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(Fortes Aplausos) 

 

Olá a todos! (Os discípulos: Olá Shifu!). 

 

Todos têm trabalhado arduamente! (Os discípulos: O Shifu tem trabalhado arduamente!). 

Estou muito feliz em ver todos vocês.  Não tivemos muitos Fahui nesses anos, 

especialmente um Fahui de grande escala; devido a isso também há menos oportunidades 

para vê-los, porém eu sei tudo, muitos discípulos do Dafa têm feito muito bem no 

esclarecimento da verdade, salvando pessoas e opondo-se à perseguição; houve muitas 

iniciativas e, de fato, isto teve um efeito muito grande; neste ponto pode-se dizer que vocês 

têm cumprido com a responsabilidade de discípulo do Dafa. Porém, acompanhando as 

mudanças na totalidade da situação, todos sabem que o número de elementos perversos é 

cada vez menor, o enorme estado da retificação do Fa segue avante, nível após nível, 

debilitando os fatores que separam e dividem o mundo humano, e quanto mais se aproxima 

do mundo humano, a perversidade dos espaços em cada nível é destruída em grande 

quantidade, nível após nível; essa é a razão desse pouco que ainda há no mundo humano 

diminuir cada vez mais, está cada vez mais débil; é possível que ocorra uma grande 

mudança na situação. Certamente, sendo um discípulo do Dafa, não podem relaxar nas 

coisas que devem fazer, especialmente as três coisas, não podem relaxar de nenhuma 

forma. Sua poderosa virtude, seu cultivo, tudo aquilo que carregam está envolvido nisso. 

 

Sendo um discípulo do Dafa, seu cultivo está em primeiro lugar, porque se você não se 

cultivar bem, não pode completar o que quer fazer; se não se cultivar bem, o grau que 

poderá conseguir ao salvar pessoas tampouco será tão grande. E, se vocês se cultivarem 

pior ainda, então verão as coisas utilizando todo tipo de pensamento de gente comum, ou 

seja, com a maneira de pensar das pessoas comuns, e isto é ainda pior. Por isso, vocês não 

devem relaxar de forma alguma, não podem lidar com isso sem dar a devida importância. 

As oportunidades predestinadas, a espera de dezenas de milhões de anos, tudo o que nós 

suportamos durante a história, enfim, tudo é para os dias de hoje. Se você não puder fazer 

bem as coisas que quer fazer no “momento chave”, quando as coisas clarearem, para você, 

para sua vida, será algo muito sofrido, por isso, assegurem-se de não tomar essas coisas 

como se não fossem importantes, não façam isso de forma alguma.  

 

Especialmente no estudo do Fa, todos, sem falta, necessitam estudá-lo seriamente. Todos 

sabem que em muitos lugares surgiram várias situações no estudo do Fa. Quais situações? 

Algumas áreas estão fazendo isso como formalidade. Quando alguns leem Zhuan Falun, os 

pensamentos não estão concentrados, eles pensam em outras coisas, não conseguem se 

concentrar no estudo. Isso é o mesmo que desperdiçar tempo; e não é só desperdício de 

tempo, pois originalmente esse é exatamente o momento para se elevarem; porém se vocês 

pensam em problemas ou alguns assuntos que não deveriam pensar, não só não se elevam 

como também decaem. Se não estudarem bem o Fa, muitas coisas não poderão ser bem 

feitas.  

 

Todos sabem que os discípulos do Dafa estabeleceram alguns projetos para se opor à 

perseguição, esclarecer a verdade e salvar as pessoas; o mais importante é que todos devem 

coordenar bem, pois se vocês coordenarem bem entre si, poderão fazer as coisas bem. Eu já 

disse isto antes, disse que, na história, os discípulos do Dafa foram todos reis, foram todos 
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reis do Céu, então cada um tem as suas próprias opiniões, cada um tem a capacidade de 

completar assuntos independentemente, porém vocês têm dificuldades para coordenarem 

bem entre si. A dificuldade está em que cada um tem seus pensamentos, cada um tem boas 

idéias, então, quando cada um de vocês insiste em suas próprias opiniões, não podem 

coordenar bem as coisas. Porém, de qualquer forma, você são cultivadores, são discípulos 

do Dafa e, no final, são capazes de seguir adiante com as coisas que querem fazer; os 

pensamentos retos dos cultivadores devem ter um efeito de guiamento. De fato penso que a 

chave disso é que se vocês podem alcançar o padrão no estudo do Fa e, se podem alcançar 

o padrão no cultivo, realmente todos os assuntos de coordenação são resolvidos. Já por um 

longo tempo, em alguns lugares, algumas pessoas ainda não puderam alcançar o padrão em 

seus estudos do Fa, por isso muitas vezes utilizam formas de gente comum; quando não 

conseguem coordenar bem as coisas, elas se sentem negativas e cada uma faz as coisas do 

próprio jeito ou tratam o assunto com astúcia de gente comum. Tudo isso se transformou 

em algo como pessoas comuns fazendo coisas do Dafa; isso não deve acontecer. Em 

algumas áreas essa situação é ainda mais nítida, em algumas pessoas também. Você sente 

que, não importa como, “eu tenho feito coisas para o Dafa”. Na realidade não é assim, o 

que você fez foi só uma formalidade; as pessoas que devem ser salvas ainda não foram 

salvas; esse assunto da necessidade de todos coordenarem bem entre si, não foi ainda 

resolvido. Não sejam assim de nenhuma forma, vocês devem cultivar a si mesmos bem e 

realmente se mostrarem como discípulos do Dafa e resolverem os problemas da perspectiva 

de um discípulo do Dafa; coordenando dessa maneira, vocês poderão fazer as coisas bem. 

 

Outra coisa é que os recursos dos discípulos do Dafa são limitados, falando especialmente 

de forma global, muitos discípulos do Dafa estão atuando em diferentes projetos e não 

participam dos estudos do Fa organizados pela Associação do Dafa local, e estes estudantes 

tampouco tomam a iniciativa de estudar o Fa, inclusive há alguns que já há um longo tempo 

não estudam o Fa. Pensem todos, eu já disse que se aquilo que é feito não tem base no Fa, 

se não tem o poder do Fa e você não tem se cultivado bem, então você não poderá cuidar 

bem desse assunto. É possível que você tenha feito tal assunto, porém isso simplesmente 

não teve efeito, simplesmente não pode salvar pessoas, já que você não pode gerar o efeito 

de dissolver os fatores perversos. Por isso, estudar o Fa é o mais importante, é o mais 

importante, essa é a garantia mais básica de todas as coisas que quiser fazer. Se você não 

puder alcançar o padrão no estudo do Fa, então tudo estará acabado.  

 

Às vezes, quando vocês não alcançam o padrão no estudo do Fa, é porque têm muitos 

apegos de gente comum e até mesmo exteriorizam todo tipo de corações humanos. Quando 

lidam com um assunto, mesmo assuntos muito importantes, todos utilizam corações 

humanos para avaliar o problema e ao fazer as coisas; com o tempo, fica difícil fazer bem o 

projeto no qual estão trabalhando. Devido ao fato de você não estudar o Fa, os apegos de 

pessoa comum também aumentam, tornam-se mais e mais nítidos, e assim você será mais e 

mais como uma pessoa comum, e diante dos outros, não parecerá ser um cultivador. Não 

importa o quão ocupados estão, vocês devem estudar o Fa, por isso eu sugiro que os 

discípulos do Dafa de todos os projetos busquem um tempo para participar do estudo local 

do Fa. Justamente porque cultivadores de diferentes projetos me perguntaram se eles 

sozinhos podiam arranjar um tempo para estudar o Fa, eu observei se eles participavam do 

grupo grande, ou se eles sozinhos podiam aproveitar bem o estudo, se isso era bom ou não. 

