribulações que
nossos estudantes atravessam neste mundo são exatamente os planos das velhas forças. As
tribulações que os estudantes suportam não são causadas somente por seus próprios carmas
nem são obstáculos causados por seres humanos; os humanos não têm a habilidade para
fazer isto. Uma pessoa comum é muito fraca diante de um cultivador. Os humanos de hoje,
de fato passam por tribulações que foram planejadas para eles por esse sistema das velhas
forças, e os humanos são controlados pelas velhas forças em diferentes níveis. É por isso
que os humanos se tornaram tão fortes e se atrevem a fazer coisas aos cultivadores, e
também do porque se atrevem a faltar com respeito ao Dafa. Há um problema: com
exceção daqueles humanos que são perversos, há muita gente neste mundo que é inocente e
são pessoas que foram enganadas pelo ataque da propaganda caluniosa. Quando uma
pessoa é julgada com os princípios do Fa do Cosmo, se sua mente tem pensamentos
negativos com relação ao Dafa, ela será eliminada quando a prova imposta ao Dafa e aos
discípulos do Dafa terminar. Pensem, essas pessoas não estão em perigo? Estão em perigo
justamente por se oporem diretamente a este Fa. Utilizando este período histórico e criando
uma situação extremamente perversa no ambiente humano, as velhas forças se valeram de
todo tipo de métodos e bloqueiam todos os meios de difusão dentro e fora da China que
podem revelar a verdade. O partido comunista chinês tem feito uso de toda sua experiência
adquirida em cada uma de suas campanhas e lutas passadas, juntamente com os meios mais
perversos de todos os tempos e terras, para perseguir os discípulos do Dafa. Ao mesmo
tempo se utiliza da astúcia, da traição e de todas as coisas más que foram formadas na
mentalidade chinesa nos últimos milhares de anos. Os meios adotados pelo partido são
extremamente sinistros. Por isso, no começo da perseguição, muitas pessoas do mundo
foram enganadas pelas mentiras. Como cultivadores da retificação do Fa, não podemos
simplesmente observar estes seres inocentes serem enganados de tal forma, e assim serem
conduzidos ao pecado e à destruição. Isto porque quando este assunto terminar, a próxima
etapa da história humana começará e muitos seres maus serão eliminados. Sem importar o
quão vasto é todo este Cosmo, ele foi criado por este Fa e todos os seres em cada nível
devem cumprir com os princípios do Fa em cada nível do Cosmo. Inclusive as origens mais
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fundamentais da matéria foram todas criadas por este Fa. Se um ser está contra este Fa que
criou todos os seres no Cosmo, para onde ele irá? Não será eliminado? Durante este
período, os discípulos do Dafa têm salvado muitas pessoas no mundo por meio do
esclarecimento da verdade. Nesta severa situação em que são perseguidos, os discípulos do
Dafa ainda são capazes de esclarecer a verdade e salvar seres conscientes. Isto não é uma
grande compaixão? Como discípulos do Dafa, você devem mostrar compaixão para com
todos os seres conscientes, não importa em que situação estejam. Vendo de outra
perspectiva, o fato dos discípulos do Dafa estarem salvando seres conscientes, mesmo
quando se encontram em um ambiente tão opressivo, demonstra ainda mais claramente a
grandeza dos discípulos do Dafa.
Esclarecer a verdade não é um assunto simples; não se trata somente de expor o mal.
