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(A audiência fica em pé, longos e fortes aplausos) 

 

Vocês têm trabalhado arduamente! (Os discípulos aplaudem calorosamente e respondem: 

“O Mestre tem trabalhado arduamente!”) Aos discípulos do Dafa que estão cumprindo suas 

missões nos diversos projetos e cumprindo seus votos em seus respectivos ambientes e 

grupos sociais, digo: todos vocês têm trabalhado de forma muito árdua! (Fortes aplausos 

dos discípulos do Dafa). 

 

Atualmente, o que os discípulos do Dafa têm dito ou jurado no que se refere a ajudar o 

Mestre na retificação do Fa e salvar seres conscientes tem mostrado seus resultados no 

esclarecimento da verdade e em tudo o que fazem para cumprir suas missões; vocês já 

viram o êxito disto e é tudo simplesmente extraordinário. Isto tudo não foi algo feito por 

um impulso momentâneo nem é nenhum tipo de slogan. Agora, vocês estão no processo 

final de completar e cumprir os votos que juraram naquela época, por isso digo que os 

discípulos do Dafa são extraordinários. Seja como for, vocês atravessaram a perseguição 

mais malvada. Todos já viram que por mais tempo que a maldade permaneça e por mais 

que mude suas estratégias, nada disso funciona. Há um ponto que todos sabem claramente: 

A história deste mundo só chegou até aqui precisamente porque os dias de hoje foram 

reservados para que os discípulos do Dafa salvem seres conscientes, pois este capítulo da 

história existe justamente para o êxito dos discípulos do Dafa e para que possam cumprir 

seus votos. Entretanto, isto não se trata somente de suas promessas e do cumprimento de 

seus votos, tudo isto está ligado à retificação do Fa e aos incontáveis seres conscientes do 

Cosmos; é um assunto gigantesco. Se vocês podem fazer um bom trabalho naquilo que se 

supõe que devam fazer, tudo nos Três Reinos será bem feito e a interferência que o Mestre 

enfrenta no processo da retificação do Fa será menor. 

 

Quando vocês faziam as coisas, sem importar quantas tribulações demoníacas atravessavam 

ou que tipos de interferências ligadas aos apegos humanos ocorriam enquanto coordenavam 

as coisas juntos, vocês conseguiram atravessá-las. Espero que ao final deste período, os 

discípulos do Dafa façam ainda melhor no processo de salvar mais pessoas, de forma que 

suas poderosas virtudes sejam ainda maiores. Não devem afrouxar neste aspecto e devem 

fazê-lo ainda melhor. Toda esta parte da história foi deixada inteiramente para que os 

discípulos do Dafa possam validar o Fa. Em outras palavras, o palco da humanidade foi 

outorgado aos discípulos do Dafa. Não se deixem enganar pelo fato de que todas as coisas 

parecem funcionar como de costume aqui neste mundo, ou que as nações e os povos 

prosseguem e interagem como sempre fizeram, pois na verdade tudo isto existe para o 

Dafa. Não importa quantas profecias sobre os últimos dias da humanidade foram legadas 

desde os tempos antigos, não importa quantas – desde que o Dafa criou os Três Reinos, as 

pessoas puderam saber sobre o final da humanidade, seja de forma aberta ou velada, em 

maior ou menor grau, e não importa quantas pessoas formaram algum tipo de noção sobre o 

mundo em meio à realidade prática, na verdade, todas as vidas estão esperando pelo 

momento final da humanidade que acontece agora. Vejo que tudo o que ocorre hoje, é 

devido ao fato de que as coisas estão caminhando para a etapa final, ainda que muitas 

pessoas não se atrevem a reconhecer as manifestações progressivas que ocorrem desta 

realidade antes da chegada do momento final; ainda assim o número de vidas salvas não é o 
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suficiente e há uma quantidade de discípulos do Dafa que não alcançaram o nível. Esta é a 

principal razão do porquê este assunto ainda não foi concluído. 

