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(Todos os presentes se levantam e aplaudem entusiasticamente) 

Nós temos dois Fahui por ano nos Estados Unidos. Toda vez, um grande número de praticantes de 

vários lugares vêm para a cidade-sede da conferência. Os gastos envolvidos são significativos. Às 

vezes, eu chego a pensar que todo esse dinheiro gasto poderia realmente resolver grandes questões se 
fosse utilizado em coisas da retificação do Fa. Então, eu penso que não podemos absolutamente deixar 

que as nossas conferências do Fa se tornem meras formalidades. Vocês precisam realmente aprender 

uns com os outros durante esta conferência a fim de perceberem onde estão suas falhas. Assim, este 

encontro será verdadeiramente um Fahui dos discípulos do Dafa, que ajudará a todos a se cultivarem 

diligentemente e a se saírem melhor em seus esforços. 

Como vocês sabem, sempre que realizamos um Fahui, todos querem ouvir o Mestre ensinar coisas e 

esperam ver mudanças na situação geral. Contudo, se vocês, cultivadores, puderem acalmar um pouco 

os seus corações e fazer bem o que devem fazer, notarão que na verdade tudo está lá para vocês. Se 

vocês fizerem bem as três coisas, seres divinos cuidarão de vocês, não importa onde estiverem, e os 

Fashen do Mestre farão o mesmo. Qualquer pensamento humano ou apego seu dificultará seu 

aperfeiçoamento e a sua elevação e, ao mesmo tempo, certamente será utilizado pelas velhas forças e 

fatores perversos. Da perspectiva de um nível elevado, as velhas forças querem apenas que as coisas 

ligadas a toda essa situação sejam feitas de acordo com seus planos. Elas não se importam se você é 

diligente ou não, nem com as interferências que os demônios causam, nem se o impacto desse 

problema sobre as pessoas do mundo é ou não apropriado. Em seguida há os seres de nível médio que 
são usados para fazer as coisas de acordo com os planos das velhas forças; eles estão apenas 

cumprindo suas tarefas mecanicamente e mantendo o equilíbrio entre o mal e os discípulos do Dafa. Os 

que estão diretamente envolvidos e desempenhando um papel negativo não querem que vocês 

cultivem. Cada pensamento humano durante um teste, cada desvio de pensamento reto durante as 

tribulações e cada apego que um cultivador tiver será aproveitado e utilizado por eles como 

justificativa para arrastá-los para baixo e retirá-los das fileiras dos discípulos do Dafa que estão se 

cultivando. Isso faz que os nossos caminhos de cultivo sejam cheios de tribulações e perigos. 

Qualquer apego pode arruinar o seu cultivo e também resultar em problemas físicos fazendo que a sua 

fé no Dafa, antes firme, seja abalada. Em outras palavras, para lhe dizer a verdade, eles não se 

importam com o seu cultivo e nem se terá ou não sucesso nele. As velhas forças só querem concluir o 

que elas querem ver concluído e ponto final. E quanto a esses seres que estão fazendo coisas 

específicas, que estão causando danos e exercendo papéis negativos; eles querem apenas derrubá-lo e 

tornar a situação caótica, pois eles não sabem como tudo isso vai terminar. Afinal de contas, o mal é 

simplesmente mal. O Mestre é o único que está conduzindo vocês no cultivo em direção à Perfeição; o 

Mestre é o único que realmente está fazendo isso. O que o Mestre está fazendo não é um mistério 

apenas para os seres humanos, é também para os seres divinos. Ninguém sabe o que eu estou fazendo. 
Por isso, especialmente no início, eles foram ousados e interferiram ao ponto de colocarem em prática 

os próprios planos. E é precisamente sob essas circunstâncias que vocês cultivam. Realmente é 

perigoso quando vocês não são capazes de tratar o cultivo com a devida seriedade. Em alguns casos, 

para testar os praticantes de uma localidade, para testar o xinxing e a fé das pessoas, eles chegam a 

selecionar um praticante sem sequer considerar se ele tem apegos ou não. Eles fazem que esse 

cultivador morra, fazem que esse discípulo do Dafa parta mais cedo a fim de afetar o coração dos 

demais. Essa abordagem não parece certa, mas, em um nível maior, eles têm uma base para isso, que é, 

‘como um grupo tão grande de cultivadores poderia não ser colocado à prova, não ser testado até o 

âmago?’ Então eles têm motivos para isso, e dessa forma tudo isso se torna extremamente sério para 

vocês. 



Vocês passaram por tantas coisas ao longo de todos esses anos de cultivo, e mesmo assim, muitos têm 

feito realmente muito mal. Cometem repetidamente todo tipo de erro e até se acostumaram com isso, 

passando a nem mesmo dar importância a isso; mesmo quando estão passando tribulações não 

percebem onde está o problema, já que se acostumaram a isso e não dão a devida importância aos seus 

apegos. Mas isso é cultivo? O que aconteceu com o “sem omissão” (wu-lou)? Não existem pequenas 

coisas. Além disso, nesses anos todos, muitas coisas terríveis têm surgido entre as nossas fileiras de 
cultivadores e causado todo tipo de interferência nos nossos praticantes. Pode parecer que é só um 

problema de as velhas forças estarem utilizando vocês para criar problemas entre nós e assim revelar 

seus apegos, que esse seria o objetivo delas. Mas quando vocês fazem essas coisas, já pensaram em 

todas as consequências? O que está reservado para vocês no futuro? Vocês realmente não estão sendo 

racionais. Algumas pessoas têm repetidamente enganado nossos discípulos do Dafa por causa de 

dinheiro. Elas recolhem fundos e enganam os discípulos do Dafa alegando todo tipo de coisas. Todos 

vieram aqui para o Fa. Já que vocês fizeram essas coisas, eu direi algumas palavras a vocês. O Mestre 

veio para salvar todos os seres. Enquanto houver a mínima esperança de poder salvá-los, eu vou tentar 

salvá-los. Independente de quão mal você tenha agido, eu tratarei você do mesmo modo como trato os 

bons praticantes. Para que você possa ser salvo, você não verá nenhuma diferença no modo como eu o 

trato. E isso vale até mesmo para os agentes secretos, vocês não me verão tratá-los de nenhuma forma 

diferente, ou agir de modo diferente com vocês. 

Salvar pessoas em si já é um enorme desafio. Em cada Fahui o Mestre aborda algumas questões que 

têm a ver com pessoas específicas a fim de ajudá-las a entender verdadeiramente o Fa e a cultivar em 

consonância com ele. E em cada Fahui, o Mestre explica sobre o Zhuan Falun; nunca vou além dele. 
Se você puder perseverar no estudo do Fa, verdadeiramente deixando de lado os seus pensamentos 

humanos e apegos enquanto estuda o Fa, se você ler o Zhuan Falun sinceramente a cada passo do 

caminho, você ganhará a admiração dos seres divinos. Mesmo os seres que estão causando problemas e 

desempenhando um papel negativo pensarão: “Oh, essa pessoa é realmente extraordinária”. Até eles 

pensarão assim. 

O antigo cosmos chegou ao fim e o novo cosmos começou. Esse não é um conceito simples. Para 

ilustrar, considere as células do seu corpo que estão sempre num contínuo processo metabólico, sendo 

constantemente renovadas e substituídas. Da mesma forma, os planetas que observamos são 

constantemente renovados e substituídos. Isso é catastrófico para os seres desses planetas e, como seus 

habitantes, não podem escapar. Tais catástrofes acontecem constantemente no cosmos. Assim ocorre 

quando uma pessoa morre, todas as células do seu corpo morrem e a pessoa deixa de existir. Você 

conseguir entrar no novo cosmo quando o antigo cosmo desaparecer, digo a todos, é algo que nunca 

ocorreu. Por que até mesmo os seres divinos desconhecem o que eu estou fazendo? Porque isso nunca 

aconteceu antes. Nunca antes houve um caso onde os seres que se cultivavam bem eram transferidos 

diretamente para a nova Terra e os seres sencientes do antigo universo eram trazidos para o novo 

universo depois de eles terem sido renovados. Então, não é uma tarefa difícil? Não há nenhum 
precedente que sirva de referência. Algumas vezes, quando eu argumentei com as velhas forças e elas 

não tiveram como responder, elas disseram: “Nós não sabemos como. Não sabemos como fazer o que 

você está falando”. Hoje eu estou falando aos discípulos do Dafa, e todos os discípulos veteranos 

podem entender as minhas palavras. É por isso que eu disse essas coisas. Os que não estão cultivando 

ou que não são diligentes nunca irão acreditar ou compreender o que eu estou dizendo. 

Na verdade, todas as interferências que têm surgido entre as nossas fileiras de cultivadores realmente 

revelam os problemas do corpo dos discípulos do Dafa. Aqueles que têm causado problemas ainda 

estão fazendo isso regularmente, e desde o início tem havido interferências. No final, quantas pessoas 

serão capazes de superar isso, e quantas pessoas realmente serão capazes de alcançar o padrão para a 

Consumação de um discípulo do Dafa? Às vezes, eu realmente não sou otimista. A retificação do Fa 

será bem-sucedida; isso é certo. E certamente haverá discípulos do Dafa que alcançarão a Consumação. 

Mas quantos? Eu realmente não estou tão otimista no momento. 

Como vocês sabem, o tempo que nos resta para o cultivo é muito pouco. O ritmo da retificação do Fa 

está extremamente rápido, e neste breve espaço de tempo, ainda temos que cumprir nossas missões 

como discípulos do Dafa! O que é um discípulo do Dafa? É um discípulo do Grande Caminho (Dafa) 

do cosmos. Como então bastaria apenas atingir a Consumação individual? Se fosse só isso, quem não 

poderia se tornar um discípulo do Dafa? O poder do Dafa de salvar as pessoas é simplesmente enorme; 

teria sido muito fácil fazer isso. Os discípulos do Dafa têm uma missão, a qual é ao mesmo tempo 



formidável e difícil. E, além disso, há as velhas forças. Mas, na verdade, eu digo que o que vocês estão 

fazendo é difícil por natureza. Então, se as velhas forças não tivessem tentado interferir, algumas outras 

forças certamente tentariam. Elas causariam perturbações semelhantes, e isso é o que fariam. Porque o 

Dafa é puro, reto e grandioso, ao verem a sua poderosa virtude e poder, e suas qualidades positivas 

brilhando enquanto salva vidas, até mesmo os deuses O reverenciariam e ninguém ousaria fazer coisas 

negativas contra Ele. Eles se apresentariam com uma face positiva, mas ainda estariam tentando 
alcançar os próprios objetivos; até mesmo criando algo tão grande como o que tem sido feito para 

alcançar esse fim. É como são as velhas forças, e elas estão interferindo e fazendo maldades. Eu sabia 

o quão difícil seria essa situação e então eu resolvi muitas coisas para os discípulos do Dafa ao longo 

da história, e por isso eu protegi vocês vida após vida, cuidando de vocês ao longo de todo o caminho. 