O resultado é que descobri que não foi bom, pois eles também estão estancados e fizeram 
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muitas coisas más, eles pensam e veem os problemas como humanos, lidam com os 

problemas utilizando corações humanos e não podem alcançar o padrão no cultivo. Já vi a 

gravidade deste problema, por isso digo a todos que o melhor é que todos participem do 

estudo do Fa local. Não importa o motivo, não podem relaxar no estudo do Fa; este é o 

maior problema, o problema fundamental. 

 

Todos sabem que quando não alcançam o padrão no cultivo, os corações humanos 

emergem, todos podem vê-los nos comportamentos que se manifestam. Nesses corações 

humanos há todo tipo de pensamento, todo tipo de fonte de pensamentos, e todos interferem 

em você. Quando seus pensamentos se identificam com o estado de qualquer tipo de vida, 

esse tipo de vida imediatamente gera um efeito. É que o grau de complexidade deste 

universo não pode ser descrito com a linguagem humana; é muito complexo. Ao mesmo 

tempo existem também diferentes espaços verticais e horizontais compostos por muitos 

tipos de diversos fatores. Nos espaços do universo compostos por diferentes partículas, há 

também muitos diferentes espaços compostos por diferentes tipos de elementos e há todo 

tipo de vidas compostas por partículas com suas características particulares e de diversos 

tipos e tamanhos; a quantidade de tipos e tamanhos de vidas é infinita. Se seus pensamentos 

se identificam com qualquer um desses tipos de vida, isso gera imediatamente um efeito, 

porém você não sabe qual é a fonte de seus pensamentos, e pensa que é você mesmo que 

quer fazer a coisa dessa maneira. De fato, são seus apegos que causam que esses seres 

gerem um efeito, e dessa maneira, fortalecem seus apegos.  

 

Falando da origem dos pensamentos, muita gente está investigando isso; os cientistas 

também estão investigando isso, dizendo como as capacidades do cérebro e os pensamentos 

são produzidos. No passado, eu disse a todos que o cérebro é, na realidade, uma fábrica de 

processamento para a estrutura dos pensamentos deste nível humano e a forma de expressá-

los. Independentemente do que os movimentos de seu corpo querem expressar, da 

construção dessa linguagem, trata-se do efeito gerado, tal efeito, para que tome forma, é 

processado. Alguns pensamentos se originam de conceitos formados neste mundo, nesta 

vida; alguns, de apegos devido às coisas que vocês gostam, porém os pensamentos quanto a 

assuntos maiores, de onde vêm? Onde está sua origem? Não está neste espaço. Estritamente 

falando, no momento chave o “eu” original gerará um efeito. Normalmente, sob 

circunstâncias normais, a origem dos pensamentos que fortalecem seus conceitos e suas 

vontades existe em qualquer espaço, e além disso, isto está relacionado com o nível moral 

da pessoa; alguns têm pensamentos que vem de reinos mais altos, alguns têm pensamentos 

que vem de reinos muito baixos, por isso, devido aos diferentes níveis e planos morais da 

pessoa, o nível de como a pessoa faz alguma coisa ou pensa sobre um problema também é 

diferente. O grau de complexidade nos espaços é muito grande, desde os níveis baixos até 

os níveis altos, além disso, existem muitos espaços de níveis iguais, há também muitos 

espaços horizontais, tanto quanto espaços verticais. O grau de densidade de todos os tipos 

de vida é imenso, e todos podem interferir com as pessoas, inclusive com os cultivadores 

que não pensam sobre as coisas com base no Fa.  

 

Comparativamente falando, o corpo do homem neste universo é grande. Todos sabem que 

as partículas mais microcósmicas têm energia mais poderosa; por acaso a ciência moderna 

não afirma que a radioatividade é forte? Uma vida composta de átomos, por ser uma 

partícula pequena, também é certamente pequena. Claro, há também vidas grandes nesse 
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plano inteiro mais microcósmico, também há vidas grandes compostas por partículas 

microcósmicas de diferentes níveis, porém, comparativamente falando, é como se tais vidas 

tivessem a mesma quantidade de partículas que compõem o corpo humano; digo, não 

importa o tamanho da partícula, falando só sobre o número de partículas, é também uma 

vida composta de tantas partículas, no entanto, de forma relativa, o corpo individual é 

pequeno. Os corpos formados por partículas mais microcósmicas serão ainda mais 

pequenos, e os formado por partículas ainda mais microcósmicas são ainda mais e mais 

pequenos, porém a inteligência é maior, pois o nível é mais alto. Há muitos Budas e Deuses 

nos espaços sumamente microcósmicos, os quais também são também muito 

microscópicos, porém, quando se manifestam, são muito grandes. Há Budas em todos os 

espaços compostos por diferentes tamanhos de partículas; alguns provavelmente vieram de 

espaços pequenos, tão pequenos que não se vê. Certamente, diferentes espaços têm 

diferentes tamanhos; há Budas, Taos e Deuses compostos de diferentes tamanhos de 

partículas. Digo, essas vidas nos espaços microcósmicos não são somente Budas, Taos e 

Deuses. Todos sabem que há todo tipo de vidas, é muito complicado; em nosso mundo 

humano também há todo tipo de raças, diferentes tipos de povos; os outros espaços são 

ainda mais complicados, a história é ainda mais longínqua. Por isso, não importa com quem 

se identifica, isso gera um efeito. Este é o ponto. 

 

A outra coisa é a composição e a estrutura do corpo humano. Todas as partículas de matéria 

são elementos que compõem todos os corpos de matéria nos Três Reinos, são também todas 

as partículas que compõem o corpo humano, por isso são muitas. De fato, as moléculas, 

átomos, quarks, nêutrons e prótons dos quais falamos, são partículas dentro dos Três 

Reinos, e além disso, são partículas que compõem este nível superficial dos humanos 

dentro dos Três Reinos e sua estrutura é diferente das partículas fora dos Três Reinos, 

porém, ainda assim, é muito complexo, são muitas, pois seu corpo é composto de 

moléculas, e as moléculas compõem as células, e as células compõem você. Então, o que há 

em níveis mais microcósmicos que as moléculas? Todos sabem que as moléculas são 

compostas por átomos e, em níveis mais microcósmicos, estão os núcleos atômicos, 

prótons, neutrinos, isso até que a humanidade faça novos descobrimentos. Digo que, por 

mais que a humanidade se desenvolva, nunca conseguirá descobrir quais são as partículas 

finais que compõem o corpo humano e quais são as partículas mais altas dos Três Reinos; 

porém, essas são meramente um nível das partículas mais, mais baixas no universo.  

 

O significado do que disse há pouco é para dizer a todos que, na realidade, a origem dos 

pensamentos é muito complicada. O homem neste mundo humano está só desfrutando o 

processo de sua vida; eu, no passado, disse que o homem é de dar muita pena; neste mundo, 

o homem simplesmente desfruta sensações trazidas pelo processo da vida.  Essa forma de 

dizer é a mais acertada. Qual o significado disso? O homem acha que dirige a si mesmo, 

que faz o que quer fazer, porém, na realidade, está meramente perseguindo sensações, um 

tipo de hábito e de apego aos desejos alimentados depois do nascimento; então, os 

elementos subjacentes, aqueles que realmente geram efeitos quando se quer fazer algo, 

aproveitam-se de coisas como hábitos, apegos, conceitos e desejos. O corpo humano 

verdadeiro é assim, simplesmente goza das sensações trazidas pelo processo da vida. Se lhe 

derem algo doce, você sentirá que é doce; se lhe derem algo amargo, você sentirá que é 

amargo; se lhe derem algo picante, você sentirá que é picante; quando dói, você sente 

sofrimento; se lhe dão um pouco de felicidade, você se sente feliz. 
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Os verdadeiros “eu” dos discípulos do Dafa vieram de níveis altos; eu estou falando apenas 

sobre o lado humano e a composição e estrutura do corpo humano. Quanto à origem dos 

pensamentos do homem que mencionei há pouco, tenho visto uma situação na retificação 

do Fa: nos espaços em que a retificação do Fa ainda não chegou, quando um pensamento de 

um discípulo do Dafa é mais reto, há um Deus reto ou um fator gerando o efeito de 

fortalecer seus pensamentos retos. Às vezes, quando os discípulos do Dafa não coordenam 

bem entre si, se destemperam ou estão chateados, vi que algumas vidas desviadas – 

algumas muito grandes – fortalecem isso nos discípulos. E mais, os diferentes níveis que se 

identificam com as vidas não boas de todos os diferentes níveis baixos também geram um 

efeito; por acaso já não falei de que as pessoas têm dois lados: o bondoso e o perverso? 