 

Em outras palavras: vocês não devem afrouxar no que se refere a salvar seres conscientes, e 

necessitam fazê-lo ainda melhor e salvar mais pessoas, pois isto é extremamente crucial, é 

realmente muito importante. Atualmente a humanidade não acredita nestas coisas, porém, 

dentro de pouco tempo, lentamente a humanidade perceberá e gradualmente tudo será 

esclarecido. Em um futuro próximo, as pessoas do mundo saberão que os discípulos do 

Dafa estão salvando as pessoas. Definitivamente vocês têm que fazer melhor no que diz 

respeito a este assunto, e fazê-lo com mais vigor ainda. Isto envolve o fato de poderem 

cooperar bem entre si. Se vocês falharem em cooperarem bem entre si, a maldade realmente 

se aproveitará, e vocês sofrerão grandes perdas. Perdas, tanto em termos de cultivo pessoal 

como nos projetos em grupo que têm como objetivo salvar os seres conscientes. 

 

Como sabem, se vocês falharem em fazer bem essas coisas, a maldade arruinará os projetos 

em que vocês têm trabalhado tão arduamente, arruinando assim com todos os seus esforços. 

Se a coordenação entre vocês não for boa, vocês não poderão realizar de forma eficaz o que 

os discípulos do Dafa devem fazer. A primeira coisa que todos fazem é discutir assim e 

assim, cada pessoa se agarra às próprias noções e opiniões e como resultado as coisas ficam 

sem ser resolvidas, e como consequência, os discípulos do Dafa não conseguem fazer 

muitas coisas, e quando as fazem, eles não as fazem bem. Isto ocorre frequentemente 

quando os projetos exigem que todos trabalhem unidos. Há algumas razões para isto. Eu 

digo que todos os discípulos do Dafa são extraordinários, e todos são reis que vieram de 

diferentes mundos, então, consequentemente têm seus próprios pontos de vista e todos têm 

suas capacidades. Entretanto, não se chega a nada quando cada um faz as coisas de seu 

próprio jeito e não coopera com os outros. Quando é necessário que todos atuem juntos 

para se realizar algo, todos devem trabalhar no mesmo assunto. Então, como vocês devem 

fazer exatamente as coisas? A verdade é que não é possível que o ponto de vista de uma 

pessoa seja perfeito, as idéias de ninguém são as mais brilhantes. Em se tratando de coisas 

cruciais, quando alguém levanta um assunto ou tenta resolver algum problema, ou faz 

sugestões para melhorar algo, desde que o ponto de partida dessa pessoa seja bom e que as 

coisas que ela faz não sejam ruins no geral, nós devemos atuar ativamente de acordo com 

ela. 

 

Então, há aqueles que dizem que querem uma melhor cooperação, por isso dão opiniões 

diferentes, mas quando suas opiniões não são aceitas, eles acham difícil prosseguir com as 

coisas. Não é assim. Sendo discípulos do Dafa, os pensamentos retos provêm do Fa, e seu 

cultivo não é uma questão de quão boas são suas idéias ou de quão brilhante é o seu método 

humano. Pelo contrário, só é cultivo quando se utiliza pensamentos retos ao lidar com o 

assunto. Se a idéia ou o método de alguém tem deficiências, então todos podem discutir 

racionalmente sob a direção da pessoa responsável. Porém quando o que você fala não é 

aceito ou os outros não concordam, você fica passivo e se coloca de forma negativa, pois 

você sente que sua abordagem é fundamental para que as coisas saiam perfeitas.  Porém na 

realidade, como um discípulo do Dafa, se neste momento seus pensamentos são retos e o 

que você quer é cultivar, ser responsável e fazer as coisas bem, então você deve corrigir o 

ponto que você sente que tem uma deficiência no projeto e silenciosamente fazê-lo bem. É 

assim que um discípulo do Dafa deve agir. Se todos os discípulos do Dafa puderem fazê-lo 

desta forma, certamente qualquer coisa será muito bem feita. 
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Algumas pessoas pensam: “Porém, se agirmos assim, o crédito não vai para a outra pessoa? 