Quando esclarecemos a verdade estamos salvando seres conscientes; ao mesmo tempo, isto
está ligado ao assunto de seu próprio aperfeiçoamento, a eliminação de seus apegos durante
o cultivo e também envolve a responsabilidade dos discípulos do Dafa perante o Fa em seu
cultivo; tais assuntos estão relacionados à forma de encher e enriquecer seu mundo em sua
perfeição final. Se vocês alcançarem a perfeição e se tornarem grandes seres iluminados,
terão que ter seres em sua dimensão e em seu próprio mundo. Por isso, durante o seu
próprio cultivo, você deve demonstrar compaixão salvando seres conscientes e assim
enriquecer e povoar seus próprios mundos. Durante a retificação do Fa, ao mesmo tempo
em que erradico a influência das velhas forças sobre a retificação do Fa, também faço
planos para vocês. As coisas parecem ser perversas e caóticas, porém, na realidade, todas
estão muito ordenadas. As velhas forças fizeram planos muito bem ordenados, porém, eu
também tenho feito as coisas com muita ordem. Não importa de que ângulo enfoque há
uma maneira de resolver estes problemas ao final. Durante este período de tempo, devemos
saber como aproveitar esta oportunidade para demonstrar realmente o quão extraordinário é
um cultivador e quão grande é sua poderosa virtude. Isto também é uma valiosa
oportunidade. Já que as velhas forças perversas insistem em nos dar oportunidades para
eliminá-las, façam bom uso delas. Ao longo da história nunca se viu isto.
É muito fácil a um cultivador renunciar à vida e a morte quando está em um ambiente que
não tem um campo perverso, igualmente é fácil falar sobre renunciar a vida e a morte em
um campo reto como o que temos hoje aqui, pois não há pressão de nenhuma espécie.
Porém, é um assunto bem diferente quando em um ambiente perverso, em um ambiente
cheio de elementos perversos, vocês validam o Fa e se atrevem a dar um passo adiante para
expor o mal. Então, apesar do ambiente ser muito perverso, pensem, não é uma
oportunidade valiosa e difícil de encontrar? Verdadeiramente é valiosa e difícil de
encontrar. Depois deste período não haverá outra oportunidade como esta. Vocês podem
encontrar este tipo de oportunidades só porque são discípulos do Dafa. Nada como isto
ocorreu no cultivo convencional ou individual do passado. Certamente, voltando aos
tempos de Jesus e de Sakyamuni, vemos que eles também se encontraram com enormes
tribulações. Historicamente falando, as tribulações dirigidas a eles naquela época também
foram atrozes. Porém, no passado, ninguém tinha os enormes meios de difusão modernos,
tais como os que temos hoje em dia, para poder utilizá-los com a intenção de espalhar este
tipo de maldade de uma maneira tão grande e de extensão mundial. O grau de maldade tem
sido tão grande que, quando começou em 20 de julho de 1999, foi como se até o Céu
estivesse caindo. Fora da China continental, poucas pessoas, com exceção dos discípulos do
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Dafa, sabiam realmente do que se tratava Falun Gong, e todos os governos e meios de
difusão do mundo deram ouvidos à propaganda infundada dos meios de difusão da China
continental. As pessoas escutavam a enganosa propaganda chinesa e acreditavam nela e,
por isso, tiveram uma impressão muito ruim de nós. Então, por que vocês sentem que o
ambiente de hoje se tornou mais leve? Porque em seu esclarecimento da verdade, vocês
esclarecem às pessoas do mundo a verdade da perseguição contra nós, vocês esclareceram
aos meios de difusão e aos governos do mundo inteiro; e também porque sua bondade e
compaixão na sociedade humana comum e suas virtuosas ações como discípulos do Dafa
têm sido reconhecidas pelas pessoas do mundo e também reconhecidas pelos Deuses. Isto
tudo tornou possível o ambiente leve que temos hoje em dia. É admirável, realmente
admirável. Vocês resistiram à caluniante propaganda da máquina de propaganda de uma
nação inteira e de um governo enorme, um governo manipulado por canalhas e pelos seres
mais perversos. Cada discípulo do Dafa seguiu o ritmo da retificação do Dafa e fez o que
devia fazer. No entanto, como essas pessoas que não saem de casa podem estar cultivando?