Contudo, neste momento da história, neste breve momento crítico, que determina tudo, os requisitos 

para vocês são rígidos. 

O que será dos praticantes que não têm agido bem? Todos gostam de me ver sorrindo, mas vocês 

deveriam saber que eu faço isso para encorajá-los e externar a minha esperança em vocês. O tempo que 

resta é extremamente curto, você já pensou o que será daqueles que ainda não se cultivaram bem? 

Algumas pessoas ainda têm uma chance, mas alguns já não têm mais. Para alguns ainda há tempo, para 

outros a única esperança é aproveitar ao máximo o tempo que resta. Mas se a pessoa não estabeleceu 

uma base adequada e o seu entendimento do Fa é limitado, como ela poderá ter a motivação para 

prosseguir? Você tem sido diligente? Se você não estabeleceu uma base sólida, construída sobre o Fa, 

você não será capaz de fazer isso. Esse tipo de determinação e convicção firme vem do Fa. O tempo é 

curto, por isso, eu não quero dizer apenas coisas agradáveis. Eu realmente já disse muitas palavras de 
encorajamento. (O Mestre balança a cabeça, faz uma pausa e em seguida examina o salão) Se muitos 

ficarem realmente para trás ou não puderem acompanhar – e eu estou me referindo aos discípulos do 

Dafa – então, realmente, nada poderá ser mais triste de testemunhar. 

Todos vocês podem ver que a situação mudou. Eu sempre disse a vocês que a situação nos Céus, a 
situação da retificação do Fa do cosmos e a situação na Terra correspondem uma à outra. Eu disse isso 

desde os primeiros dias. Tudo o que ocorre na Terra é supervisionado e está nas mãos de seres divinos 

e as mudanças que estão ocorrendo na Terra correspondem inteiramente àquelas que estão ocorrendo 

nos Céus. Todos os perseguidores do Falun Gong já estão encontrando a retribuição por aquilo que 

fizeram. Há uma parcela dos discípulos do Dafa que ainda não cultivou até o padrão para a Perfeição, 

outra parcela tem feito pouco e para ela está sendo dada uma outra oportunidade. É por isso que a 

conclusão da questão da retribuição a esses perseguidores está sendo adiada. Se todos os que 

perseguem os discípulos do Dafa fossem presos e levados à justiça, essa questão teria chegado ao fim e 

não haveria mais oportunidades para os que pararam de cultivar ou que não se cultivaram bem. É por 

isso que a via utilizada para lidar com os que perseguiram os discípulos do Dafa é a via da luta pelo 

poder político e através das acusações de corrupção. Todos os que já estão sendo punidos se 

enquadram nessa categoria, e nenhum escapou. E isso continua. Eu sei com certeza que nenhum deles 
escapará, não importa qual seja o seu cargo ou sua posição. É o que as pessoas comuns chamam de 

“colher aquilo que plantou”. 

Devido à perseguição estar chegando ao fim, o mal já não tem mais os meios de reunir uma grande 

força e repetir algo como o que fez em 20 de julho de 1999. Os testes dos discípulos do Dafa chegaram 
a sua fase final. Isso tem levado alguns a desejarem apenas que as coisas “acabem logo”. Mas por que 

você iria querer isso? Para ter uma vida feliz? Uma vida livre de preocupações? É para isso? Para um 

discípulo do Dafa, ou para muitas pessoas, uma vida assim resultaria, na verdade, em perder a chance 

de eliminar carma e progredir em direção à Perfeição. Eu me oponho à perseguição, assim como não 

reconheço as velhas forças. Vocês acham que a repressão à qual o Budismo foi submetido no passado 

ou os trezentos anos de perseguição que os cristãos enfrentaram aconteceram porque o mal dominou as 

forças do bem? Não, não foi por causa disso. Esses são exemplos de seres divinos utilizando o mal 

desenfreado para aperfeiçoar seus discípulos, para ajudar os seus povos a alcançarem a Perfeição! 

Quanto mais as coisas avançam, mais perto estamos do final. Uma vez que o grande demônio for 

levado à justiça, isso tudo não terá chegado ao fim e a próxima fase começado? (O Mestre balança a 

cabeça com um olhar sério). Muitos praticantes ainda não fizeram o melhor que podiam durante todo 

esse tempo. 

Como eu acabei de mencionar, eu não reconheço a perseguição, pois tenho os meus próprios planos. 

No entanto, uma vez que a perseguição foi iniciada, eu os tenho usado em seus próprios esquemas para 



assim salvar os seres e ajudar nossos discípulos do Dafa a alcançarem a Perfeição durante este período 

de tempo. Como eu disse, diante de algo tão grandioso, se não fossem as velhas forças, outras forças 

teriam entrado em ação. Algo assim certamente teria ocorrido. Então, olhando as coisas de um ângulo 

diferente, ao fazerem isso, eles não deram a vocês uma oportunidade para cultivar? Não deram também 

aos seres uma oportunidade para escolherem a salvação? Não é possível fazer que todos aceitem a 

salvação ou cultivem. Mas durante esta batalha entre o bem e o mal, cada pessoa deve inevitavelmente 
mostrar qual é a sua atitude e até mesmo se posicionar; isso decidirá para onde ela irá no futuro. No 

passado, nenhuma civilização que foi destruída chegou ao estado terrível no qual chegamos agora. Se 

não fosse pelo fato de o Dafa estar sendo ensinado, a humanidade não teria passado do último dia de 

1999. Por que as pessoas celebraram tanto o início do ano 2000? Por que estavam tão felizes? Embora 

parecesse ser por uma razão superficial – o começo de um novo século – na verdade, tudo foi arranjado 

pelos seres divinos e as pessoas têm um lado esclarecido. Mas essa não foi uma verdadeira salvação. 

Agora as pessoas precisam se posicionar. O modo como um ser reage quando os discípulos do Dafa 

esclarecem a verdade e salvam pessoas determina o seu futuro. 

Claro, alguns anos atrás ainda era muito difícil esclarecer os fatos. Algumas pessoas estavam 

totalmente irracionais, pois naquela época havia uma grande quantidade de fatores perversos 

controlando as pessoas. Esses fatores perversos estão sendo progressivamente eliminados conforme a 

retificação do Fa avança; as coisas ruins no cosmos estão sendo maciçamente expurgadas, destruídas e 

dissolvidas. Mudanças correspondentes ocorrem simultaneamente aqui entre os seres humanos. Agora 

as pessoas são capazes de pensar com mais clareza e já podem ter uma boa compreensão da 

perseguição, dos discípulos do Dafa e do partido do mal, por isso elas estão sendo chamadas a se 
posicionarem. Então, naturalmente, agora as coisas são diferentes. Quando as circunstâncias eram 

ruins, quem tinha a coragem de assumir uma posição positiva era considerado um ser extraordinário. 

Os seres são diferentes; o cosmos tem diferentes níveis, e os seres de diferentes níveis estão presentes 

nos diferentes planos do cosmos. Faz muita diferença se o ser foi capaz de agir de forma positiva no 

início da perseguição quando a situação ainda era extremamente adversa, ou se só foi capaz de fazê-lo 

quando a situação abrandou. 

Nós não vimos algo semelhante acontecer entre os discípulos do Dafa ao longo das suas jornadas? Em 

última instância, há uma diferença de nível entre os que agiram muito bem ao longo de todo o caminho 

e aqueles que oscilaram repetidamente, escrevendo uma declaração de “arrependimento” num dia e 

anulando-a no dia seguinte, mesmo que se redimindo no final. Se os que até agora não agiram de forma 

racional realmente despertarem e começarem a partir de hoje a serem diligentes e se esforçarem para 

alcançar os outros, se realmente conseguirem fazer as coisas direito, então, a Consumação ainda será 

possível para eles; mas eles não conseguirão alcançar aqueles que estão bem à frente. No cultivo, 

existem reinos diferentes. Eu estou realmente preocupado com isso. Quanto mais o tempo passa, mais 

preocupado eu fico. Quando o mal estava desenfreado e em sua maior loucura, eu também estava 

ansioso, preocupado se vocês seriam capazes de suportar. Depois percebi que não importava quanta 
maldade viesse, os discípulos do Dafa conseguiriam vencê-la e o Mestre realmente sentiu um grande 

consolo. Mas agora, quando o fim da perseguição se aproxima, eu me sinto ainda mais preocupado. 

Nós temos alguns que simplesmente não estão nem um pouco conscientes, vivem meramente à deriva, 

estando entre os discípulos do Dafa só por estarem. Então, o que fazer com eles? 

Claro, alguns de nossos praticantes têm feito muito bem. Mas mesmo os que têm feito bem ainda não 

alcançaram o padrão para a Consumação. Normalmente, cultivadores removem os apegos uns após os 

outros. Mas no caso de vocês, quase todos os seus apegos permanecem enquanto são enfraquecidos e 

diminuídos uma camada por vez, continuamente, mais e mais. Essa é a abordagem que eu usei com 

vocês. Ela permite que os discípulos do Dafa possam viver normalmente entre as pessoas comuns, 

como uma delas, antes de alcançarem a Perfeição, e possam salvar as pessoas de forma normal. Ao 

mesmo tempo, justamente porque seus pensamentos humanos não foram totalmente removidos, é 

possível cultivar sob a interferência deles. Se vocês puderem se manter constantemente alertas e se 

cultivarem sob todas as situações, se cumprirem as suas responsabilidades como discípulos do Dafa, 

isso dará a vocês poderosa virtude e isso será simplesmente extraordinário. Esse é o caminho de vocês. 

