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Bom dia! (Discípulos: bom dia Mestre!) 

 

Vocês têm trabalhado arduamente! (Discípulos: o Mestre tem trabalhado arduamente!) 

 

Eu estou encantado em ver todos vocês, pois nós não nos víamos há mais de um ano! 

(Aplausos entusiásticos) Intencionalmente eu tenho evitado dar muitas palestras, pois 

estou ciente de que quanto mais profundamente eu falar sobre algo, maior será a 

dificuldade que isso trará para os seus cultivos e mais problemas os elementos das 

velhas forças criarão. O Fa foi ensinado e o Mestre lhes disse que, à medida que vocês 

forem persistentes ao se cultivar por este Fa, tudo será de vocês. Esse é definitivamente 

o caso, então enquanto vocês o estudam honestamente, é o mesmo que eu estar lhes 

ensinando diretamente. Deste modo, tendo ponderado esta questão, eu decidi que era 

melhor falar com menos frequência deixando assim mais oportunidades para se 

aprimorarem, para chegarem aos seus próprios insights e para trilharem seus próprios 

caminhos. Quando ensino o Fa com menos frequência, o que mais me preocupa não são 

os sofrimentos [1] ou provações que vocês enfrentam, os quais vocês sabem que são 

muito árduos. Isso não é a coisa mais difícil, afinal de contas, por mais desesperadora [2] 

que a dificuldade possa ser, ela finalizará depois que você tenha passado por ela, e neste 

ponto as coisas são claras para vocês. Por outro lado, cultivar calmamente na solidão 

erma [3], incapaz de ver esperança, é o mais difícil de tudo. Praticar qualquer forma de 

cultivo implica submeter-se a uma provação [4] como esta e a um caminho com tais 

características. Somente se um indivíduo puder perseverar e avançar [5], isso equivale à 

verdadeira diligência. É fácil falar, mas colocar isso em prática é tremendamente difícil. 

É por isso que disse que cultivar-se sempre como se você estivesse começando, 

certamente resultará em atingir a sua categoria máxima. 

 

Vocês todos já viram que a sociedade está infestada de coisas negativas e elas 

impulsionam [6] os apegos das pessoas e afetam suas mentes e almas, continuamente 

arrastando para baixo as pessoas do mundo. É aterrorizador. Os discípulos do DaFa são 

cultivadores humanos, não deuses que se cultivam, por isso, como pessoas que se 

cultivam, eles serão interferidos em certa medida. Se eles não podem se controlar bem, 

são como pessoas comuns; e quando sofrem interferências, seus comportamentos serão 

muito semelhantes ao das pessoas comuns. Alguns estudantes não têm encontrado 

muitas provações e estão gradualmente se tornando frouxos. Isso significa que eles 

formaram apegos às várias tentações da sociedade ordinária e foram arrastados para 

baixo por suas tentações. Claro, pessoas diferentes têm pensamentos humanos 

diferentes enquanto se cultivam e as suas fundações inatas são diferentes; as suas 

atitudes em relação ao cultivo são, sem dúvida, diferentes. A coisa mais preciosa é [7] 

progredir continuamente neste ambiente esgotante, sob pressão e incapaz de ver 

esperança. Esta é a coisa mais preciosa e grandiosa.  

 

Eu descobri que muitos estudantes, neste período de tempo no qual eles não podiam me 

ver, tornaram-se frouxos e não foram tão rigorosos consigo mesmos. O cultivo é 

verdadeiramente algo solene. Duas Terras se passaram desde a criação do mundo e estas 

longas eras de história têm, todas, sido para esperar o momento final que é hoje. Este 

tempo é, na realidade, somente um piscar de olhos ou um movimento de mão, como os 

deuses o veem. Mas nesta dimensão humana, isso requer um processo que leva tempo. 

Por mais demorado que algo seja no tempo da dimensão humana, isso é, ainda, somente 

um piscar de olhos para os deuses. Muitos anos têm de passar neste lugar humano e 

enquanto o tempo se arrasta, alguns estudantes estão propensos a se tornarem menos 
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diligentes e um pouco preguiçosos [8]. Vocês precisam estar vigilantes quanto a esse 

problema. De agora em diante eu penso que vocês estarão bem tão logo prestem atenção 

a isso de agora. Visto sob outra luz, o caminho que vocês têm trilhado e tudo o que 

vocês têm enfrentado e atravessado, assim como com a vasta disseminação do DaFa e 

os feitos dos nossos cultivadores – nada disso é possivelmente ao acaso. Pessoas 

comuns jamais teriam a chance de experimentar tudo pelo que vocês passaram. O 

desvelar de um evento tão grandioso como este no mundo humano de nenhum modo 

pode ser acidental. Pensem um pouco sobre isso e vocês verão que isso realmente não é 

comum. Uma vez que vocês conseguiram isso por tantos anos, por que vocês não 

podem fazer bem no passo final de suas jornadas? Falhar em ser diligente no cultivo, 

realmente não é uma coisa trivial. No instante em que vocês relaxarem, vocês serão 

levados por pensamentos humanos e tomarão uma rota inversa [9] ou desviada [10] e 

vocês cooperarão pobremente uns com os outros na medida em que validam o Fa e 

esclarecem os fatos. 