A poderosa virtude não será toda dela?” Não, não será. Todos sabem que o que fazemos 

não é para que os seres humanos vejam nem é para que o responsável por algum projeto ou 

a pessoa responsável por alguma Associação do Dafa veja, certo? Se você diz que é para 

que o Mestre veja, porém o corpo principal do Mestre não está diante de você, então como 

você quer que eu veja? No entanto, quem vê é a multidão de Deuses, os Fashen do Mestre 

também estão vendo, e os inumeráveis seres conscientes do Cosmos estão observando de 

forma fixa cada pensamento seu e cada atividade mental. Então, a quem você quer mostrar? 

Todas as coisas assombrosas que vocês fazem durante a validação do Fa estão sendo 

registradas neste capítulo da história do Cosmos, e não se omite nada relacionado a um 

discípulo. No entanto, se você enxerga isto da perspectiva das coisas superficiais das 

pessoas comuns, então tem um apego, tem um coração humano. Não dê importância a esse 

reconhecimento humano, e se você consegue completar em silêncio algo que viu que estava 

errado, e se em silêncio fez bem aquilo que deveria fazer, e se em silêncio corrige algo que 

percebeu que não estava bom, então a multidão de Deuses terá uma tremenda admiração 

por você e exclamarão que você é simplesmente extraordinário. Isto é o que os discípulos 

do Dafa devem fazer. Este é um aspecto. Sendo um discípulo do Dafa, ah... quando as 

discussões persistem ou quando a discussão sobre determinado assunto que precisa ser 

coordenado não dá em nada, vocês devem fazer as coisas da forma que eu expliquei, e a 

maldade nunca mais conseguirá interferir. 

 

Também quero explicar sobre o assunto de coordenação relacionado aos discípulos do Dafa 

fora da China continental. Isto é algo de que não falei antes, pois queria forjá-los para que 

atravessassem e completassem os seus próprios caminhos, pois todos os discípulos do Dafa 

são reis de mundos elevados, e cada um tem que validar aquilo a que se iluminou do Fa. 

Então, vendo como a situação está agora, este período de tempo já foi suficientemente 

longo, já se passaram dez anos, e penso que se deve colocar um ponto final, considerar que 

terminou. Então, digo a todos que de agora em diante, a pessoa responsável por um projeto 

é o primeiro responsável por aquele projeto. Isto inclui o responsável pela Associação do 

Dafa de todas as regiões. O responsável pela Associação é o representante deste assunto. Se 

ele precisar algo de você, faça-o incondicionalmente. (Fortes aplausos) Começando agora 

mesmo.  

 

Faça-o incondicionalmente. Entendem o que digo? Em muitas ocasiões, quando uma 

questão enfrenta debates intermináveis, o que o representante da Associação disser é o que 

será feito. E mais, com respeito a muitas coisas, ele não tem que discutir com todos; ele 

simplesmente arranja as coisas diretamente e todos agem de acordo com aquilo que ele 

arranjou. Por quê? Antigamente, muitos assuntos eram discutidos dessa forma e daquela 

forma, e eu não expressei minha opinião sobre isto, pois intencionalmente eu estava 

temperando vocês para que tivessem vossos pensamentos e completassem vossos próprios 

caminhos. Porém agora, este período de tempo já foi longe demais, e agora o que devem 

fazer é acabar com este estado. Então, sendo ele o responsável pela Associação, o 

responsável geral, ele é o responsável perante o Mestre e perante a Associação do Dafa 

mundial, e se algo ocorrer, o Mestre ou a Associação do Dafa mundial falarão com ele. Ele 

necessita prestar contas somente ao nível superior. O estado de cultivo de nossos estudantes 

também necessita ser ajustado, e de agora em diante, já não devem mais cultivar com os 

olhos sobre a pessoa responsável. De agora em diante não digam mais palavras sobre como 
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ele se cultiva ou sobre como guia as pessoas, não fiquem com “olhos sobre ele” neste 

aspecto, comecem a cultivar a si mesmos e a cultivar de acordo com o que acabo de dizer. 