Eu ainda quero responder às perguntas de vocês. (Aplausos) Vocês podem passar os papéis com 

perguntas. 



O Fa nunca mudará e o Mestre não mudou. Algumas pessoas mudaram para pior no cultivo ou não são 

tão boas como eram no começo. No entanto, não se passou muito tempo. No passado, as pessoas 

falaram sobre certos cultivadores meditando de frente para uma parede por nove anos ou por toda a 

vida e suportando sofrimentos na solidão. Eles praticavam em mosteiros, montanhas ou florestas, 

separados do mundo comum e passando por anos de labuta e sofrimento; o quão solitário isso devia 

ser? Mas essa não é a abordagem para vocês seguirem. E algumas pessoas ainda reclamam que está 
demorando demais. Mas em toda a história ninguém pôde se cultivar em tão pouco tempo. Contudo, 

essas pessoas se deixaram levar pela comodidade e quando surge até mesmo uma pequena interferência 

elas se esquecem que são discípulos do Dafa. Para que você está se cultivando? É pela sua reputação? 

É por ressentimento? É pelos apegos que você abriga? Pelos seus entes queridos? Pelas coisas às quais 

você está apegado? Pelas coisas que você não pode largar? Não são todas essas coisas exatamente 

aquelas que você deve se livrar? 

 

Discípulo: Mestre, eu gostaria de perguntar se é possível salvar oitenta por cento de todas as vidas? 

Nós podemos alcançar este objetivo?         

Mestre: Não, não é. Já não é possível salvar tantas vidas. A poderosa virtude alcançada por muitos 

discípulos do Dafa no cultivo não é grande o suficiente para tanto, e seus pensamentos retos não são 

fortes o suficiente. Já perdemos muitas oportunidades e muitos seres viventes. (O Mestre faz uma 
pausa) Eu sei com certeza que isso já não é mais possível. Claro que não é totalmente culpa dos nossos 

discípulos do Dafa. Os arranjos das velhas forças fizeram deste mundo algo terrível. Há o pensamento 

moderno das pessoas, a arte moderna, as tendências modernas e a cultura moderna, e, acima de tudo, há 

o dano causado pela cultura do Partido perverso. É especialmente difícil para os jovens que cresceram 

nesse contexto. Eles não são capazes de ver as coisas como elas realmente são. 

 

Discípulo: Como é possível que as velhas forças ainda sejam capazes de manter a atenção do mundo 

afastada do que está acontecendo na China?         

Mestre: Foi como as velhas forças arranjaram as coisas. A China é o palco em torno do qual tudo gira 

neste mundo. Se você pensar sobre isso — eu vou dar uns poucos exemplos simples — sempre que 

algo que repercute a nosso favor acontece na China e sempre que outras nações estão prestes a 
pressionar a China nesse sentido, emergem problemas em algum outro lugar do mundo: terroristas, 

extremistas religiosos, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Pensem nisto: nada acontece por acaso. 

Quando a perseguição aos discípulos do Dafa estava em sua fase mais severa, certamente a atenção 

mundial teria se fixado sobre a China se não fosse por outros acontecimentos no mundo. Foi assim nos 

EUA quando as torres gêmeas foram derrubadas. O terrorismo fugiu ao controle e atraiu a atenção do 

mundo para longe da China. Nada acontece por acaso. 

 

Discípulo: Podemos usar pensamentos retos para conter as velhas forças?         

Mestre: O que vocês podem fazer é não reconhecer as velhas forças. Vocês realmente não são capazes 

de alterar essas coisas que elas planejaram sistematicamente. O Mestre é capaz de alterá-las, mas é algo 

que eu não devo fazer porque se eu fizer isso, ao destruir as coisas arranjadas por elas, eu colocaria 

tudo a perder; arruinaria tudo. O que vocês têm que fazer é tirarem proveito dos arranjos delas, nada 
mais que isso. Elas não são capazes de afetar as coisas fundamentais. Então, como discípulos do Dafa, 

vocês devem ser firmes em seus pensamentos retos e fazer bem aquilo que cabe a vocês fazerem. 

Quando vocês realmente conseguem fazer bem as três coisas, ninguém se atreverá a tocá-los. 

 

Discípulo: Aqueles que, na China, já pediram para sair do Partido perverso ainda precisam fazer uma 

declaração de renúncia pública no website para assim se desligarem do PCC?         



Mestre: Com certeza. Eles foram capazes de tomar a iniciativa de deixar o Partido, e isso conta como 

ter se desligado do perverso PCC, mas a razão pela qual fizeram isso é desconhecida. Será que foi 

porque não se beneficiaram do Partido maléfico como esperavam? Ou será que é por outro tipo de 

motivação humana, tal como ter se aborrecido com alguma coisa? Então isso não conta, pois, a pessoa 

tem que se posicionar em relação ao confronto entre o bem e o mal para que a marca da besta seja 

removida delas. 

 

Discípulo: Eu gostaria de perguntar se nós podemos considerar a versão antiga do Lunyu como mais 

um artigo regular (jingwen) do Mestre?         

Mestre: Não, não façam isso. Não havia nada de errado com o antigo Lunyu, mas, como eu o mudei, 

ele deve ser substituído. Todos devem destruí-lo. A razão é que, mesmo que ele fosse considerado 

como um artigo regular, ainda estaria colocando a ciência numa posição elevada demais. Nos primeiros 

anos, ele foi usado por uma questão de salvar pessoas nas sociedades modernas, as quais foram 

fortemente inculcadas com noções científicas; o propósito não foi dar um papel de destaque à ciência. 

Mas depois, as pessoas passaram a dar um status muito alto a ela, elevando-a demais. As coisas deste 

minúsculo mundo realmente não são nada à luz de um Fa tão imenso como o nosso. Então, não era 

apropriado elevar a ciência tanto assim. 

 

Discípulo: Nós podemos imprimir e distribuir amplamente os dois últimos relatórios especiais do 

jornal chinês Epoch Times na China?         

Mestre: Não, não façam isso. Eu também os li e eles parecem ser dirigidos ao regime atual. Não são 

adequados no tocante a salvar pessoas. 

 

Discípulo: Alguns praticantes que vieram da China para os EUA trabalharam como "ajudantes" em 

prisões ou centros de detenção — são pessoas que ajudaram o mal a tentar converter praticantes — e 
alguns deles se desviaram durante longo período de tempo em seus entendimentos. Embora eles 

participem de atividades do Dafa nos EUA e se considerem praticantes do Dafa, no fundo, eles ainda 

não reconheceram realmente os erros que cometeram e tentam justifica-los. Por exemplo, alguns deles 

dizem que trabalharam como "ajudantes" para "proteger" os praticantes, mas tudo indica que eles 

estão escondendo apegos que eles próprios abrigam profundamente dentro deles, mesmo tendo escrito 

declarações solenes para se redimirem do que eles fizeram. 

Mestre: Realmente, cultivadores não são pessoas comuns. Bem, na realidade, as pessoas comuns 

também não são comuns. As pessoas comuns de hoje são diferentes daquelas do passado. Todas têm 

um lado consciente. De fato, quando você fala de forma verdadeira ou falsa, elas sabem, e isso é muito 

claro para elas.          

Então, o que você pode fazer se você cometeu erros? Sim, eu disse que enquanto a perseguição não 

acabar, todos ainda terão a oportunidade de cultivar direito. E embora eu tenha dito isso, vocês 

precisam realmente entender o que eu quis dizer, e não interpretarem sempre do jeito que vocês 

gostam. O que eu disse é que vocês ainda têm uma oportunidade porque a perseguição ainda não 

chegou ao fim. Sim, vocês ainda têm uma chance, mas se vocês não usarem bem a oportunidade que 

lhes está sendo dada, se vocês ainda forem indulgentes consigo mesmos, então são vocês mesmos que 

estão destruindo a si mesmos. 

Eu disse que é aceitável que um discípulo do Dafa cometa erros. Apenas admitam seus erros aberta e 

honestamente, e mostrem que vocês estão retornando ao caminho, que querem fazer bem as coisas e, 

assim, todos respeitarão vocês. Mas se vocês tentarem esconder ou encobrir os erros, os seus 

pensamentos humanos apenas se tornarão mais complicados e fortes. Além disso, se o cultivo de vocês 

for uma bagunça, o que os outros praticantes pensarão de vocês? Como eles irão encarar essas coisas? 



E como os Deuses considerarão isso? E o que eu farei com vocês no futuro? Salvar pessoas, salvar 

vidas é um ato de compaixão. Mas, ao final sempre haverá aqueles que não poderão mais ser salvos. E 

quem são eles? São os que não se valorizam. Esses são os que não podem ser salvos. 

      

Discípulo: Depois de 20 de julho de 1999, o Mestre ficou sem ensinar o Fa durante mais de um ano. 

No entanto, durante esse tempo todo, a orientação geral fornecida pelo Minghui.org foi clara. Mas 

agora o Minghui.org tornou-se mais uma plataforma para publicação de notícias ou divulgação de 

informações, e já não oferece muito em termos de trocas mais profundas sobre os princípios do Fa, e...         

Mestre: Eu não quero ponderar aqui sobre os diferentes pontos de vista que nossos discípulos do Dafa 

têm sobre as coisas. Aqueles responsáveis pelas mídias têm suas ideias e pensamentos sobre como 

operá-las. É o caminho e o cultivo deles, sendo assim, eu prefiro não falar sobre essas coisas. É 

realmente difícil que as coisas se ajustem às noções e aos pensamentos de cada pessoa. As pessoas às 

quais você está se referindo estão cultivando como você e, sendo assim, elas certamente têm 

deficiências, e o mesmo vale para qualquer outro nessa posição. Vocês podem discutir e explorar as 

questões juntos e levantar suas preocupações de forma construtiva. 

 

Discípulo: O antigo e o novo cosmos foram criados pelo mesmo Deus? 

Mestre: Essa é uma pergunta de um estudante novato. O que criou o cosmos foi Zhen, Shan, Ren. 

 

Discípulo: Grandes quantidades de recursos são necessárias para o projeto de construção da 

Faculdade Fei Tian. Os cultivadores que estão dispostos e são financeiramente abastados podem 

ajudar um pouco?         