Então, pensem todos um pouco, quando um pensamento apenas se exterioriza , o fator que 

gera esse efeito é muito complicado. Porém, sendo um discípulo do Dafa, todos têm um 

“eu” verdadeiro e um propósito para ter baixado ao mundo – para obter o Fa, assistir o 

Shifu e salvar os seres conscientes de seu mundo original – você veio com tal pensamento e 

esse “verdadeiro você” está sendo protegido. No início, o verdadeiro você estava no 

comando, porém todos sabem que depois de entrar nos Três Reinos, é o mesmo que estar 

enterrado, gradualmente vai deixando de se manter no comando, até o ponto em que não se 

consegue gerar nenhum efeito. Por acaso os Deuses não dizem “Criei o homem com 

barro”? Por acaso os chineses não dizem que Nu Wa também criou os chineses com barro? 

Vendo da perspectiva do mundo celestial, aos olhos dos Deuses, todas as moléculas na 

Terra, o que inclui os átomos e as partículas nos Três Reinos e todas as partículas que 

compõem o mundo humano, são sujas, todas são barro. No mundo divino, as partículas da 

matéria são mais microcósmicas, mais puras, e a energia é mais poderosa. Da forma como 

eles veem, aqui, o homem é realmente feito de terra, tudo é barro. O corpo humano foi 

composto e criado por moléculas dos Três Reinos, por isso é considerado pelos Deuses 

como de terra e barro. É por isso que os Deuses dizem que utilizaram barro e terra para 

criar o homem, este é o significado . O comportamento de um Deus não tem o mesmo 

conceito que o comportamento do homem; quando os Deuses criaram o homem, um só 

pensamento foi suficiente, não necessitaram mover as mãos. Então o corpo humano que 

está tão baixo, não possui nenhuma capacidade, e aquele com o qual o seu reino de 

pensamento se identifica, é o mesmo que lhe manipula. Digo que, quando as vidas de 

diferentes níveis descobrem que aquilo que deseja e que está apegado se identifica com 

elas, elas geram um efeito e até o dirigem. Quando a pessoa não é racional ou explode 

devido a um mal temperamento, fatores negativos geram um efeito. Tudo tem vida, eles são 

simplesmente perversos, eles são desejo, eles são ódio, eles são coisas diferentes; assim, 

naturalmente geram um efeito. 

 

Especialmente durante o período da retificação do Fa, todas as vidas positivas e negativas 

estão pensando em serem salvas, inclusive os Deuses imensos e ilimitados em níveis após 

níveis mais altos, especialmente os seres conscientes nesses mundos. Por isso, todos eles 

colocaram um pé no mundo humano, nos Três Reinos; acaso eles poderiam perder esta 

oportunidade de se salvar, oportunidade que não se encontra nem em milhões de kalpas? 

“Você tem que me salvar”; todos dizem: “Você tem que me salvar, você tem que me 

salvar”, porém a forma em que isso se manifesta não é segundo a lógica e as razões do 

mundo humano, na qual, quando pede algo, tem que ser de forma muito cordial, muito 

humilde: “Você vai me salvar, então, primeiro devo lhe agradecer; eu lhe darei algo 
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proveitoso”; mas não ocorre desse modo. Da forma como eles veem: “Para você poder me 

salvar, você terá que chegar ao meu nível. Deve ter tal poderosa virtude, pois só assim pode 

me salvar. Se você não tem tão poderosa virtude, se não chegou tão alto como eu, como 

poderá me salvar?” Então, ele fará que você tropece, que sofra tribulações, que elimine seus 

apegos, pois só depois que você tiver estabelecido sua poderosa virtude e tiver se cultivado 

ao nível dele, é que poderá salvá-lo; todos eles agem dessa maneira. 

 

Por isso, no passado eu disse que os discípulos do Dafa que, por serem cultivadores, devem 

ver os problemas de forma oposta aos seres humanos. Alguns acham que quando encontram 

coisas tristes, se sentem infelizes, por acaso isto não é humano? Que diferença há? Quando 

você se depara com algo que o faz feliz, esse é justamente o momento para que você se 

cultive, para que cultive o coração. No passado, acaso a religião não dizia que se deve 

cultivar para dentro? As pessoas de hoje não dão mais ouvidos a isso, não sabem 

necessariamente o verdadeiro significado disso. A pessoa cultiva realmente a si mesma 

quando, ao se deparar com um conflito ou problemas, olha para dentro de si e vê onde errou 

e como deve lidar com isso usando o Fa para avaliar a questão. Pensem todos: Isso não é 

cultivar? Não importa se você se cultiva em templos ou se cultiva em casa, por acaso as 

pessoas comuns podem fazer isto? Não podem, então, assim você não está cultivando a si 

mesmo? Quando você se deparar com coisas tristes ou assuntos que o chateiam, quando se 

deparar com “choques” contra seus benefícios pessoais, contra seu ego, você deve 

conseguir olhar para dentro e cultivar a si mesmo deve buscar encontrar onde está sua 

brecha, e quando houver um conflito, mesmo que você seja inocente, você também deve 

poder dizer “Oh, sei claramente, tenho certeza que não fiz bem em um certo ponto, e ainda 

que eu não tenha realmente culpa, isso pode ser devido a uma dívida do passado. A partir 

de agora eu farei bem, o que tiver que pagar, eu pagarei”. Quando vocês continuamente se 

deparam com esse tipo de problema e continuamente cultivam a si mesmos, se como 

cultivadores veem as coisas desse modo e se cultivam usando princípios retos, então, por 

acaso os assuntos tristes não são assuntos bons? Se você quer se cultivar, se quer sair dos 

Três Reinos, se você quer voltar ao seu lugar de origem, se você quer salvar os seres 

conscientes de seu mundo, se você realmente está ajudando o Shifu na retificação do Fa, 

então, por acaso isso não é algo proveitoso para você? Por acaso isso não está lhe 

permitindo que realmente cultive a si mesmo? As coisas não boas com que se deparam, não 

estão justamente pavimentando o caminho para você? Por que então você está infeliz? 

 

De fato, eu disse isso em Zhuan Falun e tenho dito isso sem parar durante todos esses anos. 

Alguns, quando se deparam com problemas específicos, já não conseguem superá-los, pois 

querem apenas estar contentes e, durante os conflitos, não buscam em si mesmos, inclusive 

não admitem que erraram, mesmo quando estão equivocados. Se você não cultiva a si 

mesmo, como você quer me ajudar na retificação do Fa? Como poderei usá-lo? Se durante 

o dia, tudo o que você encontra são assuntos felizes, então, para que você ajude o Shifu a 

retificar o Fa, eu também terei que lhe dar coisas alegres para você fazer, além disso, se o 

que você diz é o que vale e você se considera o centro de tudo, então, você só irá fazer as 

coisas se for desse jeito. Não, não pode ser assim, todos já viram como são as pessoas no 

mundo humano; ontem brinquei ao falar sobre elas, eu disse que hoje em dia os atores, não 

importa se de cinema ou de teatro, não precisam mais atuar ao interpretarem pessoas más. 