Todos necessitam fazer isto, e de agora em diante comecem a cultivar a si mesmos. 

 

Então, o primeiro responsável por um projeto, sem importar qual seja o projeto, e os 

responsáveis pela Associação do Dafa de diferentes regiões, o que quer que eles façam, 

todos devem segui-los e fazer o mesmo. Eles cometerão erros que vão contra os nossos 

princípios? Não, definitivamente não. E sou muito claro neste ponto. Os discípulos do Dafa 

já têm se temperado por muitos anos, e posso ver muito claramente que não haverá 

problemas deste tipo. Se realmente surgirem tais problemas, a Associação de Falun Dafa 

não terá dificuldades em substituir quem quer que seja. Porém, não pensem em mudanças, 

possivelmente não seja possível fazer mudanças. (Os discípulos riem) Forjar os muitos 

discípulos, ser responsável por todos não é uma façanha fácil. Depois de passar tantos anos, 

os discípulos do Dafa têm seus próprios métodos únicos de trabalho e as formas de fazer as 

coisas; vocês são cultivadores e neste aspecto não são totalmente iguais às pessoas comuns. 

Já se temperam por dez anos e eu penso que agora já estão muito maduros. Agora que este 

estado foi corrigido, os responsáveis pela Associação o farão muito bem, pois os choques 

das interferências externas serão muito pequenos, e eles poderão pensar sobre as coisas do 

Dafa de forma integral, já não terão que investir a maior parte de sua energia em resolver as 

relações com vocês e entre vocês. Pelo contrário, colocarão a energia deles em realizar bem 

os projetos do Dafa e em realizar as coisas que os discípulos do Dafa devem fazer. Assim, 

a carga dos responsáveis pela Associação será mais leve e terão mais tempo para cumprir as 

coisas importantes. Quanto a vocês que são discípulos do Dafa, não devem se enfocar 

neles, ao invés disso, devem se enfocar em vocês mesmos e em como cooperarem bem, 

fazer as coisas bem e terminar aquilo que se supõe que devam fazer. Este deve ser o estado 

das coisas a partir de agora. Eu estou explicando isto formalmente neste Fahui, e hoje vim 

aqui especificamente para falar deste assunto. 

 

A partir de agora, o estado das coisas deve mudar e devem fazê-lo como o descrevi. Ao 

fazer isto, que tipo de estado trará? Em muitos casos, se chegará a uma decisão, haverá 

muita energia ao fazerem as coisas, e a tarefa que estão fazendo será rapidamente 

completada. Todo tipo de coisas que devem fazer na validação do Fa, para a salvação dos 

seres conscientes, para a qualidade das operações ou o progresso em cada um dos projetos 

para salvar as pessoas, em tudo isso ocorrerão grandes mudanças neste aspecto, então, de 

agora em diante faremos as coisas desta maneira. 

 

Com tantos discípulos do Dafa hoje aqui, duas horas provavelmente não sejam suficientes 

se recebermos os papéis com perguntas como geralmente fazemos nos Fahui. Então, penso 

que se fizerem reuniões individuais de projetos depois do Fahui, eu poderei falar com vocês 

nesse contexto, e desta forma, poderemos falar sobre certos assuntos específicos e cuidar 

deles. Se vocês têm objeções sobre o que acabo de dizer, podem transmitir suas opiniões 

através dos vários canais. Porém penso que todos vocês estão aqui para “ajudar o Mestre a 

retificar o Fa” – essas são as suas próprias palavras – realmente vocês querem ajudar o 

Mestre a retificar o Fa? Vocês dizem: “O que quer que o Mestre diga, isto é o que faremos” 

e “o que quer que o Mestre queira, isto é o que faremos”. Então digo: Isto é o que eu quero! 