Mestre: Já que você tocou nessa questão, eu quero declarar que ninguém está autorizado a solicitar ou 

recolher fundos sem o meu consentimento. Eu disse enfaticamente aos praticantes envolvidos no 

projeto de construção da Faculdade Fei Tian que eles não estão autorizados a arrecadar dinheiro entre 

os praticantes! Alguns de nossos praticantes aceitam dinheiro de outros praticantes ou pedem dinheiro 

aos praticantes em nome de captação de recursos para projetos do Dafa, mas eles, além de não terem 

gestão financeira e contábil estabelecida, têm empregado o dinheiro irresponsavelmente. Algumas 

pessoas estão enganando os outros. Algumas começaram com boas intenções, mas quando se 
depararam com um monte de dinheiro, elas começaram a juntá-lo para si. Ou, em alguns casos, as 

pessoas ficaram com uma parte para elas e deram o restante para praticantes ou projetos do Dafa. Este 

tipo de problema... quero ver o que vai ser de vocês no futuro! 

Quanto mais discípulos do Dafa, melhor: se você não fosse um discípulo do Dafa, você seria um dos 
grandes magnatas do mundo, muito rico. Isso porque, se você não fosse um discípulo do Dafa, a sua 

poderosa virtude — a grande virtude que você trouxe consigo — poderia ter sido dada em troca de 

grande riqueza. E isso vale para todos vocês. Mas você abriu mão dessa riqueza quando tomou a 

decisão consciente de se tornar um discípulo do Dafa. Você queria ser um discípulo do Dafa e abriu 

mão dessas coisas. Você tomou essa decisão ativamente, por sua própria vontade. E agora você 

esconde pequenas quantias de dinheiro que passam em seu caminho. Como você irá pagar isso? Hoje, 

neste momento crítico da história, o que está se revelando por meio de cada centavo e cada pequena 

coisa é o seu reino, o seu estado de espírito e os seus apegos como cultivador, assim como se você pode 

ou não alcançar a Perfeição (O Mestre faz uma pausa) O que vai ser de você? 

Inúmeros seres sencientes em imensos corpos cósmicos distantes estão esperando que vocês os salvem. 

São seus seres, e ainda assim, vocês estão agindo dessa forma decepcionante aqui no mundo humano! 

Todos os seres que pertencem a vocês, lá fora no cosmos, estão olhando para vocês. Todos eles podem 

ver — todos os seus comportamentos e ações, seus pensamentos e suas ideias — eles conhecem todos 

eles. É tão complicado aqui entre os seres humanos. No mundo dos humanos, seja a fé no divino ou o 



ateísmo, assim como toda a cultura, tudo está sendo usado como uma força demoníaca contra os 

elementos positivos! A forma que a humanidade se manifesta hoje, durante o período da retificação do 

Fa, foi feita para ser assim pelas velhas forças. Os seus seres estão vendo tudo e sabem o quanto essas 

coisas ocupam as suas mentes, a que coisas vocês estão apegados, o que vocês buscam e para onde 

vocês estão indo. E ainda assim, às vezes, alguns de vocês estão sendo realmente ridículos! Eu estou 

falando dessas pessoas; muitos discípulos do Dafa são realmente muito bons. 

Discípulo: Eu convido o Mestre a sentar-se.         

Mestre: Se eu permanecer em pé, todos poderão me ver melhor. (Os discípulos aplaudem 

entusiasticamente em agradecimento) Pelo que eu sei, a construção da Faculdade Fei Tian na 

montanha e o Shen Yun têm aceito pequenas contribuições financeiras de praticantes, mas o montante 

tem sido pequeno. O Shen Yun raramente aceita doações de praticantes; a maior parte do patrocínio 

provém da sociedade comum, mas esse montante também é pequeno. Com respeito aos outros projetos, 

eu não autorizei pessoas a pedirem doações a praticantes. Ao contrário, eu até disse a elas que o apoio 

financeiro de praticantes não é permitido. Todos ouviram isso? Comuniquem isso aos outros depois. 
Basicamente, à exceção da construção na montanha, nenhum outro projeto está autorizado a aceitar 

apoio financeiro dos praticantes. Eu estou ciente de que todos vocês estão arcando com custos em seus 

trabalhos de retificação do Fa e o estão fazendo por iniciativa própria. Na China, praticantes estão 

usando ativamente o próprio dinheiro para fazer materiais de esclarecimento da verdade, enquanto em 

outros lugares praticantes estão assumindo ativamente os custos financeiros dos projetos que estão 

desenvolvendo, e isso é a sua poderosa virtude. Algumas pessoas, alguns discípulos do Dafa em 

particular, embora tenham sido reis com imensa riqueza, tornaram-se discípulos do Dafa e nunca viram 

muito dinheiro, especialmente grandes somas de dinheiro, e quando colocam os olhos sobre isso, eles 

têm certa dificuldade de lidar com isso psicologicamente. Vocês precisam estar atentos a isso. 

 

Discípulo: Saudações Mestre. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Antes de 1999, havia quase 100 

milhões de praticantes de Falun Gong. Agora, depois de a perseguição ter começado, mesmo que 

pareça não haver tantas pessoas praticando, tivemos menos de cento e noventa mil pessoas 

processando Jiang entre maio e outubro, e isso é algo que todos nós achamos difícil de aceitar. Qual é 

a razão por trás disso?  

Mestre: (O Mestre ri) Na verdade, não é como você pensa. Alguns de nossos praticantes sentem que é 

algo que eles realmente devem fazer, que é algo que os discípulos do Dafa devem fazer. Outros 

acreditam que não revelar publicamente suas identidades é algo que trará vantagens nas coisas que eles 

estão fazendo. Outros temem ser presos se suas identidades forem conhecidas. E algumas pessoas 

simplesmente nem sequer pensaram sobre isso. No cultivo, nem todos estão no mesmo reino, os 

cultivadores têm diferentes entendimentos sobre as coisas e é claro que os seus pensamentos diferem. 

Na verdade, Eu apoio a abordagem segundo a qual praticantes-chave, isto é, praticantes que podem ter 

um impacto significativo, não devem revelar as suas identidades. 

 

Discípulo: Durante o estudo de Fa em grupo, quando chegamos à parte sobre “2.500 anos atrás”, 

algumas pessoas pronunciam “liang-qian” [em Chinês] enquanto outros pronunciam “er-qian” — 

duas maneiras diferentes. Mestre, posso perguntar qual pronúncia é a melhor? 

Mestre: Na verdade, eu sei que nós estamos acostumados a pronunciar como “liang-qian-wu”; não se 

usa “er-qian-wu”. Mas os praticantes taiwaneses preferem a pronúncia de “er”. Eu penso que qualquer 

uma dessas formas de pronunciar é boa. Se você quiser tornar a pronúncia igual para todos durante os 

estudos do Fa em grupo, vamos apenas ler da forma como eu falo. Já que eu disse que eu pronuncio 

“liang-qian-wu”, então vamos fazer assim, ok? (Os discípulos aplaudem) Coisas desse tipo realmente 

não tem nenhum impacto no nosso cultivo. Diferentes países têm pronúncias e línguas diferentes, e 

essas coisas não tem nenhum efeito. 



Meus discípulos do Dafa, vocês percebem uma coisa?  Em relação a aspectos de formalidades e 

manifestações aparentes do Fa, eu não tenho muitas regras ou requisitos externos. Mas outras religiões 

e formas de cultivo são bastante estritas quanto a essas coisas. Então, por que essa diferença? Eu só 

peço que vocês foquem no que é substancial no Dafa, pois é por aí que vocês devem cultivar como 

discípulos do Dafa neste momento. Com relação às coisas superficiais, eu não lhes pedi para colocarem 

foco nelas, pois tais coisas serão abordadas durante o período da retificação do Fa do mundo humano. 
Elas são de nível muito baixo para que vocês se preocupem com isso — essa é a ideia. No entanto, os 

requisitos serão altos durante a retificação do Fa do mundo humano, e nessa fase, não funcionará se 

vocês não estiverem lendo o Fa em chinês ou se vocês não entenderem o significado original. 

 

Discípulo: No momento, nós estamos processando Jiang. Na próxima fase nós iremos processar o 

Partido perverso?         

Mestre: Processar o Partido perverso? O Partido não existirá depois de ter sido eliminado. Mesmo que 

você quisesse processá-lo, como você poderia leva-lo a julgamento se ele não tiver mais existência 

física? Você não poderia processá-lo no tribunal. Os maus elementos estão sendo eliminados, mas no 

futuro, as pessoas sentirão profundo remorso pelo fato do Partido perverso ter existido. As pessoas 

refletirão sobre o que aconteceu, e a história fará disso uma lição. 

 

Discípulo: A cultura do Partido perverso envenenou terrivelmente os discípulos do Dafa na China 

continental, e atualmente isso está afetando seriamente a nossa capacidade de fazer bem as três 

coisas. Alguns praticantes na minha área acham que nós deveríamos nos concentrar em expurgar a 

cultura do partido enviando pensamentos retos em momentos extras definidos especificamente para 

eliminar o espectro do mal, mantendo ainda o padrão dos quatro horários para o envio de 

pensamentos retos. Alguns estão buscando identificar os nossos apegos, olhando para dentro e 

recitando repetidamente a palavra “explodir” do verso “o trovão dos deuses explode”, do poema “Os 
Céus tornam-se claros novamente”. Mas alguns cultivadores sustentam que isto é um desvio do Fa, e 

há grandes divergências sobre isso. 

Mestre: Quanto aos praticantes do Dafa enviarem pensamentos retos, se vocês são capazes de enviar 

pensamentos retos nas horas marcadas e capazes de enviar pensamentos retos para eliminar as 
interferências que aparecerem, então isso já é bom o suficiente. Vocês podem enviar pensamentos retos 

para eliminar interferências evidentes quando as encontrarem. Mas não façam isto muito 

frequentemente ou envolvam um grande número de pessoas. Isso porque os discípulos do Dafa estão 

todos trabalhando para salvar pessoas e esclarecer os fatos, sendo assim, fazer outras coisas não irá 

interferir nisso? E se vocês tentarem inventar uma nova abordagem ou algum outro formato de fazer as 

coisas, isso também será um problema. Nesse caso, é claro os discípulos do Dafa irão se opor a isso. 