(Risos). As pessoas de minha idade e aquelas que são mais velhas que eu, sabem que 

naquela época, as pessoas tinham bom coração, a aparência e a linguagem delas eram 
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bondosas, e o comportamento e o padrão humano estavam ali, por isso, quando atuavam 

como malvados, elas tinham que pensar em como atuar, tinham que praticar para poderem 

atuar como pessoas más. Em pouco mais de dez anos, quão diferente é o homem? Agora, 

para atuar como pessoa boa, deve-se estudar e ensaiar e, ainda assim, não conseguem 

passar essa imagem. Ainda que eu tenha dito que as pessoas do mundo estão deslizando 

dessa maneira, você quer se cultivar estando sempre feliz? A parte humana dos discípulos 

do Dafa também está se cultivando na realidade humana, também tem apegos humanos, e é 

por isso que vocês podem se cultivar; ao mesmo tempo, às vezes vocês também não 

coordenam bem entre si e também há interferências dos corações humanos, inclusive de seu 

próprio coração. Porém, ao contrário do que parece, as tribulações que lhe acontecem, por 

acaso não são justamente oportunidades para o cultivo? As velhas forças agem justamente 

assim, esta é a forma delas pensarem, estão tornando as pessoas más de propósito, 

provendo assim, condições para que os discípulos do Dafa se cultivem, porém, devido a 

isso, elas arruinaram o mundo, arruinaram as pessoas do mundo. No entanto, vocês sabem 

que todas as pessoas de agora não são pessoas simples. Eu disse que um assunto tão grande 

como a retificação do Cosmo foi arranjado durante uma longa história no Cosmo, então, 

quando a retificação do Cosmo chegar, como a questão de quem pode ser um humano pode 

ser um assunto simples? Por que as pessoas de hoje dão tanta importância à proteção do 

meio ambiente? Há anos, quando a natureza não estava tão destruída, já se falava de 

proteger a natureza e aos animais. Nenhum assunto é coincidência; muitas vidas de altos 

níveis baixaram aqui para nascer e formar uma relação predestinada com o Dafa; o homem 

também renasce no ciclo da transmigração, porém só há essa quantidade de pessoas, só há 

esse tanto de peles humanas, e se houvesse mais, não caberiam nesta Terra. Por isso, há 

vidas de altos níveis que nasceram em animais ou plantas. Muitas vidas aqui entre os seres 

humanos não são vidas simples, não são vidas comuns. E mais, não importa o que, no 

mundo humano, tudo é controlado pelos Deuses, tudo tem sua ordem. Se há confusão é 

porque os Deuses permitem que haja confusão, isto também é a ordem dentro do caos. Se 

não acreditam, observem detalhadamente tudo isto. Porém aqui, os atores principais são os 

discípulos do Dafa, os seres conscientes estão esperando que vocês os salvem, que vocês 

lhes deem o ambiente para o cultivo enquanto esperam que vocês os salvem.  

 

Se você não se cultiva bem, se sente infeliz quando se depara com assuntos desafortunados 

e deixa de fazer as coisas do Dafa. Quando alguém diz algo desagradável, você já não o 

quer salvar (Risos). Porém, você sabe? Todos eles vieram pelo Fa, mas foram usados pelas 

velhas forças, por esses elementos maus, por esse dragão vermelho do perverso partido 

comunista chinês, agora são vidas desviadas. Satã e demônios incutiram na mente das 

pessoas para que elas arruinassem as tradições, a cultura tradicional ortodoxa, incutiram o 

ateísmo e a cultura perversa da luta do homem contra o homem, a luta do homem contra a 

Terra e a luta do homem contra o Céu; foi com o propósito de danificar a cultura tradicional 

chinesa que foi criada pelos Deuses. Incutir a filosofia de luta do perverso partido; isto vai 

contra o universo, inclusive os demônios os eliminam. Se não fosse pela retificação do Fa, 

até os demônios os eliminariam, porque isto é desviado, é algo que não deve existir no 

universo. Devido à retificação do Fa, as velhas forças estão protegendo, utilizando-os para 

provar os discípulos do Dafa; o Shifu se opõe às velhas forças simplesmente porque não 

está de acordo com a maneira como elas fazem as coisas; o Shifu tem outra maneira de 

fazer as coisas. Porém não importa o porquê, o mundo humano chegou a este grau. Sendo 

um discípulo do Dafa, vocês não podem relaxar em seus próprios cultivos, devem se aferrar 
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a se cultivarem bem. Quanto mais complicadas forem as coisas, mais vocês poderão 

cultivar na confusão; quando mais tribulações encontrarem e mais se depararem com 

assuntos infelizes, mais devem vê-los de forma inversa: essas coisas são todas degraus para 

vocês poderem se cultivar, degraus para se elevarem. Digam todos, não é assim? 

(Discípulos: “Sim”, aplausos). 

 

Todos querem escutar o Shifu a ensinar o Fa, o Shifu pode esclarecer esses assuntos, não é 

assim? (Discípulos: “sim”) Digo a vocês, suas vidas essenciais explicam mais claramente 

que eu, porque o Shifu usa agora a linguagem humana, porém seus verdadeiros seres o 

sabem muito bem, ocorre que pela acumulação de conceitos e experiências formados pelos 

fatores dos Três Reinos e por essas coisas não boas, é como se vocês estivessem enterrado 

na terra, e o pensamento verdadeiro não pudesse se exteriorizar, portanto, vocês devem se 

cultivar. Digo, devem trazer seu verdadeiro ser para fora, retirando essas contaminações, 

lavando-se. Durante o cultivo, vocês estão fazendo isso, e ao mesmo tempo, devem salvar 

os seres conscientes em meio às tribulações. Não se esqueçam, as velhas forças estão 

interferindo com as pessoas do mundo de hoje, especialmente os chineses, estão 

interferindo com eles. Elas dizem que isso é para prover os discípulos do Dafa de um 

ambiente para se cultivarem, porém, quando tiverem se cultivado bem, o universo já não 

existirá mais, vocês serão somente comandantes em diferentes lugares. Por isso, devem 

salvá-los, inclusive nas tribulações que passam, devem salvá-los, esta é a poderosa virtude 

dos discípulos do Dafa, isto é algo que as pessoas comuns não podem fazer, Algo que 

nunca ninguém fez na história! Todos dizem que estão salvando seres conscientes, porém 

ninguém está fazendo isso, somente vocês estão fazendo isso! (Aplausos). 

 

Porém, como já disse, a retificação do Fa seguramente se completará, sim? (O Shifu sorri), 

já caminhou até este passo, está chegando ao final. Não importa o que, por que digo que a 

retificação do Fa seguramente se completará? Porque o Fa já está lá, desde o começo até o 

final, só resta salvar as pessoas. Sobre a composição e estrutura do universo, assunto do 

qual falei há pouco, o propósito era contar a todos sobre a origem das interferências em 

seus pensamentos criada por todos os tipos de vidas em diferentes níveis. Digo a todos, o 

seu verdadeiro você controla você, porém não tem suficiente força, inclusive não tem a 

capacidade para isso porque as velhas forças do universo são longínquas e grandes, e mais, 

você está enterrado nos princípios opostos dos Três Reinos, por isso o Shifu tem que cuidar 

de você e te ajudar,  está cuidando de tudo isto. E não é só isto, fundamentalmente eu lido 

com tudo isto, inclusive desde o nada até a existência; não se pode utilizar a linguagem 

humana para dar exemplos ou explicar, não há nenhuma forma de explicar claramente; este 

poder é o maior e acompanha todas as vidas, acompanha a todos, desde o microcosmo até o 

macrocosmo, todos estão sob seu controle, não importa o quão alto seja o Deus, ali todos 

são controlados. A forma do universo, a situação do mundo humano, tudo, desde o mais 

alto até o mais baixo; se deseja que tal situação aconteça, aparece tal situação, o que se quer 

fazer, se faz. Todos já sabem de o porquê a retificação do Fa se faz desta forma, é feito 

dessa forma para manter as vidas originais; isto é muito difícil, porque as vidas que estão 

sendo salvas devem distinguir a retidão da perversidade, devem voltar a serem boas no 

mundo confuso; os Discípulos do Dafa também devem se cultivar neste mundo confuso, 

devem se lavar e se purificar. 
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Eu disse anteriormente a todos que com um só pensamento os Deuses fazem tudo; os 