Certamente, os pensamentos humanos se manifestam de diferentes maneiras na sociedade
humana comum. Quando alguém que aprendeu o Dafa toma um caminho equivocado é
porque tem apegos que não conseguiu renunciar. Esses apegos seguramente o controlam e
são utilizados pelos seres perversos. Os seres perversos buscam especificamente os
pensamentos de vocês que contêm apegos para poder reforçá-los e alcançarem suas metas
de controlá-los. Depois que os demônios se valem desses pensamentos, essas pessoas se
“iluminam” em um caminho perverso, porém, ainda assim pensam que têm razão e buscam
desculpas dentro do Fa, tomando coisas fora do contexto para se defenderem.
Olhando a atual situação geral da retificação do Fa, a mudança que o corpo cósmico maior
experimentou é enorme. O novo corpo cósmico é incomparavelmente imenso e
maravilhoso. A última etapa da retificação do Fa está ocorrendo. Como os sistemas dos
corpos cósmicos são incrivelmente descomunais, de uma extensão inimaginável, até mesmo
um sistema assim imenso é composto de dezenas de milhões de gigantescos sistemas como
estes... Bom, já não tenho maneira de falar sobre esta estrutura utilizando a linguagem
humana comum; chegou a ponto de ser indescritível. É verdade, porém não se subestimem.
Talvez a futura perfeição que espera por vocês seja em um reino realmente magnífico.
(Aplausos)
Esclarecer a verdade é algo que cada um de vocês, como discípulos do Dafa, tem que fazer.
Qualquer um que tente dar desculpas e que nunca deu um passo adiante está equivocado.
No que diz respeito a quanto vai durar esta tribulação, não penso que devem pensar muito
sobre estas coisas. E também não pensem sobre se podem ou não alcançar a perfeição, pois
qualquer desejo que tenham pode se converter em um apego e ser utilizado pelo mal. Assim
que este tipo de pensamento surgir, o mal pode utilizá-lo e isto interferirá com vocês.
Valorizem o tempo presente e façam o melhor uso dele; este tempo está destinado aos
discípulos. Façam a retificação do Fa e avancem para a perfeição, salvem seres conscientes,
e assim, estarão criando tudo para o futuro. Tudo o que os discípulos do Dafa fazem hoje é
sumamente importante; o caminho reto que tomam se tornará uma referência aos seres do
futuro. Portanto, na sociedade humana, vocês estabelecem a base para a futura forma de
existência da humanidade. O que se apresenta em nossa página web Zhengjian são os novos
conceitos para a futura humanidade e representam o pensamento futuro e as opiniões retas
da nova humanidade, junto com o estado, a compaixão, a bondade, a pureza, a retidão, e a
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grande tolerância que mostram os discípulos do Dafa durante o período da retificação do
Fa, e está ajudando a formar a futura sociedade. Além dos discípulos do Dafa que
atravessam o processo de cultivo no período atual, também haverá pessoas no futuro que
obterão o Fa em um tempo vindouro; esta obra se faz em duas etapas. Originalmente, o
plano das velhas forças era que seria feito em um total de 20 anos divididos entre o período
da retificação do Fa e um período no qual o Fa retificaria o mundo humano. Durante os
primeiros dez anos, o Mestre faria a retificação do Fa e os discípulos do Dafa se
cultivariam durante o período da retificação do Fa. Durante os últimos dez anos, as pessoas
do futuro obteriam o Fa. Então, entraria uma nova era e nesse período começaria o novo
futuro. Eu revelei isto porque as coisas mudaram, mesmo que não muito. Não se alegrem
muito com isto. Particularmente, os que não cultivaram bem devem saber que o tempo se
encurta. Não pensem em nenhuma outra coisa. Em todas as coisas que fazemos temos que
ser responsáveis diante do futuro. Portanto, durante nosso esclarecimento da verdade, as
pessoas do futuro realmente estão sendo salvas, em particular, as pessoas fora da China
continental. A compreensão e o apoio que demonstram para com o Dafa estabelecem a base
para que as pessoas do futuro obtenham o Fa e para a entrada delas na futura sociedade
humana.