(Fortes aplausos). 

 



 6 

Tendo dito isto, direi agora algumas palavras sobre “o que quer que o Mestre queira, isto é 

o que faremos”. A verdade é que, frequentemente suas bocas dizem que o que o Mestre 

quiser fazer, isto é o que faremos, porém nem bem se deparam com situações específicas, 

essas palavras se diluem sem que percebam. Sempre carregam suas próprias opiniões, e 

pensam que suas opiniões combinam com suas realidades e circunstâncias, porém na 

realidade não é assim. Não devem esquecer que este período da história foi deixado para a 

retificação do Fa e também foi outorgado aos discípulos do Dafa a salvação dos seres 

conscientes e o aperfeiçoamento de si mesmos, e isto não é tão simples como as pessoas 

comuns imaginam com pensamentos humanos. Outra coisa é que algumas pessoas sempre 

pensam: “O que o Mestre quiser que façamos isto é o que faremos, e vou fazê-lo ainda 

melhor”, e novamente mudam aquilo que o Mestre quer. Sempre que isto ocorre, há 

corações humanos em ação, e serve como interferência. 

 

Há também o assunto da venda dos ingressos do Shen Yun. Eu disse que agora devemos 

focar a classe social alta, pois somente quando nos tornarmos parte da corrente cultural 

principal é que poderemos destravar amplamente a sociedade, ter um grande impacto, ter 

mais pessoas vindo aos shows e sendo salvas. Porém, há pessoas que fazem todo tipo de 

objeções, e algumas dizem que os preços dos ingressos são muito caros; na verdade este 

não é o caso em absoluto. Por exemplo, uma das companhias do Shen Yun está atuando na 

Costa Oeste dos Estados Unidos, e o preço dos ingressos foi estabelecido com base nos 

preços normais para ingressos de espetáculos de alto nível. Quando se iniciou a venda dos 

ingressos, poucas pessoas compraram. No entanto havia várias razões, uma é que em julho 

e agosto muita gente está de férias, os estudantes estão de férias, e muitas famílias ricas 

saíram da Costa Oeste para aproveitar as férias, algumas foram navegar, enquanto outras 

foram a reuniões ou visitar amigos. Então, muita gente da Costa Oeste está ocupada com 

essas coisas, há pouca gente que fica por lá, e por isso vem menos pessoas para assitirem o 

show. Esta é a essência do problema! Se vocês tornarem os ingressos do show mais barato, 

mesmo assim não virão muita gente. Este é o cerne da questão.  

 

Há algo que precisam saber claramente, este assunto que quero realizar não é em absoluto 

algo que vocês possam discutir se vão ou não vão fazer, pois se digo que algo tem que ser 

feito desta forma, então faça-o, pois uma vez que decido algo, não são simplesmente 

palavras, absolutamente não é uma simples forma de fazer as coisas. Eu preciso ajustar 

muitas coisas, inclusive os seres divinos fazem assim e me seguem. Muitas coisas mudam 

durante a retificação do Fa, porém se não pode aceitar isto em seu coração, e sempre quer 

mudá-las de acordo com a sua vontade, a situação se converterá em uma grande desordem; 

se você alterar apenas um pouquinho, já resultará em uma desordem. Você não disse que 

fará as coisas conforme o Mestre quer que as faça? (os discípulos riem). Então, como você 

também pode ter opiniões sobre como o Mestre quer fazê-las? Se realmente as coisas não 

caminham a contento, então o Mestre é o responsável! Seja que as coisas caminhem bem ou 

não, faça a tentativa. Apesar de muitos de vocês viverem aqui na sociedade ocidental, na 

realidade não entendem verdadeiramente esta sociedade. Precisam mudar o pensamento 