Na verdade, vocês devem simplesmente lidar com essas coisas racionalmente e lembrarem-se de 

manter a mente clara. 

 

Discípulo: No mês passado, em um dos telefonemas que eu fiz para conscientizar as pessoas na China, 

eu esclareci os fatos para vinte, trinta pessoas que estavam trabalhando juntas, e todas elas se 

retiraram das três organizações do Partido. Elas também me pediram, repetidamente, para transmitir 

os seus cumprimentos ao Mestre assim que eu o visse novamente. Eu gostaria de aproveitar esta 

oportunidade de hoje para transmitir ao nosso Mestre benevolente e magnífico todas as saudações que 

as pessoas de bom coração fizeram ao longo dos anos em que dei telefonemas para conscientizar as 

pessoas. Os melhores cumprimentos a você, Mestre! Obrigado Mestre! (Os discípulos aplaudem) 

Mestre: Apesar de ser apenas uma simples saudação, elas conseguiram expressá-la neste momento, 

enquanto o mal está perseguindo o Falun Gong, e elas o fizeram em meio a todas as calúnias, mentiras 

e difamações. Isso nos diz que essas pessoas são realmente bastante decentes. Claro, isso aconteceu na 



medida em que os discípulos do Dafa esclareceram bem a verdade. Isso tem a ver com vocês serem 

capazes de explicar bem os fatos. 

O cultivo que nossos discípulos do Dafa fazem, o cultivo de vocês nesta vida, não é, de fato, só com o 

propósito da sua Consumação. Em outras palavras, se não fosse a responsabilidade que vocês têm de 

salvar os seres sencientes, eu faria vocês alcançarem a Consumação mesmo que vocês não cultivassem 

nesta vida. Isso porque alguns de vocês cultivaram muitas vezes no passado e seus fundamentos são 

muito superiores aos dos cultivadores médios. Isso falando em termos de cultivo individual. Então, o 

que significa o título “Discípulo do Dafa”? Quem veio aqui para ser um discípulo do Dafa? Vocês 

receberam esse título porque vocês assumiram a missão de salvar todos os seres sencientes. Os 

fundamentos de seus cultivos e os pensamentos retos que vocês desenvolveram por meio do cultivo 
têm a finalidade de salvar todas as vidas. Eu vou colocar isso ainda mais claramente: o cultivo que 

vocês fazem nesta vida é para fortalecer os pensamentos retos que vocês já têm na superfície, e é assim 

que vocês podem salvar todos os seres vivos. 

Tendo ouvido isso, agora algumas pessoas estão pensando: “Entendi, nós podemos alcançar a 
Consumação mesmo se não trabalhamos com essas coisas.” No entanto, o que eu disse foi: se fosse 

uma questão de cultivo pessoal, sim, vocês já poderiam alcançar a Consumação. Mas os discípulos do 

Dafa são seres com missões e, por isso, o cultivo do Dafa durante o período da retificação do Fa é 

diferente. Se você está agarrado ao seu cultivo pessoal, então, isso é considerado um apego! Isso é 

diferente de como as coisas são em qualquer outra religião ou caminho de cultivo. Salvar vidas é a 

finalidade do seu cultivo e a consumação dos seus votos. Então, como você poderia não querer fazer 

isso? 

 

Discípulo: O coordenador em um determinado local de produção de materiais na China usa apenas o 

conteúdo do PureInsight.org para produzir materiais e não está disposto a usar o conteúdo do 

Minghui.org — mesmos quando há bons artigos.         

Mestre: Sendo assim, não há algo nele que não consegue superar, um apego? Ele sente que algo foi 

injusto? Ou será que o Minghui.org não se encaixa no seu pensamento? De qualquer modo, se uma 

pessoa pode salvar pessoas com os materiais que ela faz, então isso também está bom. Mas ele não 

pode carregar esse apego. O apego tem que ser abandonado. 

 

Discípulo: Recentemente, na minha área, pessoas adotaram uma nova abordagem para o estudo do Fa 

em grupo: depois de lermos um parágrafo do Zhuan Falun, nós paramos e discutimos o que 

entendemos do parágrafo, o que nos impressionou mais sobre determinada parte do Fa ensinado pelo 

Mestre, ou que insights tivemos. Eu não sei se esta abordagem para o estudo do Fa é adequada. 

Mestre: Não, não é adequada. Não tentem inventar alguma abordagem nova. Apenas leiam 

normalmente e tentem entender o Fa. A compreensão do Fa muda com a leitura e não por meio de 

trocas e discussões. Mas, dito isso, as discussões e trocas entre os discípulos do Dafa podem servir para 
fortalecer em cada um os pensamentos retos no cultivo, ou ajudá-los a ver como os outros entendem as 

coisas. Ou seja, em alguns aspectos isso ajuda a manter os pensamentos retos no cultivo. É possível que 

algo que outro discípulo do Dafa diga possa lhe dar uma dica de um apego que você tem ou sobre um 

aspecto em que você esteja falhando. Mas o aprimoramento real certamente vem do Fa. Vocês devem 

ler o Fa solenemente em vez de virem com abordagens inovadoras. 

Discípulo: Eu me juntei aos meus pais para estudar o Fa desde que eu era pequena, e agora sou uma 

adolescente. Eu gostaria de saber o que é diferente para os jovens discípulos em comparação com os 

mais velhos.         

Mestre: Como um ser vivo, cada vida tem a sua própria responsabilidade. Cada uma é uma vida 

individual e representa o seu próprio grupo de seres. As crianças pequenas imitam os seus pais, e o 

modo como os seus pais cultivam terá impacto sobre elas — especialmente quando a criança é do tipo 



que é muito dependente dos pais. Com relação aos alunos da Faculdade Fei Tian, ou mesmo os artistas 

do Shen Yun, é possível você dizer como é o cultivo dos pais a partir do modo como o aluno se 

comporta. Mas é diferente se o aluno é muito independente e tem seu próprio pensamento. Nesse caso, 

ele está agindo basicamente por conta própria. 

 

Discípulo: Em nossa área, já faz tempo que não estudamos Zhuan Falun no grupo grande de estudo. 

Nós apenas estudamos as conferências do Fa proferidas em diferentes regiões. Pode ser feito assim? 

Mestre: Não, não pode. Está bem estudar ocasionalmente as conferências do Fa proferidas em 

diferentes regiões. Eu os encorajo a lê-las por conta própria, em casa. Nos estudos em grupo ou nas 

grandes reuniões estudem apenas o Zhuan Falun. Tudo o que eu ensinei em conferências do Fa nas 

diferentes regiões foi para explicar Zhuan Falun. 

 

Discípulo: Os praticantes que telefonam para a China, às vezes falam com funcionários corruptos que 

dizem coisas como: "Desviamos enormes quantias de dinheiro. Estamos preocupados com as 
campanhas contra a corrupção na China, não sabemos o que fazer com os fundos ilícitos que temos”. 

E alguns dizem coisas como: "Que tal se eu doar o dinheiro para o Falun Gong e também ir viver nos 

Estados Unidos?" Alguns praticantes dizem que não devemos aceitar o dinheiro deles, pois não é 

limpo. Não sabemos o que dizer se esta questão surgir novamente. 

Mestre: É nisso que a sociedade moderna se tornou, especialmente na China continental. Quem sabe o 

que é limpo e o que não é? Mesmo o dinheiro que parece limpo, indiretamente pode não ser. De 

qualquer modo, foi nisso o que essa sociedade se tornou. Mas nós não olhamos as coisas 

superficialmente. Nós olhamos para os corações das pessoas. Nesse caso, o coração dessas pessoas é o 

doar o dinheiro para o Falun Gong — dinheiro que elas desviaram, pelo qual foram tão longe para 

adquirir e se colocaram em risco (Todo mundo ri). Então vamos pensar nisso: embora seja verdade que 

elas estejam fazendo isso devido à situação em que se encontram, de qualquer modo, elas estão 

pensando em doar o dinheiro para o Falun Gong em vez de doar a outros. Sendo assim, ainda há uma 

base para salvar essas pessoas, não acham? Se a produção de materiais de esclarecimento da verdade 

está verdadeiramente precisando de fundos e, claro, se essas pessoas querem doar um pouco, então 

vamos deixá-las doar. Caso contrário, o que elas fariam com esse dinheiro? Embora o dinheiro não seja 
limpo, se ele for usado para salvar pessoas, você ainda dirá que não é limpo? Nesse caso, a situação é 

bem diferente, não é? E isso vai eliminar carma de quem doou. (Todos aplaudem) 

 

Discípulo: Discípulos no norte da China querem ajudar os discípulos no sul da China com os seus 

esforços para esclarecer a verdade. O que podemos fazer para sermos mais diligentes juntos e 

ajudarmos melhor uns aos outros?        

Mestre: Algumas áreas do Sul estão um pouco fracas enquanto outras não. As coisas na China estão 

mudando rapidamente. Enquanto todos puderem fazer as coisas com dedicação, o número de discípulos 

presentes em cada área será suficiente, pois são discípulos do Dafa. Claro, não há nada de errado em 

ajudar uns aos outros, mas se vocês fizerem isso, certifiquem-se de tomarem cuidado com a segurança. 

 

Discípulo: Coordenadores em diferentes áreas da China devem se esforçar mais para encontrar 

antigos praticantes e tentar ajudar aqueles que não têm sido diligentes a organizarem mais grupos de 

estudo do Fa, a estudarem mais o Fa; devem incentivá-los a prosseguirem, ajudá-los a esclarecer a 

verdade e salvar pessoas? 