Deuses mais altos também criaram universos com um só pensamento porque eles possuem 

grande inteligência, um poder enorme e em suas áreas há um campo enorme, e nesse campo 

existem muitos níveis de partículas. Um nível atrás do outro – desde as partículas maiores 

até as pequenas – são todas vidas, pensem todos, quando o pensamento desse Deus quer 

fazer algo, todas as moléculas, todo o poder, todas as partículas que são vidas – não importa 

o quão macrocósmicas ou quão microcósmicas são – geram um efeito ao mesmo tempo, e 

todas atuam segundo suas ordens, e mais, ultrapassam qualquer espaço e tempo. Por acaso 

aquilo que esse Deus quer fazer não é feito em um instante? É simplesmente mágico; são os 

Deuses criando coisas e, com um só pensamento, tudo é feito. Não são Deuses e Budas que 

atuam, são essas partículas que realmente atuam; em um instante, se organizam e criam. Ele 

cria este nível, ele cria aquele outro, a densidade é simplesmente enorme. O homem não 

tem nenhuma capacidade, o homem não tem este poder, o homem tem que utilizar as mãos 

e completar pouco a pouco as coisas que quer fazer e, além disso, utilizando o tempo deste 

espaço; assim é o humano. 

 

 

Sendo vocês discípulos do Dafa, quanto mais vai se chegando ao fim, mais vocês devem 

caminhar bem os seus caminhos, aproveitem bem o tempo para cultivarem bem a si 

mesmos. Vocês têm feito muitas coisas, porém, olhando para trás, todas essas coisas foram 

feitas com corações humanos. O humano faz coisas humanas e não utiliza pensamentos 

retos, então isto não contém a poderosa virtude dos discípulos do Dafa. Dizendo de outra 

forma, aos olhos dos Deuses, simplesmente estão fazendo coisas confusas, não é poderosa 

virtude, tampouco é cultivo; então, ainda que as tenham feito, diga-me: não as fizeram em 

vão? Devem estudar bem o Fa, esta é a garantia básica para regressar às suas posições. 

(Aplausos). Isso não é algo que o Shifu pensou casualmente, tudo o que o Shifu lhes diz é o 

Fa do universo. Há pouco, disse a todos que de nenhuma forma devem relaxar no cultivo 

nem no estudo do Fa, devem ser inteiramente sérios; se não estudaram bem no passado, 

hoje o Shifu está dizendo isso novamente. Quando voltarem, estudem e cultivem com 

absoluta seriedade, e não deixem que os pensamentos se desviem durante a leitura. 

 

(Aplausos dos discípulos do Dafa) 

 

Talvez todos tenham muitos pensamentos sobre o Shen Yun, por isso agora direi algo. 

Todos sabem, os discípulos do Dafa realizaram muitos projetos, e o propósito é revelar a 

perseguição da maldade; ao mesmo tempo, as pessoas do mundo que foram envenenadas 

pelas calúnias se juntaram à maldade, foram enganadas pela imagem falsa. Isso é muito 

perigoso, portanto vocês devem salvar as pessoas do mundo, esclarecer a verdade, e é o que 

vocês devem fazer bem neste momento. Então, pode-se dizer que todos os projetos que 

vocês realizam geram realmente um grande efeito, e além disso, não tem só uma grande 

função, na verdade, gera efeitos cruciais. Não preciso explicar detalhadamente que o Shen 

Yun utiliza a forma artística para salvar as pessoas, isso todos já sabem, e já disse isto 

anteriormente. Então, se o Shen Yun, como forma artística, está em turnê pelo mundo 

inteiro, a exigência é mais alta ainda. Quão alta? A princípio estive pensando que sem ter 

um nível alto de atuação, não poderá comover as pessoas, tampouco poderá salvá-las. Cada 

povo considera que o seu próprio nível artístico é bom; não estou dizendo como é tal e tal 

povo, qualquer povo defende a arte de seu povo; isto não é para se discutir. Por isso, 



 11 

algumas vezes penso nas sinfonias, no balé, na ópera italiana, que são reconhecidos 

internacionalmente e tem se tornado a forma artística mais tradicional, mais destacada e 

mais alta. Especialmente todas as pessoas da corrente principal da sociedade querem vê-los, 

gostam de vê-los, e os shows modernos, que são realmente de vanguarda, têm mercado só 

para poucas pessoas de classe média baixa, trabalhadores assalariados de baixa renda e 

estudantes universitários. Esses estudantes, uma vez graduados, se distanciam disso e 

automaticamente entram na corrente principal da sociedade. A situação é simples assim.  

 

Todos sabem que queremos salvar as pessoas utilizando a forma artística, e se não temos 

uma forma artística alta e superior, não poderemos salvá-las. Por quê? São Deuses atuando 

sobre o cenário, se uma pessoa emite um pensamento: “Ah, esta atuação é tão ruim, não 

tem nível” e continua falando mal, pensem todos, como há Deuses ali ajudando com a 

atuação, caso isto aconteça, não só as pessoas não poderão ser salvas como também a 

pessoa que disse aquilo comete um pecado; isto não pode acontecer. Por isso, é necessário 

ter um formato artístico alto e superior.  

 

O Shen Yun se apresenta em muitos países; se o formato artístico e o nível artístico não são 

altos e superiores, se não podem alcançar um padrão assim, as pessoas do mundo não dirão 

que é bom, então as pessoas não serão salvas, por isso o show deve ter uma superioridade 

milagrosa. Quando todos dizem que é bom, ninguém pode dizer que não é bom; então pode 

salvar essa pessoa. O Shen Yun Performing Arts deve ter um ponto de partida alto. Naquela 

época, o canto e a dança – este tipo de formas artísticas – foram escolhidos 

propositadamente para que todos os povos do mundo pudessem entender, aceitar e 

compreender. E mais, eu quero dar um exemplo para os outros projetos, que todos vejam 

como se realiza o Shen Yun e tenham um modelo, por isso, a qualidade das atuações e o 

treinamento dos artistas foram feitos muito seriamente e, na prática, obteve-se resultados 

muito bons. No início, quando todos começaram “empurrar” as vendas dos ingressos, não 

me atrevi a dizer que éramos os melhores, porém a atuação de nível alto e superior do Shen 

Yun fez todos terem confiança e, depois, com mais experiência, acabaram sabendo mais; 

agora me atrevo a dizer que é o melhor. (Aplausos). 