As pessoas não vieram a este mundo por pura casualidade, pois nunca houve uma
humanidade como a de hoje neste ambiente da Terra. Com sabem, já falei muitas vezes
sobre extraterrestres. Por que falo de seres extraterrestres? Porque eles foram os
verdadeiros humanos neste ambiente da Terra. Durante os diferentes períodos ao longo da
história, e inclusive em uma história ainda mais remota, eles foram os legítimos habitantes
daqui. Não importa quantas vezes a Terra tenha sido substituída, em cada período, os seres
na Terra eram diferentes em forma e aparência; as diferenças entre eles eram enormes.
Mesmo as diferenças sendo grandes, eles eram os legítimos habitantes deste lugar. Então,
por que a nossa humanidade tem esta aparência neste período? Como vocês sabem, o Fa do
Cosmo iria ser ensinado aqui, então, em um período histórico muito remoto, foi
estabelecido o fundamento para a humanidade que no futuro receberia difusão do Dafa.
Ninguém com aparência de animal poderia escutar o Fa; isto seria um insulto ao Dafa.
Então os Deuses criaram a humanidade de hoje à sua própria imagem. As pessoas nas
religiões ocidentais sabem que Jehová criou os humanos à sua imagem; as pessoas no
Oriente sabem que Nu Wa criou os humanos à sua imagem. Houve outros Deuses que
criaram outros humanos. Se os seres na Terra do passado fossem criados a imagem dos
Deuses, seria um grande insulto aos Deuses, seria a maior falta de respeito para com os
Deuses. Assim, era proibido criar humanos à imagem dos Deuses. No entanto, apesar dos
humanos de hoje terem sido criados a imagem dos Deuses, os Deuses se negam a
considerá-los como seus parentes, pois a forma na qual vive os humanos é completamente
diferente da dos Deuses. Somente a aparência externa dos humanos se assemelha aos
Deuses. Há mais coisas a serem ditas. Por que a cultura e civilização chinesa ao longo da
história foi tão diferente das civilizações dos outros lugares? Os países em todas as outras
regiões tinham o conceito de nacionalidade, e em todas as outras regiões seus líderes eram
reis. Somente na história da China não houve tal conceito de nacionalidade; no lugar disto
houve dinastias. Falando historicamente, os imperadores chineses eram muito diferentes
dos reis de outros países. A verdade é que enquanto estabeleciam a base dessas culturas, as
relações predestinadas com os seres do Cosmo foram sendo estabelecidas. Em cada período
histórico, os seres de diferentes mundos nasceram na China para estabelecer suas relações
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predestinadas e cada um deles representa seu próprio sistema cósmico. Os estudantes do
Dafa não são exceção; vocês também vieram de diferentes sistemas cósmicos. Suas
reencarnações em diferentes níveis foram suas vidas nesses diferentes níveis. Finalmente,
chegaram aqui de corpos cósmicos remotos. Dizem que “o imperador de uma dinastia tem
os cortesãos desta dinastia”, isto é dito pelos humanos. Há mais ditados como este: “O ser
soberano de uma dinastia tem o povo desta dinastia...”, “a vestimenta de uma dinastia...”
No passado, quando mudava a dinastia, a cultura também mudava imediatamente, e as
diferenças nas vestimentas eram também consideráveis; tudo isto era trazido por seres de
diferentes níveis. É por isso que na China, a cultura, os alimentos, as casas, as roupas...
Todo aspecto da cultura foi muito diferente das outras regiões. Isto foi causado pelo
acúmulo de culturas que foram trazidas à humanidade pelos seres de muitos sistemas
diferentes. Com o passar do tempo, o número de pessoas ultrapassou a capacidade da
China. Então, depois que a relação predestinada se estabelecia, as pessoas reencarnavam
em outras regiões em sua próxima vida.