que formaram baseados na cultura do partido, e entenderem melhor como funciona o estado 

normal da vida no estrangeiro, não deixem que o pensamento humano sempre obstrua as 

coisas. Quando verdadeiramente tratarem de fazer as coisas segundo a vontade do Mestre, 

porém não as fizerem corretamente, ainda assim não dará certo. O Mestre disse que foquem 

na sociedade principal, no entanto vocês continuam indo a lugares que não são de alto nível 

social. Então, naturalmente as coisas não saem bem, e claro, tampouco estão cooperando 
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verdadeiramente. Se o Mestre lhes pede que trabalhem se dirigindo à sociedade de classe 

alta, simplesmente façam assim com pensamentos retos, e definitivamente terão êxito. 

 

Na verdade, eu estava simplesmente tomando algo como exemplo para explicar a questão. 

Há muitas coisas que vocês não sabem claramente. O processo de “não saber como fazer a 

saber como fazê-las” não deve se arrastar por muito tempo. “Fazer as coisas como o Mestre 

as faz” não é algo tão simples como dizer. Com outros projetos, como querem realizá-los é 

vosso próprio assunto, inclusive se estão envolvidos em discussões ou lidando com 

diferentes opiniões, porém quando se trata das coisas que o Mestre quer que façam, 

realmente não se pode discutir se vão ou não vão fazer. Só se pode discutir sobre como 

fazê-lo bem; vocês devem entender isto muito claramente. 

 

Já se passou um longo tempo desde que foi realizado um Fahui, e não foi feito em grande 

escala, por isso, os estudantes de diferentes regiões não tiveram muitas oportunidades de se 

reunirem. Escutei dizer que a qualidade dos entendimentos que se apresentaram hoje é mais 

alta e todos sentem que este Fahui está indo muito bem. No entanto digo que isto não é tão 

simples assim; tudo se deve ao fato de que os discípulos do Dafa têm se temperado cada 

vez mais até a maturidade, e muitas coisas são cada vez mais claras em termos dos 

princípios do Fa. Por isso, definitivamente vocês terão diferentes manifestações em seus 

estados de cultivo. Os estados de cultivo dos discípulos do Dafa serão cada vez melhores e 

o estado de todo o corpo também será cada vez melhor de agora em diante, isto é certo. Se 

todos puderem alcançar e chegar às expectativas que acabei de expor, então os estados de 

cultivo dos discípulos do Dafa em diferentes regiões se transformarão de hoje em diante; 

não necessitam mais discutir ou questionar as coisas que os responsáveis por diferentes 

lugares e o responsável principal pelo projeto querem fazer. Só necessitam fazê-lo, pois os 

Fashen do Mestre e a multidão de Deuses estão cuidando das coisas.  

 

Quando questionam o responsável principal, na realidade, estão questionando o projeto. Por 

quê? Usemos a NTDTV como exemplo. Vocês sabem quem é o responsável geral da 

NTDTV, se dizem que o responsável geral tem problemas, têm dúvidas sobre ele ou dizem 

que é inadequado e assim deve ser substituído, digo-lhes, se isto ocorresse, tudo o que a 

NTDTV tem feito desde o começo até hoje seria apagado, e tudo aquilo que os praticantes 

que participaram fizeram para validar o Fa e salvar seres conscientes teria sido em vão, 

desapareceria. Este projeto não existiria, e não valeria nada a poderosa virtude que 

estabeleceram nem as coisas que fizeram; isto é sério assim. Então, talvez alguém pergunte 

como é que o responsável principal está responsável por algo tão grande. Foi porque se 

cultivou especialmente bem? Não necessariamente. Isto se deve ao fato de que ele começou 

este projeto e o dirige, e o projeto recai sobre ele. Não é que todos os demais estejam 

meramente validando o Fa e fazendo somente a sua parte nesse projeto, uma vez que ele já 

foi lançado fazendo as coisas bem feitas. Na verdade é como quando você se cultiva em 

uma empresa da sociedade comum; o chefe da empresa não obterá virtude graças a você, 

porém você estabelecerá sua própria poderosa virtude neste ambiente.  