 

Não estou lhes dizendo o quão fortes somos, isto é para dizer a todos: o efeito de uma boa 

atuação, e mais, a ajuda dos Deuses, é algo que o homem não pode alcançar. A energia 

emitida é tudo Zhen, Shan, Ren. Não importa se estão dançando, as músicas que cantam e o 

som da música, tudo, leva essa energia reta, inclusive as cores do cenário emitem energia 

reta. (Aplausos). Tudo é matéria, um efeito assim tão positivo beneficia as pessoas, por isso 

algumas pessoas se curam depois do show: ela sai pela porta, recebe um telefonema, ah, 

uma boa notícia; uma grande dificuldade que havia na vida dela foi resolvida de uma vez 

por todas; as pessoas não sabem por que, depois que veem o show, se sentem felizes e 

muitas coisas mudam. Isto ocorre porque a tribulação do homem origina-se de seu carma, o 

homem está cheio de carma por ter feito coisas erradas no passado, e quanto mais se 

acumula isso, maior é a tribulação; quando a tribulação é grande, o homem sofre. Esta 

tribulação pode causar desastres em sua vida futura, também pode fazer que seu corpo sofra 

tribulações e fique doente. Quando a pessoa assiste o Shen Yun, a atuação dissolve esse 

carma, a energia positiva do show gera este efeito. Pensem todos, dai em diante, a 

tribulação ainda existe? Não existe mais, porque a tribulação era causada pelo carma; essa é 

a razão de haver benefícios em se assistir o show.  
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Não é só isto, todos sabem, a cultura chinesa é uma cultura transmitida pelos Deuses; eu 

também disse a todos que a “dinastia” da China não tem o mesmo conceito que o de “país”; 

“imperador” tampouco tem o mesmo significado que o de “rei” de outros países. “Época de 

uma dinastia” é o que a humanidade entende por um período de tempo. A diferença entre 

“imperador” e “rei” é muito grande. O imperador é o principal de uma dinastia, isto é, o rei 

dos reis; os reis estão abaixo dos imperadores. Enquanto os imperadores dirigiram o país, 

eles emitiam ordens e concediam o título de rei, e os herdeiros também necessitavam dos 

decretos do imperador para legislar. Isto porque a China é o lugar no qual baixaram seres 

de diferentes reinos celestiais para se tornarem humanos, também vieram para estabelecer a 

relação predestinada e fazer parte da corte principal que governa, para assim, depois, neste 

último passo da história, estabelecerem a predestinação e cumprirem a promessa. Uma 

dinastia de cultura, uma dinastia de seres celestiais; cada uma delas traz vestimentas 

diferentes, hábitos diferentes, inclusive os alimentos, roupas e casas são diferentes. Uma 

vez que a dinastia muda, aparecem mudanças. Falando da mudança das dinastias e da época 

dos seres humanos, entre os seres humanos há um princípio que diz: “os guerreiros 

conquistam o mundo, os reis governam”; esse é um princípio invertido, não é um principio 

reto. Aqui, entre os seres humanos, os princípios estão invertidos para poderem estar de 

acordo com a razão humana, por isso há guerras, é preciso derrotar o outro, senão ele não 

iria embora. Então, para onde vão as pessoas que vem com cada dinastia chinesa? Se todas 

renascessem lá, não caberiam na China. Então, vão para outros países. Por isso existem 

tantos países e tantos povos. A diferença nas raças é porque os Deuses criaram diferentes 

peles humanas; o espírito principal não é necessariamente desta raça. A primeira vez que 

baixaram na Terra para encarnarem-se, foram para a China, encarnaram lá e formaram uma 

dinastia; depois reencarnaram em outros países e locais, tornando-se um país ou um povo, 

esperando a grande transmissão do Dafa e o começo da retificação do Fa. 

 

Então, pensem todos um pouco, quem estabeleceu a civilização chinesa que tem cinco mil 

anos? Foi toda a humanidade. Os Deuses querem utilizar a cultura chinesa durante a 

retificação do Fa, isso também foi determinado pelos Deuses. A cultura chinesa é 

originalmente semi-divina, por isso a coisa aqui (Shen Yun) é tão boa; a glória dos cinco 

mil anos de civilização inclui incontáveis relatos históricos, cada relato é um ponto 

brilhante da cultura divina transmitida pelos Deuses, uma cultura estabelecida durante o 

processo desde a criação do homem em um período longínquo e antigo até a maneira 

contemporânea de pensar. Pois quando mostramos esse tipo de cultura, pensem todos, não é 

bela de se ver? Não é clássica? Por acaso as pessoas não gostam de vê-la? 

 

Não importa em que parte do mundo a pessoa vive, quando ela vê tal cultura, quando vê 

essas coisas, ela se sente muito protegida, como se ela mesma estivesse na cena, como se 

ela tivesse estado realmente ali, todos tem essa sensação. Sim, é justamente assim, não 

importa onde a pessoa reencarnou, sua memória permanece. É como este gerador, uma vez 

que se liga, vem eletricidade. Porém, com o tempo, o comportamento, os conceitos e a 

maneira de sobreviver formados pelos princípios invertidos do mundo humano, acabaram 

enterrando o verdadeiro “eu” aqui. Todo tipo de corações humanos, apegos e diferentes 

conceitos formados depois do nascimento, bloqueiam tudo o que tinham antes. Enterrado 

aqui, você não consegue pensar claramente no que está acontecendo, apenas se comove. A 

parte que está clara fica comovida, também pode ver claramente e também sabe, digo, o 
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verdadeiro “você” sabe, porém a superfície da pessoa não consegue explicar claramente: 

este cérebro não funciona de acordo com as explicações existentes hoje em dia; esta fábrica 

de processamento não é capaz de produzir, não pode classificar esta sensação, é justamente 

uma percepção, por isso o grau de poder que tem o Shen Yun de salvar as pessoas é muito 

grande. Ao mesmo tempo, o Shen Yun também diz ao público que o partido comunista 

chinês fabricou muitas mentiras para perseguir o Falun Gong. Na realidade, esse partido 

maléfico sempre fez dessa forma nos movimentos através da história. Primeiro, o partido 

maléfico cria uma gama de mentiras, depois utiliza os chineses para perseguir os chineses, 

incitando a ira do povo. O partido maléfico tem a “única voz” e você não pode saber se é 

bom ou mau, então ninguém pode saber a realidade dos fatos; o partido maléfico diz se 

você é bom ou mau e controla os jornais e meios de comunicação de todo o país, controla 

todos juntos de forma total. Na história, quem não foi derrotado depois de três dias? Com 

um simples artigo em um jornal, qualquer um era derrotado. Por acaso o perverso partido 

comunista não agiu sempre assim? No entanto, isto é, depois de tudo, um grupo de 

cultivadores; não pode ser derrotado. Porém o veneno é muito profundo, faz que as pessoas 

do mundo fiquem do lado dele e maldiga o Dafa e os discípulos do Dafa. Este é um grupo 

de cultivadores, e mais, vai salvar as pessoas do mundo. Pensem todos, essas pessoas não 

estão cometendo um pecado? Então, falando deste ponto, por acaso os discípulos do Dafa 

não devem salvá-las? Também é preciso salvá-las.  

 

A atuação do Shen Yun, a atuação dos artistas, as idéias do argumento do programa, 

inclusive a postura, as letras das canções, a música criada pelo Shen Yun, são todas 

tradicionais, ortodoxas, a cultura pura da China. Esta base de 5000 anos da cultura chinesa, 

estabelecida pelas pessoas de todo o mundo, se torna clara para as pessoas através deste 

show; é como quando alguém avalia outra pessoa, com algumas frases, umas observações, 

já se sabe se esta pessoa é boa ou má. Mais de duas horas de atuação neste cenário fazem 

que as pessoas saibam claramente que tipo de gente é este grupo. Uma atuação de pura 

bondade e beleza não é algo que as pessoas modernas comuns possam realizar. Há pouco 

disse que nos dias de hoje quando um ator atua como gente boa, ele precisa ensaiar, porém 

isto não pode ser ensaiado, isto é a revelação natural do reino interior do coração da pessoa; 

e mais, os corpos dos cultivadores são muito puros. Muitas pessoas entre o público vê que 

os artistas são muito bondosos e que seus sorrisos tampouco parecem aduladores; é uma 

revelação total do coração puro e bondoso dos cultivadores. Por acaso isto não se torna 

claro para as pessoas quando veem? O que é o Falun Gong. A apresentação inspira a 

bondade humana e a beleza ortodoxa, também há coisas sobre a perseguição aos estudantes 

de Falun Gong, por isso todos podem ver que o efeito que gera é basicamente positivo; 

bom, na verdade, falando com um pouco de cautela, mais de 95%. Depois de ver o show, 

todos dizem que é bom, além disso, têm um grande impacto sobre todos.  Os shows de hoje 

em dia têm poucas coisas positivas; não se pode dizer que não há coisas positivas, no 

entanto são bem poucas. 