Já disse que nenhum país neste mundo existe por casualidade; todos existem por um
significado e propósito. Na realidade, as pessoas têm esperado o Fa. Muitos estudantes têm
sentido isto, ou seja, quando algumas pessoas lêem o Fa, dizem: “Busquei por isso toda a
minha vida”, ou “Isto é exatamente o que eu buscava”. Por que outros seres conscientes não
podem obter o Fa nesta etapa presente? Porque eles têm sido restringidos quanto a isto. A
razão pela qual não podem entrar agora, é que, uma vez que entrem, seus próprios carmas e
todo tipo de elementos complicados que formaram na sociedade, ou seja, seus lados
negativos, também os seguiriam e isto aumentaria ainda mais a dificuldade da retificação
do Fa em sua primeira etapa. Assim, não podemos permitir que essas pessoas entrem agora.
Porém, vocês precisam desempenhar seus papéis na retificação do Fa e esclarecer a
verdade, pois no processo de fazer tais coisas, se alguém fez os exercícios ou aprendeu o
Fa, mesmo que não em profundidade, já estabeleceu a base para obter o Fa no futuro. É por
isso que vocês têm que agir desta forma. Em outras palavras, estou dizendo que muitas
situações não ocorrem sem razão. Tudo que existe no mundo veio para este Dafa, foi
formado para o Dafa e foi criado para o Dafa. Os múltiplos princípios do Fa e os vários
segredos genuínos que lhes ensinei nem sequer os Deuses sabiam. Quando os Deuses
escutaram estas coisas caíram em si repentinamente. Os reinos deles limitavam seus
entendimentos de níveis mais altos e de períodos históricos mais remotos, pois sem
importar o nível ao qual o ser se cultivou, esta é a altura dos princípios aos quais se
iluminou, e esta é a verdade do Cosmo a qual se iluminou. Devido a isto, neste período que
vivemos, não podemos deixar de nos responsabilizarmos pelos seres conscientes e de
estabelecer a base para que outros seres conscientes obtenham o Fa no futuro, pois esses
seres podem inclusive serem seres de seus sistemas. Para difundir o Fa na China e não
permitir que pessoas de nível ordinário escutassem o Fa, muitos reis de diferentes mundos
e seres de níveis muito altos, muitos dos quais eu tenho estado cuidando ao longo da
história, se reuniram para reencarnar na China. Certamente, todos são tratados da mesma
forma no que diz respeito à obtenção do Fa, tenham eles sido ou não cuidados por mim no
passado. Então, devido a isto, há mais razão ainda para que salvemos as pessoas da China.
Em meio à gigantesca e horrível propaganda, o que essas pessoas cometeram já não são
pecados comuns. Algumas delas já estão destinadas a serem destruídas, não importa de
onde vieram nem que tipo de relação predestinada elas tenham ou quão alto eram seus
níveis. Não é uma verdadeira pena que isto aconteça a um ser? Não há nada que possamos
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fazer. Não é que o Mestre não seja misericordioso. Isto ocorre porque durante a retificação
do Fa, os seres em diferentes níveis estão se posicionando; não se trata de ser
misericordioso nem de salvar pessoas. Onde quer que esteja o xinxing de um ser, ali é onde
o ser será posicionado; trata-se de uma lei, de um princípio do Fa, e é algo que foi
estabelecido para o futuro e que não pode ser rompido ou violado a vontade.