 

Sendo o responsável principal neste projeto, se você se cultiva bem ou não, também é 

muito crucial. Se você não se cultiva bem, impactará o projeto inteiro, causando que ele 

fique parado e que haja muitas dificuldades. Então isto é muito crucial. Porém, dito isto, a 

Associação de Falun Dafa é responsável por ele, e se o Mestre ver alguma coisa, falará com 

a Associação. Então, vocês não precisam se preocupar com isso. Quanto ao responsável 
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principal, qualquer projeto é assim. O resto de vocês não pode simplesmente apagar sua 

participação neste projeto ou apagar esses dez anos de cultivo substituindo a pessoa e 

começando tudo novamente, pois já não temos mais tempo, não temos mais essa 

oportunidade. Não podem apagar toda a sua poderosa virtude, a poderosa virtude que vocês 

estabeleceram ou os frutos que tiveram validando o Fa, ou tudo o que estabeleceram 

enquanto salvavam seres conscientes, por isso não pensem mais sobre esses assuntos, sobre 

como substituir alguém ou quem fará o trabalho se o responsável não for adequado. Se 

realmente o substituísse, as coisas que envolvem o projeto seriam simplesmente enormes, e, 

desde o princípio até o final, teria sido em vão. No entanto, se a pessoa que é o responsável 

principal realmente não tem feito bem e realmente o projeto não sai do lugar, então o 

Mestre tomará outras medidas. Se realmente alguém for substituído, farei que a multidão de 

Deuses o coordene, e que as coisas se equilibrem novamente bem sem que vocês percam 

vossa poderosa virtude. Porém, essas não são mudanças que possam ser feitas casualmente. 

O responsável principal não deve ser mudado absolutamente de forma corriqueira. 

Enquanto não tiver cometido um grande erro ou tenha ido para o outro lado, absolutamente 

não deve ser mudado.  

 

Hoje falei abertamente sobre este assunto e usei o exemplo da NTDTV, porém foi só um 

exemplo, o que disse se aplica para todos os demais projetos. Não façam os responsáveis 

sempre se cultivarem, de agora em diante não olhem para o responsável sempre franzindo a 

testa. Na sociedade de gente comum, se você sempre franzisse a testa para seu chefe, ele 

lhe despediria no ato. Por que os responsáveis não foram substituídos depois de todos esses 

anos? Primeiro, todos têm estado se temperando, e segundo, eles são extremamente cruciais 

para este projeto, se você os substituir, o projeto não existirá mais. O que quer que façam, 

seria começar novamente, e tudo o que os discípulos do Dafa fizeram antes nesse projeto, 

seria apagado, não existiria mais. Então, isto é crucial. Valorizem tudo o que têm feito, isto 

também é valorizar a si mesmos! Lembrem-se das palavras do Mestre! (Aplausos) 

 

Isto é tudo o que direi. Obrigado a todos! (Fortes aplausos). Sendo um discípulo do Dafa, 

todos aqueles em nossos diferentes projetos que não são os responsáveis principais, devem 

trabalhar juntos, de agora em diante, realmente necessitam começar a trabalharem juntos 

bem e segundo os requisitos do progresso da retificação do Fa. Espero que todos façam 

melhor. Vocês são extraordinários, atravessaram os ambientes mais difíceis e perversos, e 

mais ainda, todo o tempo vocês têm validado o Fa, esclarecido a verdade e salvado seres 

conscientes até hoje. É possível que você não perceba o quão grande é sua poderosa 

virtude, porém os seres conscientes deste Cosmos já não se atrevem a vê-los sem o respeito 

que merecem. 

 

Obrigado a todos! (A audiência agradece com um longo e forte aplauso) 