 

Somente o fato de atuar bem tampouco funciona, Shen Yun começou há pouco tempo e há 

muitos lugares onde não o compreendem, não sabem sobre o Shen Yun. Não importa qual 

povo ou onde o Shen Yun vai atuar, as pessoas do lugar em questão só sabem de seus 

próprios grupos de dança, de seus teatros de óperas, de seus grupos de orquestras 

sinfônicas, elas não conhecem o Shen Yun. Por isso, no momento atual, os discípulos do 

Dafa podem gerar um grande efeito, realmente vocês têm gerado um grande efeito na 
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divulgação do Shen Yun, estão ajudando o Shen Yun a salvar pessoas. De fato, quando o 

Shen Yun salva as pessoas, também ajuda você, pois você está cultivando a si mesmo em 

qualquer coisa que faça, e mais, entre as pessoas que o Shen Yun salva, também há uma 

parte sua nesta salvação, isto é certo, esta sua virtude poderosa também está envolvida. Este 

assunto que ocorre nesta presente etapa é para que todos juntos se esforcem na salvação das 

pessoas. O Shifu sempre teve um pensamento: se só dependermos dos artistas atuarem bem, 

não funcionará. Quando os discípulos do Dafa de um determinado lugar não coordenam 

bem as coisas, não fazem bem, o público não virá para assistir o show. Nesta presente 

etapa, todos devem cooperar bem uns com os outros e trabalhar para abrir o caminho e, de 

repente, como ocorreu no oeste do Canadá e Taiwan, o caminho se abre completamente. Se 

todos conhecerem o show, quando o Shen Yun vier novamente, já não será necessário 

utilizar tanto tempo, tantos recursos humanos e materiais. Todos estão atuando em 

diferentes projetos, têm muitas coisas para fazer e todos estão deixando tudo para trabalhar 

para o Shen Yun; o Shifu não quer que vocês ajam dessa forma por um longo tempo, mas, 

na presente etapa, quero que juntem forças para começar a fazer as coisas. 

 

Já se passaram quatro anos, alguns lugares já têm uma situação boa e alguns outros, não só 

não tem uma situação boa como se tornaram ainda pior, e mais, apareceram problemas que 

não devem aparecer. Esta diferença entre os lugares está no cultivo. Esta é a manifestação 

de salvar as pessoas com diferentes corações humanos. Eu, no início, pensei em abrir 

caminho para o show em três anos, e depois disso, já não seria necessário utilizar tantos 

discípulos do Dafa. Por isso, primeiro é preciso chegar à corrente principal da sociedade e 

depois a toda a sociedade. De fato, isto é só uma estratégia. Porém, é só dizer que é preciso 

chegar à corrente principal da sociedade que já se chega lá? Se as pessoas não vêm, dá no 

mesmo. Se você diz: “Que bom que já fiz a minha parte”, e assim já a fez? Não, você 

precisa empregar alguns métodos. Quais métodos? É preciso aplicar o preço da corrente 

principal da sociedade para que as pessoas vejam o show: você precisa adotar a maneira de 

fazer as coisas e difundi-las da mesma forma como se faz na corrente principal da 

sociedade. Se vocês não conseguem alcançar o padrão, tampouco adiantará. Nos anos 

passados, distribuir panfletos e falar em voz alta no bairro chinês já era um costume, 

inclusive a venda dos ingressos era bastante boa, e sim, vinha muita gente, a sala também 

lotava, porém, vocês sabem por que toda essa gente vinha? Porque os discípulos do Dafa 

empregavam todas as forças de trabalho! Pode-se continuar assim por um longo tempo? 

Não! Por isso precisamos pensar em uma maneira de destravar esta situação, por isso o 

Shifu quer que se dirijam à corrente principal. Quando digo a vocês para que se dirijam à 

corrente principal, é por causa disso. Isto fez que muitos estudantes não entendessem: 

“Antes eu vendia bem as entradas...”. Há uma boa quantidade de entradas que tem preço 

muito baixo, às vezes também são dadas de presente; por acaso vamos agir assim para 

sempre? 

 

Na sociedade ocidental, a qualidade tem um custo: “quando se quer algo bom, que 

paguem!”; nosso show tem um nível tão alto, e você insiste em vendê-lo como o fazem os 

vendedores ambulantes. O Shifu não quer que seja assim, por isso digo a todos para que se 

dirijam à corrente principal. De fato, o Shifu tem que pavimentar muito o caminho que 

vocês não veem, pois o que quero fazer não é por um simples pensamento e já está tudo lá; 

esses Deuses também estão fazendo o mesmo. Na verdade, tudo está sendo pavimentado, o 

que está faltando é justamente a parte que vocês fazem. No entanto, simplesmente eu não 
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posso dar tal passo. Como se dirigir à corrente principal? Não sabemos; quando estão em 

bairros melhores, tampouco se atrevem a falar com as pessoas, levam os materiais com 

medo, diga-me, podem salvar as pessoas assim? Essa pessoa imediatamente sentirá que não 

pode acreditar em vocês, não é assim? Realmente não é necessário despenderem tantos 

esforços, só precisam ser honrados e retos. Vocês são discípulos do Dafa, por acaso não 

sabem que estão salvando as pessoas? Por acaso o Shen Yun não vale este preço? Sim, 

vale! (Aplausos). Digo, se a sociedade ocidental pudesse realizar um show assim de 

primeira classe e desta forma, sabe quanto seria o preço de um ingresso? Em qualquer 

cidade, pelo menos $500. (Aplausos) e nós nem o temos vendido tão caro, então, o que 

vocês temem? Tampouco estão pedindo mais dinheiro; na realidade estão salvando as 

pessoas. O coração de vocês está muito instável, nem se atrevem a sair do carro; quando 

chegam, dão uma volta e dizem: “já fui”, ou vão furtivamente a lugares de classe alta, 

ficam uma hora ali, outra hora lá, e fazem tudo como se fosse algo vergonhoso. É certo que 

algumas pessoas têm problemas com esses lixos que vem pelo correio, pois sempre há 

métodos que não são aceitáveis. Porém, é preciso diferenciar os assuntos; se não forem aos 

extremos em um assunto tão grande como este, as pessoas os compreenderão, pois elas 

estão esperando que vocês as salvem.  Realmente há alguns cultivadores que fizeram muito 

bem, caminhando dignamente em lugares de classe alta, e depois se apresentam 

calmamente e as pessoas imediatamente expressam sua alegria, como se estivessem os 

esperando. Na realidade é assim, tudo está pavimentado, falta apenas que vocês realizem 

este assunto com pensamentos retos; porém o que falta é justamente este pensamento reto. 