 

Cada um dos projetos dos nossos discípulos do DaFa que esclarecem os fatos e salvam 

pessoas é organizado por eles próprios, voluntariamente, para o propósito de validar o 

Fa, e vocês têm visto o que vocês têm alcançado. As empresas de mídia e redes de 

trabalho que os discípulos do DaFa uniram e tudo o que vocês têm realizado colocam 

medo nos elementos malignos. O malvado PCCh mobilizou todo o aparato estatal da 

China – não apenas os órgãos de propaganda – e como resultado, todas as suas 

iniciativas de negócios no estrangeiro estagnaram. Este partido maligno existe somente 

para perseguir o Falun Gong. À medida que os discípulos do DaFa esclarecem a 

verdade, eles estão verdadeiramente atacando um homem contra cem, ou até mesmo um 

contra mil, e têm efetivamente exposto esta provação que o mal criou e direcionou aos 

discípulos do DaFa. Nas últimas poucas décadas, o malvado PCCh sempre arquitetou 

uma fachada, uma paz e prosperidade dissimuladas com o objetivo de que o mundo 

reconheça e legitime o governo [11] do malvado partido. Neste momento, o mal em 

outras dimensões está sendo duramente dizimado, e sua habilidade de controlar as 

pessoas diminuiu. Então, para os Discípulos do DaFa, as coisas como um todo tem se 

tornado cada vez mais relaxadas e confortáveis. Mas à medida que as coisas ficam mais 

confortáveis, a pressão diminui; e quando a pressão diminui, isso pode levar a um 

desejo pelo conforto, a querer um pouco mais de folga, relaxar um pouco, e buscar 

algum alívio. Mas a realidade é que a vida de cada discípulo do DaFa tem sido 

fortemente ligada ao próprio cultivo, como anéis de uma corrente. Então quando vocês 

relaxam, isso equivale a relaxar no cultivo. 

 

Alguns discípulos do DaFa estão trabalhando em projetos com o objetivo de salvar 

pessoas, e eles estão ocupados e trabalhando duro. Eu estou ciente de tudo isso. E eu sei 

que alguns discípulos do DaFa têm muito pouco tempo para descansar, e encaram 

muitos desafios. Mas seja qual for o caso, o momento de hoje não é justamente o que 

temos esperado? Quer você tenha feito votos durante a história ou vindo 

especificamente para este assunto, o que está diante de nós neste momento de hoje é o 

que os discípulos do DaFa devem fazer e por muito esperaram. Embora o que vocês 

estão fazendo seja salvar pessoas, vocês, apesar de tudo, também estão se cultivando, 

então o que se manifesta neste ambiente humano não é completamente divino. Se as 

pessoas do mundo pudessem ver as aparências divinas dos discípulos do Dafa e as 

maravilhas do que vocês fazem, isso quebraria o feitiço da ilusão, o mesmo que torna 

este lugar um lugar humano ordinário. Neste caso não haveria tal coisa como os 

discípulos do DaFa salvando pessoas, e os sofrimentos [1] desapareceriam. E sem essas 
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coisas, o seu cultivo se tornaria menos sagrado. Então é por essa razão que vocês 

aparentam ser pessoas comuns. E há mais do que somente isto. Como eu acabei de dizer, 

este tipo de ambiente de cultivo, onde um indivíduo não pode ver o que jaz à sua frente 

e encontra-se imerso em contínua solidão, é o mais difícil de suportar e é o mais apto a 

levar uma pessoa a tornar-se preguiçosa [8]. Este é o maior teste no cultivo. 

 

Certamente, os fatores malignos na China continental ainda estão bastante ferozes [12] 

em alguns locais e em certos cenários, eles ainda podem realizar manobras [7] para 

controlar pessoas más e atuar de maneira sinistra. Portanto, uma porção de nossos 

estudantes irão realmente sentir uma grande pressão quando resolverem [13] fazer 

coisas. O mesmo ocorre fora da China; ou seja, aqueles que estão verdadeiramente na 

linha de frente das coisas, sentirão esta pressão. Não importa o que for, conquanto, e 

independentemente do tipo de ambiente em que estejam, todos os discípulos do DaFa 

têm que fazer bem. 