Mestre: Isso deve ser feito, isso sim deve ser feito; mas vocês precisam ter em mente a questão da 

segurança. Isso envolve a seguinte questão: quando eu menciono que vocês devem manter a segurança 



em mente, vocês podem pensar: “Mas as coisas estão mais brandas agora”. Sim, realmente essa é a 

situação na China, já que o mal está em declínio. Mas o aparato anteriormente colocado em prática 

para perseguir o Falun Gong ainda está operando. O partido perverso não disse explicitamente às 

pessoas que parem de perseguir e desmontem esse aparato. Sendo assim, as pessoas em posições 

subordinadas, que executam o trabalho, tais como as da Agência 6-10 e da polícia, ainda estão 

seguindo ordens. Mas, de qualquer modo, atualmente o aparato está bem mais brando em suas ações. 
Muitos policiais já foram esclarecidos sobre a verdade e já não fazem mais nada contra nós. E muitos 

que perseguiam o Falun Gong agora estão com medo, sentindo que a maré parece estar virando contra 

os perseguidores. Eles estão abandonando o barco. Então, isso resulta que agora as coisas se mostrem 

relativamente mais calmas em algumas áreas. E algumas pessoas de alguns lugares já saem para fazer 

os exercícios nos parques — até dá para ouvir a música tocando. Mas em algumas regiões ainda há 

muita maldade. É como as coisas estão. 

 

Discípulo: Já faz muito tempo que em algumas regiões da China, há pessoas que prejudicam o Fa 

proferindo palestras. Como podemos acabar com isso?         

Mestre: Eu abordei esse assunto antes da perseguição começar e disse que isso não é permitido. 

Qualquer um que esteja fazendo isso está sendo conduzido por pensamentos humanos, por apegos e 

pelo desejo de se exibir. Se isso ainda continua acontecendo, é um problema sério. Seria diferente se, 
em alguma região, de modo especial, as coisas estivessem realmente problemáticas e os praticantes 

nessa região quisessem trocar entendimentos e conversar uns com os outros. Mas, se eles estão fazendo 

o que você disse, e em grande escala, então eu digo que eles estão desempenhando o papel de 

demônios. 

 

Discípulo: Eu tenho trabalhado em nossos meios de comunicação por muitos anos e me sinto cada vez 

mais confuso. A gerência tem um trabalho difícil a fazer e, para dirigir bem a organização, eles 
realizam sessões diárias de treinamento. Mas me parece que as coisas estão se afastando cada vez 

mais do cultivo. Eu não quero ir às reuniões e não quero ouvir tanto dessas coisas, mas fico 

preocupado que as pessoas digam que eu não estou cooperando com a gestão. Eu tenho tentado 

repelir esse estado com pensamentos retos todos os dias, pois tenho medo que de outra forma eu me 

torne cada vez mais como uma pessoa comum. Eu gostaria de saber se podemos substituir o tempo 

gasto em reuniões com tempo para o estudo de Fa. 

Mestre: Eu irei discutir coisas específicas como essa com os coordenadores, um a um. Mas direi aqui 

algumas palavras adicionais sobre isso. É o seguinte: alguns de vocês que trabalham nos nossos meios 

de comunicação, realmente não têm ideia do que estão fazendo, e alguns se comportam como pessoas 

comuns. Alguns nem sequer pensam sobre para que servem os meios de comunicação dos discípulos 

do Dafa. Mas quem são vocês? Vocês são discípulos do Dafa, e todos vocês estão aqui para salvar as 

pessoas. O propósito de suas mídias é esclarecer a verdade, salvar pessoas, parar a perseguição e expor 

o mal. E todas as outras coisas que vocês fazem são para criar e manter as condições para que suas 

mídias sejam bem-sucedidas em cumprir esses objetivos. Então, vocês devem saber o que estão 

fazendo. Eu tenho falado com as pessoas encarregadas dos maiores meios de comunicação sobre a 

necessidade de enfatizar o estudo do Fa e eles estão se esforçando e melhorando nesse aspecto. Os 

demais meios de comunicação também estão fazendo o mesmo. 

Mas seja qual for o caso, às vezes, quando vejo os artigos que vocês estão publicando, eu sequer 

consigo lê-los até o fim, pois parecem quase estar falando em nome do perverso PCC. E alguns de 
vocês escrevem opiniões críticas sobre coisas que dizem respeito às pessoas comuns e algumas vezes 

até com sensacionalismo. Vocês não percebem que o que se espera de vocês é que consigam salvar 

pessoas? Vocês não devem fazer inimigos. Vocês devem informar os fatos, assim como fazem as 

outras mídias, já que vocês também são uma mídia. Então, por que vocês insistem em opinar sobre 

coisas que dizem respeito às pessoas comuns? No entanto, vocês ainda sentem que deveriam opinar 

sobre se algo é bom ou ruim, e ficam até exaltados. Vocês são cultivadores. Vocês sabem o que estão 

fazendo? Se algo que vocês disserem levar as pessoas a pensarem que as nossas mídias têm uma 

opinião negativa sobre elas, e isso fizer que elas desenvolvam uma aversão em relação ao Falun Gong, 



então, como vamos salvá-las? Desse modo, que papel vocês estão desempenhando de fato? Em alguns 

casos, vocês até mesmo se empolgam sobre certas coisas que acontecem na China. Quando certa 

pessoa foi presa, vocês se exaltaram e dispararam críticas dizendo que prenderam apenas pessoas que 

não tinham muito poder e assim por diante. Vocês nem mesmo sabem mais quem são vocês. Vocês são 

membros desse Partido do mal? 

Quanto às prisões que estão acontecendo na China agora, sem importar se estamos falando de pessoas 

importantes ou não, eu posso lhes dizer que nenhuma delas foi errada — nem uma única prisão — 

porque é assim que as coisas estão sendo feitas nas circunstâncias atuais. Até pessoas que não têm 

muito poder político, mas que têm muita influência sobre o público, como alguns artistas que atacaram 

o Falun Gong, estão agora também experimentando a retribuição. É como eu disse anteriormente, 
ninguém conseguirá escapar. Alguns anos atrás, na China, a sirene dos carros de polícia causava uma 

enorme pressão psicológica nos discípulos do Dafa, mas agora são os que perseguiram os discípulos do 

Dafa que estão passando por isso. Tudo que vai, volta. (Todos aplaudem) E essas pessoas estão agora 

com muito mais medo que os nossos discípulos do Dafa naqueles anos. Nossos discípulos do Dafa não 

têm nada a esconder e, quando estavam lidando com essa enorme pressão, não havia nada que 

realmente pesasse sobre eles. Esses funcionários corruptos, por outro lado, que acumularam milhões ou 

até mesmo bilhões, agora estão vendo suas fortunas serem confiscadas e estão sendo investigados, 

detidos e presos. Então, o que estão perdendo é simplesmente enorme, é a retribuição. Por que eles 

agiram com tanta maldade quando perseguiram o Falun Gong? Os nossos meios de comunicação não 

devem noticiar ou republicar irrefletidamente artigos da China — vejam bem por quem vocês estão 

falando! 

Entre os meios de comunicação chineses no exterior, há alguns jornais que são operados por chineses 

do Sul da Ásia. Nos primeiros anos, os jornais que circularam fora da China não davam atenção à 

gramática da língua chinesa. Eles prestavam pouca atenção a esse tipo de coisas, já que, para começar, 

eles não tinham como base a cultura tradicional chinesa. Contudo, esse tipo de prática tem se 
perpetuado e muitos outros meios de comunicação feitos por chineses o copiaram. Às vezes, eu vejo 

que as manchetes que vocês publicam são muito confusas e eu não consigo entender o que vocês estão 

tentando dizer ou comunicar. E às vezes escolhem palavras ambíguas, é como se de repente vocês 

tivessem se tornado despreparados. Não imitem essas coisas, trilhem os seus próprios caminhos. 

        

Discípulo: Muitos praticantes na Europa estão tendo dificuldades em conciliar “tomar o Fa como 

Mestre” com “cooperar com o coordenador principal incondicionalmente”. 

Mestre: Eu não vejo qualquer conflito entre as duas coisas. Não é como se o coordenador estivesse 

chegando com o seu próprio Fa e pedindo a vocês para segui-lo. Vocês cultivam e baseiam as suas 

ações de acordo com o Fa, ao passo que o coordenador está coordenando o seu trabalho. São duas 

coisas diferentes. 

 

Discípulo: Os coordenadores em cada área podem unir a maior sabedoria possível de todos os 

praticantes e usá-la no esclarecimento da verdade? Eu me preocupo que, se os praticantes apenas os 

seguirem cegamente, isso não será bom para salvar pessoas.        

Mestre: Claro, eu sei que alguns assistentes em determinadas áreas realmente não são capazes, por isso 

eles tentam forçar as coisas em vez de trocar ideias com as pessoas de forma aberta e sincera. Se 

realmente lhes falta sabedoria, então vocês podem se apoiar na sabedoria dos outros, validar e usar o 

que é bom e positivo, e guiar as pessoas no trabalho de iniciativa delas. Nenhum cultivador é imune a 

cometer erros. Não é como se depois de se tornar um coordenador, você fosse como o Mestre. Vocês 

não cometem erros? Sim, cometem. Às vezes, as suas ideias não são bem ponderadas e omitem 

diversos aspectos. Sendo assim, os coordenadores devem reconhecer e apoiar qualquer um que faça 

bem as coisas e, assim, coordenar bem as coisas para as pessoas. Você é um coordenador. Se você 
tentar impor o seu modo de fazer as coisas sobre os outros e eles não aceitarem o que você diz, 

inclusive quando eles possivelmente estiverem certos e o seu modo de fazer não funcionar, então, você 



tornará as coisas difíceis para eles. Nesse caso, você estará sendo diferente de um oficial do Partido? 

Vocês precisam mudar isso e realizar as tarefas que o Mestre confiou a vocês. 

 

Discípulo: Eu transmito saudações ao Mestre em nome dos discípulos do Dafa da cidade de Handan - 

província de Hebei.         

Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos) 

 

Discípulo: Há alguém que se autodenomina discípulo do Dafa no bairro de Jinxiang na cidade de 

Jining, província de Shandong, e viaja por todos os lados alegando estar em missão especial, dizendo 

que pode usar os seus poderes para remover o carma dos praticantes e ajudá-los a superar testes 

difíceis.          

Mestre: Então ele entrou num caminho demoníaco. Esse é definitivamente o comportamento de 

alguém que entrou por um caminho demoníaco. Mas como alguém assim pode ter audiência? Não é 

porque os discípulos do Dafa nessa área estão dando ouvidos a ele? Então, não é por acaso que isso 

está acontecendo nessa área. Isso significa que vocês têm problemas. Ele só pôde ter essa audiência 

porque problemas como esse são bastante comuns em sua área, não é? Claro, as pessoas que estão 

livres desses problemas são capazes de ver a situação com clareza e entenderem as coisas. Mas os que 

têm problemas ou outros apegos não são capazes de ver o problema. 