Tudo o que os discípulos do Dafa fora China têm mostrado e feito ao esclarecer a verdade,
não é menos formidável; é uma façanha magnífica. Quando se trata de níveis de cultivo e
de progresso para a perfeição, não há diferença entre vocês e os estudantes na China. Foi
planejado que vocês obtivessem o Fa aqui e foi planejado que se cultivassem aqui. Muitos
discípulos são muito cultos e a grande maioria dos discípulos fora da China tem título de
pós-graduação. Por quê? Precisamente para que apliquem ao máximo o que aprenderam e
que sabem fazer bem entre as pessoas comuns; para que validem o Fa nesta época crucial
utilizando as habilidades que o Dafa criou para as pessoas comuns neste mundo. Na prática,
vocês têm feito muito bem. Julgando pelos artigos no site web Zhengjian e pelos artigos
dos discípulos do Dafa no site web Xinsheng e em outros meios de comunicação, eu diria
que alguns dos artigos que vocês escreveram são obras primas: tem bom raciocínio, suas
idéias são fundamentadas, demonstram um pensamento claro, e a lógica é forte. Realmente,
esses artigos têm comovido e intimidado o mal e são de alta qualidade. Quando os meios de
comunicação fabricantes de mentiras na China continental são medidos com o nível que
temos agora, eu diria que não servem para nada. Um estudante disse: “Não há homem
capacitado na corte real”. Creio que isto é verdade. Quem iria querer ser responsável por
ajudar o mal a mentir e a nos caluniar e nos incriminar de forma tão baixa? Como
discípulos do Dafa, nossos pensamentos refletem plenamente o que devemos fazer: esta é a
responsabilidade de vocês, é o que os discípulos do Dafa devem fazer durante o período da
retificação do Fa, e vocês o têm feito extraordinariamente bem. Os estudantes dentro da
China têm informado a verdade aos seres conscientes enquanto sofrem tribulações e
suportam a agonia da perseguição, o que mostra que os grandes seres iluminados estão
cumprindo suas grandiosas missões estabelecidas antes de alcançarem a perfeição. Às
vezes, quando leio o site web Zhengjian, penso que os novos seres e a nova humanidade
realmente nasceram agora, pois o entendimento de vocês converge com os do novo período
histórico e com o entendimento dos seres mais retos. Os discípulos do Dafa estão
estabelecendo a base para a humanidade do futuro.
Há um fator muito perverso na perseguição dos discípulos do Dafa, a saber, as velhas
forças não podem aceitar o fato de que alguns estudantes alcançarão a perfeição ou se
converterão em discípulos da retificação do Fa; pensam que estes estudantes alcançaram
isto muito facilmente, pois nem sequer elas mesmas podem ser discípulos da retificação do
Fa; por esta razão, influenciam o mal e se aproveitam das pessoas maldosas para golpear os
nossos estudantes até o ponto de fazê-los dizer: “Deixarei de praticar”. Isto não é perverso?
Um Deus poderia ser assim? O Fa está retificando o Cosmo e o número de seres eliminados
em cada nível é muito grande. O número dos que alcançarão a perfeição é, como eu vejo,
aquém do suficiente. Originalmente, eu planejei ter pelo menos cinquenta milhões; nunca
disse isto antes. (Aplausos). Agora mesmo não temos o suficiente. Porém, já temos um
número muito grande. Seja como for, como cultivadores, não devem se alegrar muito com
qualquer coisa que escutem. Talvez o que o Mestre acaba de dizer é em si, uma prova para
vocês. Eliminem qualquer apego que possam ter e não pensem em tais coisas.
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Simplesmente façam tudo o que um discípulo do Dafa deve fazer e isto inclui tudo. Apesar
de o mal parecer incrivelmente cruel, ele já esgotou seus estratagemas e continua mudando
apenas os “rótulos” que colocam em nossa prática, e continua utilizando os meios de
difusão para forjar mentiras. Com sua mentalidade insana, continua forçando os estudantes
presos a escrever as chamadas “declarações de arrependimento” e fazendo-os firmar suas
porcarias. Eles sabem muito bem que tudo aquilo é falso e que não podem mudar o coração
das pessoas; então, por que insistem em agir assim? Por que insistem para que os
estudantes assinem esse papel? Por que insistem em fazer que os estudantes digam:
“Deixarei de praticar”, antes de soltá-los? Uma pessoa diz “Continuarei praticando” e então
esta pessoa é sentenciada a algo; outra pessoa diz “Deixarei de praticar”, e simplesmente
eles libertam a pessoa. A diferença entre esses dois casos não é crível? Verdade? Isto é
normal? Não é. Por acaso isto não é óbvio? Simplesmente esses seres malvados estão sendo
usados por forças para fazerem os estudantes caírem; simplesmente querem fazê-los dizer
essas palavras. Uma vez que essas palavras são pronunciadas, mesmo que não tenham saído
do coração, cria-se uma mancha. Para um discípulo da retificação do Fa isso é uma
desgraça. Mais ainda, se fizeram coisas que danificaram o Dafa e não forem capazes de
realmente reparar tais coisas durante a retificação do Fa e compensar todas as perdas que
ocasionaram ao Dafa, será algo muito sério. Um só pensamento pode decidir se passam a
prova. A prova de validar o Fa e dar um passo adiante não é uma prova que se pode passar
simplesmente seguindo a multidão e seu impulso. Algumas pessoas pensaram em ir à Praça
Tiananmen e disseram: “Se todos derem um passo e saírem juntos em grande multidão,
então, eu saio junto”. Quando não viram muitos praticantes saírem, elas deram meia volta
na praça e foram embora. Isto ocorreu porque quando todos saíram, você foi por um
impulso; na realidade, você não deu um passo adiante em função da sua renúncia à vida e a
morte em seu coração. O cultivo é um assunto individual e não vale nada seguir a multidão.