 

Todos sabem que a venda dos ingressos no ano passado despendeu um esforço extenuante; 

uma parte dos estudantes enviava pensamentos retos em grupo. É claro, o envio de 

pensamentos retos limpa a maldade que impede a salvação das pessoas; na realidade, já não 

existem mais tantas maldades e eliminar a maldade é bom; se muitas pessoas enviam 

pensamentos retos, por acaso não gera um efeito? Sim, gera efeito. Porém, como alguns 

enviam pensamentos retos? Está sentado ali com a mão ereta, porém os pensamentos não 

são retos: “Por que este ano estamos fazendo desta forma, no ano passado vendi bem os 

ingressos,... ah, por que me dizem para enviar pensamentos retos aqui, por que não me 

deixam vender ingressos? Por que é preciso se dirigir à sociedade principal? O ingresso é 

muito caro, as pessoas poderão comprá-lo?” (Risos). Escutando isto agora, soa como uma 

brincadeira, porém isto é algo comum. Sabe, que aquilo que vocês enviam quando agem 

assim, forma coisas viscosas em todo o mundo; atualmente muito pouca maldade pode 

interferir com vocês, porém vocês não conseguem limpá-la, isso impede diretamente o 

avanço das vendas e impede que os discípulos do Dafa - aqueles que realmente enviam 

pensamentos retos - eliminem-na. Quando a maldade vem para interferir, vocês enviam 

imediatamente pensamentos retos para eliminá-la, e ela sai correndo de medo. Porém, os 

discípulos do Dafa tampouco são capazes de eliminá-la. Há uma falha em um pensamento 

seu, você não teve suficiente entendimento neste assunto, por isso o que fará? Não há uma 

maneira, inclusive o Shifu não pode fazer nada, pois tenho que esperar que os estudantes 

que se cultivaram bem, se cultivem ainda melhor com esta oportunidade e completem esta 

parte do caminho. De qualquer forma, há uma parte que fez muito bem, que trabalhou 

arduamente e atravessou tudo isso. Porém, fiquem sabendo que as pessoas que deveriam ser 

salvas no ano passado, perderam para sempre a oportunidade, pois a retificação do Fa 

avança adiante continuamente, passo a passo, atraindo as pessoas deste nível, atraindo 

pessoas de tal reino celestial, de tal nível de corpo celestial, e são justamente as pessoas 
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deste nível que vem para ver o show. Na próxima vez, esta poltrona pertencerá à outra 

pessoa, não será mais dela.  Perderam-se muitas vidas! Vendo as poltronas vazias nessas 

salas, vocês sabem o que sinto? Como me sinto? 

 

Muitos discípulos do Dafa falam de “ajudar o Shifu na retificação do Fa”, “o que o Shifu 

quiser, nós o faremos”, eles dizem isto com muita firmeza; porém, quando o Shifu 

realmente quer que se cuide de um assunto, e que não é da forma que você quer, ou quando 

surge um pouco de dificuldade, já não se recorda nem um pouco desse pensamento reto de 

ajudar o Shifu. Com uma disposição caprichosa, os pensamentos que emite funcionam 

como impedimento. No passado eu disse que ninguém pode prejudicar os discípulos do 

Dafa. Todos sabem o quão perverso é o partido comunista; quando ele quer derrotar 

alguém, quem pode aguentar por mais de três dias? Os discípulos do Dafa foram 

derrotados? Ao contrário, têm-se cultivado cada vez melhor, se tornaram mais e mais 

firmes, mais e mais fortes, mais e mais maduros, isto só pode gerar este efeito. Digo, 

nenhum fator que vem de fora pode danificar o cultivo do Dafa, não importa que tipo de 

interferência apareça. Por acaso na Nova Zelândia não apareceu uma turma de espiões do 

partido comunista chinês que utilizou os estudantes para criar confusão? Diga a eles que 

tentem, e verão no que resultará. Quem pode danificar o Dafa? Ninguém pode danificar o 

Dafa, nenhum fator consegue; porém, se os discípulos do Dafa que realmente estão se 

cultivando não fazem bem as coisas, a perda é muito grande. De fato, quem pode danificar 

o Fa? Quem é capaz de danificar o Fa do universo? Isto está apenas provando vocês, 

desenterrando esses corações individuais, esses apegos. Todos esses fatores de 

interferências com os quais os discípulos do Dafa se deparam, por acaso não estão se 

dirigindo a alguns estudantes que não são diligentes que andam por aí? É como aqueles 

cujos corações se moveram por aquele site colocado na web há um tempo, eles estão 

confusos mentalmente, irracionais, simplesmente não são eles mesmos, inclusive difundem 

aquele site perverso. Por que ocorreu assim? Por acaso não é porque eles têm esses apegos, 

esses corações humanos, esses hábitos de mentir, esse gosto por rumores? É justamente 

através desse assunto que eles caem, é também através desse mesmo assunto que você pode 

ver a diferença que há entre você e eles, e também se pode eliminar aqueles que realmente 

não vão. As velhas forças utilizam essas pessoas que não são boas e outras coisas más e 

fazem com que se mostrem, por acaso isso tudo não está desempenhando tal função? Por 

isso digo que ninguém pode confundi-los, só é possível que estejam cada vez mais puros. 

Todos sabem que os agentes mafiosos do partido maléfico tratam de comprar os teatros ao 

redor do mundo, fazem chamadas telefônicas, enviam cartas intimidadoras ou dizem ser 

estudantes de Falun Gong escrevendo cartas irracionais para incitar a rejeição das pessoas 

aos estudantes de Falun Gong; eles utilizam todos os métodos,  porém as pessoas já 

conhecem esse jogo e o partido maléfico já ficou sem mentiras para contar.  Quando o Shen 

Yun atuou na Coréia, o partido maléfico enviou algumas maldades para interferir; até bateu 

no próprio peito declarando que o Shen Yun não iria poder atuar, porém no final o Shen 

Yun atuou. Foi uma grande derrota e não tem mais mentiras para contar e tampouco 

interfere mais. Claro, o partido maléfico não interfere mais, porém vocês mesmos causaram 

grandes perdas. 

 

A responsabilidade dos discípulos do Dafa é salvar os seres conscientes. Pensem todos, por 

mais que o Shen Yun esteja voltado a salvar pessoas, quantas pessoas podem ver um show? 

Frente a sete bilhões de pessoas, quantas pessoas podem ser salvas por vocês e o Shen 
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Yun? Todos os meios de comunicação estão salvando pessoas, todos os projetos 

estabelecidos pelos discípulos do Dafa estão salvando pessoas, ainda que vocês utilizem 

todas as suas forças, há um gigantesco número de pessoas que não podem ser salvas. Já 

disse isto a todos, na realidade, vocês salvam pessoas não para o Shifu, tampouco para 

outros, vocês as salvam para vocês mesmos. É muito possível que sejam todos seres 

conscientes em seu mundo futuro ou que pertençam ao seu domínio. Se não salvá-los, 

quando regressar à sua posição, seria um comandante sozinho, sem nada, estaria tudo vazio; 

ficaria sozinho naquele enorme corpo celestial. Os Budas não falam de pobreza, falam de 

riqueza; as vidas são justamente as riquezas que fazem que seu mundo seja próspero. Tudo 

isso é riqueza, cada vida é riqueza. 

 

Eu sei que hoje há alguns familiares de discípulos do Dafa e também algumas pessoas 

comuns amigas de alguns discípulos do Dafa que entraram nesta sala, pois este campo não 

está muito claro. Também há indivíduos enviados pelo partido comunista chinês. Não 

importa quem, digo a todos, se você veio aqui, é uma oportunidade predestinada. Não 

importa qual a sua identidade ou o que você faz, pois poder escutar o Fa Buda e ter esta 

oportunidade não é nada fácil. Aparentemente os outros disseram para que você viesse, 

porém se o Deus não quisesse, de forma alguma você poderia entrar. (Os discípulos 

aplaudem). Eu vim para salvar as pessoas. (Os discípulos aplaudem) Todos sabem o que 

estou suportando pelos seres conscientes, o propósito é para que as pessoas possam ser 

salvas. Não tenho nenhum desejo pessoal, posso abandonar tudo, tampouco tenho apegos 

humanos. Contudo, agora que vim para salvar as pessoas, não tenho opção. Estou salvando 

as pessoas de todo o mundo, inclusive todos aqueles aqui sentados. (Fortes aplausos). 

 

 

           

 

 