 

Discípulo: Se uma grande quantidade de discípulos do Dafa não tiver alcançado a Consumação e o 

processo de retificação do Fa terminar, então o que acontecerá com esses discípulos do Dafa? Eles 

ficarão aqui e continuarão a cultivar?         

Mestre: Eu não posso dizer como será. É algo que será tratado caso a caso. De modo geral, as coisas 

serão arranjadas conforme os votos que cada um fez, e não haverá uma segunda oportunidade — 

absolutamente nenhuma outra oportunidade. 

        

Discípulo: Nós precisamos realmente contratar tantas pessoas para funções administrativas mesmo 

quando os negócios das nossas empresas ainda não são suficientemente rentáveis para isso? Os 

salários delas não são tão baixos e, além disso, ninguém sabe o que elas estão fazendo; nem mesmo 

podemos ver no que elas têm ajudado os nossos meios de comunicação. 

Mestre: Qual mídia está fazendo isso? Às vezes, alguns praticantes simplesmente não sabem o que 

realmente acontece.  

 

Discípulo: Eu sou um editor da NTD. Tenho visto um problema proeminente: entre colegas e entre a 

gerência e os funcionários não há suficiente comunicação e é difícil compartilhar informações ou 

pensamentos uns com os outros. Cada um cumpre sua própria tarefa. Eles usam mensagens de texto 

para nos informar as atribuições e raramente há diálogos presenciais. O departamento editorial não 
faz reuniões regulares; as reuniões departamentais são poucas e distantes umas das outras. Desse 

modo, o pessoal nem mesmo conhece a direção da estação de TV ou como as coisas estão indo de 

modo geral. E os que têm o coração voltado a assumir mais trabalho não encontram formas de ajudar.        

Mestre: Eu não posso dizer muito sobre isso sem conhecer especificamente a situação. Mas você tocou 
em uma questão que é: as pessoas não se comunicam diretamente umas com as outras mesmo quando 



estão próximas e, em vez disso, trocam mensagens de texto. Eu posso dizer a vocês que é assim que os 

alienígenas se comunicam. Os seres humanos devem interagir diretamente uns com os outros. Nas 

sociedades humanas, por milhares de anos, onde havia a cultura tradicional de origem divina, os seres 

humanos nunca deixaram de interagir diretamente. 

Então, que tipos de seres não interagem uns com os outros? Como vocês devem saber, nos planetas dos 

seres alienígenas não há qing (emoções, paixões, desejos). Mas seria assustador se na Terra não 

houvesse qing! No entanto, para os cultivadores, as emoções são apegos. Libertar-se do qing é um 

desafio colocado para os cultivadores, e isso ajuda a eliminar carma, pensamentos humanos e apegos 

conforme vocês cultivam. As emoções existem para sustentar o modo de viver da humanidade. Os 

alienígenas, por outro lado, não podem cultivar e não têm este ambiente especial dos seres humanos. O 
povo da Terra os chama de “alienígenas”. Eles são apenas monstros, nada mais que isso. Estritamente 

falando, os seres humanos foram criados pelos deuses a partir do “barro”. Os deuses consideram as 

partículas básicas dos Três Reinos como “terra” ou “poeira” no cosmos. Como eu vejo, os alienígenas 

surgiram a partir de um depósito de lixo, e são inferiores aos seres humanos. 

Eles não têm emoções. Então, o que sustenta a existência da sociedade deles? A tecnologia. Quem 

possui tecnologia superior tem uma posição mais elevada na sociedade deles. Aquele que tem a 

tecnologia mais alta é o líder. Eles vivem para a tecnologia. Inicialmente, eles eram simplesmente uma 

forma miserável de vida, existindo sem um propósito real. Aos poucos, conforme passaram a utilizar a 

tecnologia para sobreviver, isso se tornou a mais alta prioridade para eles. Eles são assim. Eles não 

entendem a mentalidade da humanidade e, é claro, vocês tampouco entenderiam a deles, pois são 

completamente diferentes. Devido ao fato de a tecnologia deles estar altamente desenvolvida, eles 

sabem muito bem aquilo que vocês querem expressar. Eles sabem disso e são assim. 

 

Discípulo: Ainda não está claro para mim sob que circunstâncias devemos procurar resolver as coisas 

com benevolência enquanto enviamos pensamentos retos...         

Mestre: Eu nunca lhes falei para tentar “resolver as coisas com benevolência” enquanto enviam 

pensamentos retos. O envio de pensamentos retos é feito para limpar e dissolver as coisas, não é? Se 

você está tentando “resolver as coisas com benevolência” enquanto envia pensamentos retos, então 

para quê enviar pensamentos retos? Não é para eliminar as coisas ruins? Por que então vocês tentam 

encontrar “soluções benevolentes” para resolver essas coisas ruins? Eu já lhes disse que o veneno é 

simplesmente venenoso, e que vocês não podem torná-lo não-venenoso, podem? Vocês não podem 

fazer isso já que é naturalmente venenoso. Se vocês tentarem transformar o veneno em algo não-

venenoso esclarecendo a verdade a ele, isso não parece muito viável, parece? 

 

Discípulo: Alguns praticantes na China ainda não se juntaram ao esforço para processar Jiang.         

Mestre: Eu já falei sobre isso. Se alguns não se envolvem no esforço para processar Jiang porque têm 

papeis de relevância no esclarecimento da verdade e não querem que as suas identidades sejam 
reveladas, então, nesse caso, eu não os incentivaria a se juntarem a esse esforço. Mas nem todos estão 

nessa categoria. Alguns praticantes, devido ao nível deles no cultivo, não levaram tal iniciativa a sério. 

E há outros que simplesmente estão com medo, o que também é ditado pelo estado de cultivo pessoal. 

Essa é a situação. 

 

Discípulo: Recentemente, temos visto algumas notas de dólar americano com escritos em chinês ou 

inglês com endereços de sites do Dafa. É apropriado fazer isso nos Estados Unidos?         

Mestre: Não, não é. Eu creio que isso deve ter sido feito por pessoas que vieram recentemente da 

China. Vocês não precisam fazer isso nos EUA. Toda a comunidade internacional já considera que o 



perverso PCC é uma monstruosidade. Eles podem não dizer isso, mas eles sabem disso. Então, vocês 

não precisam dizer isso a eles ou fazer tais coisas. 

Alguns praticantes que vieram da China, ainda fazem as coisas aqui com o mesmo tipo de mentalidade 

das pessoas de lá. Frequentemente, elas fazem as coisas de uma forma estranha e as pessoas fora da 

China não as compreendem. É por isso que esses praticantes que vieram recentemente da China não 

são aceitos em certos projetos, mas também não significa que esses praticantes nunca poderão 

participar. Vocês devem mudar o seu modo de pensar, já que agora vocês vivem em uma sociedade 

normal. Vocês precisam se livrar de hábitos formados enquanto viviam sob a cultura do Partido  em 

meio a relações interpessoais anormais. Eu também era assim quando cheguei aos EUA, mas 

rapidamente entendi como eram as coisas aqui. Vocês tendem a levar as coisas ao extremo. Por 
exemplo, quando vocês escrevem um artigo, escolhem palavras extremas e quando escrevem qualquer 

coisa expressam as ideias de modo realmente radical. Tais coisas não são bem recebidas nesta 

sociedade onde as pessoas são muito orientadas para os fatos e não para o exagero das coisas. 

 

Discípulo: O que devemos fazer com o antigo Lunyu que foi substituído — mantê-lo ou queimá-lo?         

Mestre: Queimá-lo, apenas queime-o. Se o Mestre disse para queimá-lo, simplesmente queime-o. 

 

Discípulo: O Mestre poderia fazer o favor de falar mais sobre a importância da Orquestra Sinfônica 
do Shen Yun? Este é o primeiro ano que a estamos apresentando e nós tivemos dificuldades de 

promovê-la efetivamente; tem sido mais difícil do que no caso do Shen Yun.         

Mestre: À medida que a qualidade e as habilidades técnicas das apresentações do Shen Yun melhoram, 
o efeito dos shows também melhora, mais e mais. As habilidades técnicas melhoraram em dois 

aspectos. Um é o dos bailarinos, a elevação do nível de habilidade dos bailarinos que se apresentam no 

palco. O outro é que, uma vez que os bailarinos começaram a se apresentar com acompanhamento 

musical ao vivo, se a música não soasse bem, isso prejudicaria a impressão geral do espetáculo. Além 

disso, os seres divinos usam os sons para purificar os corpos das pessoas; eles podem penetrar até as 

camadas mais profundas e isso tem enorme efeito positivo. Tudo no Shen Yun tem o propósito de 

salvar as pessoas. Artistas hábeis podem inspirar as pessoas com a música, promover a cultura 

transmitida pelos deuses e ajudar a restaurar a cultura tradicional. Uma vez que a orquestra não pode 

salvar as pessoas diretamente, eu organizei uma turnê curta para divulgar a alta qualidade da música do 

Shen Yun, e essa experiência também amadurece os próprios músicos. Nós temos músicos excelentes, 

então, eu também quis mostrar o alto calibre dos músicos do Shen Yun. Nossos dançarinos têm muitas 

chances de mostrar suas habilidades, mas os nossos músicos ainda não. 

Ter uma excelente orquestra eleva a qualidade geral do Shen Yun. Os praticantes em algumas áreas, ao 

verem a boa impressão que a Orquestra produz nas pessoas, querem apresentá-la, enquanto que em 

outras áreas os praticantes apenas ouviram falar dela e também gostariam de viabilizar as apresentações 

da Orquestra, mas não têm as condições para fazê-lo. Alguns realmente querem levar a apresentação às 
pessoas, mas enfrentam desafios devido a certas mudanças nas circunstâncias, tal como praticantes que 

se mudam, e não é fácil vender os ingressos. De qualquer forma, cada área tem seus desafios. Mas eu 

acho que, na maioria dos casos, quando vocês não conseguem realizar bem alguma coisa, isso se deve 

em maior ou menor grau a vocês mesmos, coisas como a retidão nos pensamentos ou nas ideias das 

pessoas. 