O aperfeiçoamento de cada pessoa tem que estar bem fundamentado. Certamente, nossos
estudantes fora da China não precisam ir todos a Tiananmen. Se todos fossem para lá, não
haveria ninguém fazendo coisas para a retificação do Fa fora da China. Tudo isto foi
planejado no passado da história.
Vocês são um só corpo, assim como o gong do Mestre; certamente vocês e o gong não são
a mesma coisa, só estou dando um exemplo. Assim como meu gong que faz coisas
diferentes ao mesmo tempo: parte de meu gong está atravessando o imenso Cosmo com
tremenda força dentro do microcosmo em direção ao que é mais alto e amplo; a força é tão
grande e a velocidade é tão rápida que transcende todos os tempos e, por sua vez, retifica o
descomunal firmamento. Parte de meu gong elimina o carma pecaminoso dos seres em
diferentes níveis e equilibra todas as relações entrelaçadas entre os seres em diferentes
níveis. Parte de meu gong assimila seres e parte dele reposiciona os seres. O meu gong faz
coisas ainda mais diferentes no nível microcósmico dos seres e em cada nível. Parte dele
faz coisas nas dimensões inferiores, parte protege os estudantes, e parte limpa e elimina o
mal; cada faceta de meu gong está fazendo estas coisas. Digo que um corpo não faz
necessariamente uma única coisa. Porém não importa o que façam, vocês devem ser dignos
de serem chamados de “discípulos do Dafa”.
Isto é tudo o que direi. Também é importante que compartilhem suas experiências e
entendimentos. Em qualquer circunstância e em qualquer período, sem importar o quão
ocupados estejam em seus trabalhos, não podem se desviar do estudo do Fa, pois é o estudo
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que assegura fundamentalmente o progresso contínuo no cultivo em direção à perfeição.
Não podem fazer o trabalho do Dafa sem estudar o Fa, pois seriam pessoas comuns
fazendo o trabalho do Dafa. Devem ser discípulos do Dafa fazendo trabalho do Dafa; isto é
algo que se exige de todos vocês. Se as pessoas comuns ajudam no trabalho do Dafa,
certamente é algo bom, porém, estou me referindo aos discípulos do Dafa. Devem ser
discípulos do Dafa fazendo o trabalho do Dafa, pois sua perfeição é de extrema
importância. Por agora, sua perfeição está em primeiro lugar. Certamente, ser responsável
perante o Dafa e salvar seres conscientes faz parte de sua perfeição pessoal. Digo: todos
dizem que o Mestre salva seres conscientes, porém quando vocês alcançarem a perfeição e
olharem para trás, verão todos os seres conscientes que salvaram. Quando esclarecem a
verdade, estão salvando seres conscientes.
Isto é tudo o que vou dizer. Agora podem dar andamento à conferência.
Li Honzhi
(21 de julho de 2001).
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