Discípulos do Dafa, se vocês acham que devem fazer algo, então vocês precisam fazê-lo direito. Todo 

mundo está ocupado, é claro, o Mestre também vê isso. Eu não estou criticando vocês. Mas eu diria 

que, quaisquer que sejam as circunstâncias, se vocês, como discípulos do Dafa, puderem fazer as coisas 

bem feitas, os seres divinos realmente admirarão vocês. Mas se vocês não colocarem seus corações em 

nada, e não estiverem dispostos a trabalhar para salvar as pessoas, então o que vocês estão fazendo? 

Vocês sabem que os discípulos do Dafa devem fazer bem as três coisas, mas não estão levando a sério 



nada que fazem. Uma vez que o tempo terminar, tudo acabará. Se vocês não fizerem nada direito e não 

cultivarem direito, então o que será de vocês? 

 

Discípulo: O ateísmo está profundamente enraizado nas mentes de muitos chineses. Como podemos 

usar pensamentos retos para eliminá-lo?         

Mestre: Isso não é algo que vocês possam eliminar neste momento. Façam o melhor ao falar com 
pessoas sobre isso quando tentam salvá-las. Claro, pode-se dizer que o ateísmo ao qual os seres 

humanos estão aderindo, que todo esse sistema — inclusive a cultura — foi concebido para 

desempenhar um papel negativo. No passado, todos acreditavam no divino e foi somente nos últimos 

tempos que as coisas se tornaram como são. Os conflitos do passado costumavam acontecer entre 

diferentes religiões, sendo que cada lado defendia o Deus (ou Deuses) em que acreditava. Mas agora a 

discussão é se Deus existe ou não. Isto nunca aconteceu. É apenas um fenômeno moderno. Acaso isso 

não foi estabelecido para tornar muito mais difícil para vocês salvarem as pessoas? Então, isso é a 

catástrofe da humanidade. É a maior barreira para as pessoas serem salvas. 

Mesmo que vocês não esclarecessem a verdade sobre o perverso PCC, gradualmente as pessoas o 

veriam pela coisa má que ele é. Mas quanto ao ateísmo, aqueles que crescem nessa cultura não podem 

vê-lo pelo que ele é. Para elas, isso é realmente muito difícil. 

 

Discípulo: Em nossa região e em algumas outras, há algumas pessoas irracionais entre os praticantes 

que gritam a plenos pulmões e fazem outras coisas em Chinatown e em outros locais turísticos. Coisas 

que a polícia ou as autoridades locais não aprovam.      

Mestre: Eu posso dizer que existem pessoas assim em todas as regiões e que continuará existindo 

enquanto essa situação não terminar. As velhas forças as fazem agir assim para gerar um efeito 

negativo. Elas acham que, caso contrário, se cada discípulo do Dafa fosse tão bom e positivo, todos 

logo perceberiam a verdade, já que não haveria nenhum elemento negativo misturado. Outra coisa é 

que, se fosse de outra forma, como elas poderiam testar os seus corações? Alguns de vocês estão de 

fato apegados às coisas ditas por essas pessoas que agem estranhamente. Não é essa uma preocupação 

que vocês devem abandonar? É o que as velhas forças pensam. Elas consideram essas preocupações 

uma brecha e então fazem essas pessoas agirem dessa forma para ver como vocês lidam com isso, qual 

será o estado mental de vocês e se serão afetados. As velhas forças não se importam com o impacto 

que essas coisas podem ter nas pessoas comuns. Elas só se interessam em terminar o que querem ver 

realizado. Essas pessoas vieram para interferir, mesmo que, na superfície, elas se coloquem como 

discípulos do Dafa. Posso lhes dizer que todas elas vieram para interferir, e que as velhas forças 

fizeram arranjos para que elas se misturassem às nossas fileiras de praticantes. 

No entanto, o Mestre salva a todos. Até mesmo os agentes secretos. Eu já falei disso antes, não foi? 

Quando havia tempo e oportunidade para tanto, eu me dirigia a essas pessoas e lhes dizia para fazerem 

um esforço sincero para melhorarem, e que uma oportunidade como esta é difícil de encontrar. Mas 
agora, eu já não digo mais essas coisas. Algumas pessoas que se enquadram nessa categoria têm me 

perguntado se elas ainda poderão alcançar a Consumação. Eu respondi que se a Consumação não puder 

ser alcançada, que seja assim. Como isso poderia acontecer? Durante todo esse tempo, elas fizeram 

coisas que prejudicaram e continuam prejudicando o Dafa, além de não terem cultivado nada, então, 

como ainda seria possível? Se elas são piores que as pessoas comuns como então alcançar a 

Consumação? Restam pouquíssimas oportunidades para elas agora e, mesmo que agora tentem com 

afinco, não serão capazes de alcançar os outros. No entanto, se elas conseguirem fazer realmente bem, 

a Consumação ainda será possível, mas há muito, muito poucas oportunidades para isso agora. 

 

        



Discípulo: Essas pessoas [que agem irracionalmente] são muito proativas, elas vão todos os dias aos 

pontos turísticos.  

Mestre: Sim, essas pessoas são muito ativas. 

 

Discípulo: Alguns chineses e as pessoas em geral as condenam, mas alguns praticantes ainda as 

apoiam.         

Mestre: De fato, alguns praticantes pensam que o fato daquelas pessoas terem vindo é algo bom e, 

naturalmente, querem apoiá-las. Esses praticantes não são capazes de distinguir quem está e quem não 

está causando interferência. Justamente por existirem praticantes assim, é que se fornece a elas as 

condições necessárias para que façam isso, então, essas pessoas são capazes de fazer o que estão 
fazendo.Tolerá-las? Tolerar o quê?  Vocês devem tolerá-las quando elas afetam seus esforços para 

salvar pessoas? Claro, eu também já fui da opinião de que nós deveríamos tolerá-las tanto quanto 

possível. Mas agora, ao que tudo indica, algumas dessas pessoas nunca irão se arrepender ou mudar, 

então, não daremos a elas mais nenhuma chance. 

 

Discípulo: Discípulos do Dafa de um total de oitenta e oito países, regiões e cidades mandam seus 

cumprimentos ao Mestre.         

Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos) Eu acho que há mais algumas coisas sobre as quais eu gostaria 

de falar. (Aplausos) 

Atualmente, nós temos dois Fahui a cada ano nos EUA, o que é muito menos do que estávamos 

acostumados a ter. Mesmo assim, o resultado de estarmos juntos, compartilhando, discutindo 

experiências e estimulando uns aos outros é realmente excelente. E é para isso mesmo que são feitas as 

nossas conferências do Fa — para terem um impacto positivo no cultivo de vocês. Nossos Fahui 

também têm feito muito no sentido de ajudar nossos praticantes a superarem adversidades ao longo 

desses anos. Encorajando uns aos outros em tempos difíceis, vocês podem ajudar uns aos outros a 
saírem das dificuldades, e é exatamente isso que as conferências do Fa ajudam a fazer. Por isso espero 

que vocês não tenham vindo em vão. Como eu mencionei no início, vocês viajaram grandes distâncias 

até aqui e, contabilizando tudo – as despesas com passagens, alimentação, alojamento, etc. – os gastos 

foram enormes. Por isso, é essencial que todo esse dinheiro tenha sido aplicado de forma útil. Não deve 

ser apenas pela agitação de se juntar aos demais praticantes. Depois da conferência, quando surgir a 

oportunidade, digam àqueles que não têm sido diligentes: “Seu tempo está acabando. O que você vai 

fazer quanto a isso?” Perguntem aos que cometeram erros: “O que vocês vão fazer quanto aos seus 

erros?” E perguntem àqueles que tomaram para si mesmos o dinheiro dos praticantes: “O que vocês 

vão fazer sobre isso?” 

Alguns dos nossos praticantes não estão conseguindo superar as provas envolvendo carma de doença. 

Não pensem que a causa disso seja, necessariamente, algo extraordinário. Você pode pensar que não 

fez nada de tão errado, e que a sua fé no Fa é muito firme. No entanto, vocês não devem tratar as 

pequenas questões como se elas não fossem nada. O mal irá tirar proveito de qualquer brecha. Muitos 

praticantes até mesmo faleceram por causa de coisas pequenas; foi realmente devido a algo muito 

pequeno. Isso acontece porque o cultivo é uma coisa séria e requer não deixar lacunas. Se no cultivo de 

vocês, depois de tanto tempo, vocês não resolverem essas coisas, por menores que sejam, se vocês não 
as levarem a sério depois de todo esse tempo, então isso é um grande problema. Muitas pessoas já 

faleceram por conta de tais coisas. Agora, as velhas forças não se atrevem mais a perseguir diretamente 

os discípulos do Dafa – nenhum dos grandes seres com formas ousaria fazer isso. Então que tipo de 

seres estão fazendo isso agora? Coisas como vermes, insetos, bactérias e todo tipo de coisas ruins. 

Enviar pensamentos retos é extremamente eficaz nestes casos! Aqueles seres são eliminados em 

grandes quantidades. Mas há muitos deles, pois o cosmos é imenso e composto de muitas camadas. 

Então, depois de vocês terem limpado essas coisas, logo depois, em pouco tempo, elas podem se 

infiltrar novamente e vocês precisam eliminá-las novamente. Então vocês precisam continuar enviando 



pensamentos retos dessa forma e persistirem com isso por algum tempo, antes que vocês possam ver 

resultados evidentes. Não percam a confiança apenas porque, depois de se sentirem melhores após um 

tempo de envio de pensamentos retos, as coisas parecem não irem bem novamente. Eu posso dizer que 

as velhas forças estão utilizando esse método para iludi-los – para desgastar o forte senso de convicção 

de vocês. Então vocês precisam estar alertas no que se refere a essas coisas. 

Tenho falado sobre fazer as três coisas, todas elas são importantes. Eu espero que vocês façam ainda 

melhor nessa última etapa das suas jornadas. Aqueles de vocês que têm agido bem não devem 

esmorecer. Não devem. Não tem sido fácil para vocês perseverar durante todos esses anos. O Mestre os 

estima e lhes agradece. Obrigado a todos! (Discípulos aplaudem e se levantam em respeito). 

 

 

 

 

 
 