 

Ontem, eu discuti com nossos discípulos do DaFa da NTDTV algumas das situações 

atuais. Outro assunto, que existe no presente e do qual todos vocês estão cientes, é que 

estudantes que não têm sido diligentes – pessoas que não deram passos à frente por um 

longo tempo e se mostraram inadequados [12] – começaram a dar passos à frente em 

um ritmo firme à medida que o clima muda. Na China continental, um bocado de 

praticantes provenientes das áreas mais severamente perseguidas e fortemente 

pressionadas deram passos à frente após um longo tempo tendo falhado. Há também 

algumas pessoas que vieram da China para cá e conflitos surgiram quando eles tentaram 

trabalhar juntos com praticantes estrangeiros. Isso tem levado os Discípulos do DaFa ao 

redor do mundo a sentirem que as coisas tornaram-se mais complicadas. Porém, a razão 

principal para isso é outra, em vez dos seus estados de cultivo. 

 

As noções que as pessoas da China continental têm, foram formadas sob a influência da 

cultura do malvado PCCh. Seus conceitos, mentalidades, modo de vida e conduta no 

dia-a-dia foram todos formados sob tais circunstâncias. As pessoas em uma sociedade 

ocidental ou aquelas em sociedades que não são governadas pelo malvado partido 

comunista vivem de uma forma humana que é natural, com as diferenças entre as 

pessoas sendo somente culturais. Em uma sociedade natural como esta, as pessoas 

compartilham um modo de vida em comum que valoriza a calma, ser gentil, ter uma 

mente aberta e não ficar em guarda contra as pessoas. Isto é o normal, e antes do 

malvado partido surgir, o povo chinês costumava ser dessa forma também. Mas na 

sociedade chinesa atual, o malvado PCCh constantemente usa mentiras, ódio e “luta” 

para educar as pessoas, desde o nascimento até a idade adulta. Ele, infalivelmente [15], 

usa princípios falsos para educar as pessoas e sempre faz isso baseado em suas 

necessidades, resultando no comportamento das pessoas tornando-se mais e mais 

alinhados com o que ele quer à medida que sua conduta diária afunda cada vez mais. 

Entretanto, algumas pessoas na China Continental ainda falam sobre antigas tradições e 

algumas delas ainda possuem valores tradicionais. A presença destas pessoas foi o que 

levou à Revolução Cultural e é por causa disso que lá tem havido todos os tipos de 

movimentos políticos, para constantemente desgastar e destruir as tradições populares 

da China. A juventude de hoje cresceu em meio a nada além da cultura do Partido e de 

mentiras; e as mentalidades que eles formaram em meio àquelas mentiras, assim como 

sua conduta e como eles se encarregam das coisas, estão em forte contraste com aquelas 

das pessoas de outras nações. Em outras sociedades, quando duas pessoas se encontram 

pessoalmente, elas são capazes de falar abertamente sobre qualquer coisa e até mesmo 
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se elas não se conhecem, são capazes de falar de forma sincera e franca. Isso é 

simplesmente impossível para pessoas na China continental [16]. Portanto, os 

estudantes que vieram da China continental fazem coisas e interagem com outros 

diferentemente das pessoas fora da China. Estudantes de fora da China não entendem os 

estudantes de lá e não conseguem entender o que eles falam e fazem, pensando, “como 

eles podem fazer as coisas desse jeito? Por que esta pessoa é tão esquisita?” A realidade 

é que os chineses que foram levados pelo malvado partido a “lutar” contra e denunciar 

uns aos outros em múltiplas campanhas políticas, após haverem experimentado tal 

perseguição, fecharam-se pela força do hábito; e este tem especialmente sido o caso 

durante a perseguição aos discípulos do DaFa. Contudo, discípulos do DaFa devem ser 

compreensivos uns com os outros. E reciprocamente, os da China continental, tendo 

formado este tipo de mentalidade na China, não conseguem entender as pessoas de fora 

e pensam, “Como estes estrangeiros podem ser tão abobalhados?”. Nem eles podem 

entender os Chineses que estiveram fora da China por um longo tempo, se perguntando, 

“Como eles podem fazer as coisas desta maneira?” De fato, sendo seres humanos, todos 

devem realmente apenas agir normalmente. Esta é uma área na qual vocês devem ser 

compreensivos uns com os outros e cooperarem bem. 

 

Por causa da mentalidade diferente que os estudantes da China continental têm, da 

cooperação mal-sucedida, do jeito anormal deles olharem para as coisas, deles sempre 

estarem em disparidade [15] com as pessoas, e do ato de se fecharem, alguns discípulos 

do DaFa fora da China se questionam se os estudantes da China continental são espiões. 

Em vários lugares, isso tem tumultuado as coisas e causado bastantes divisões. Eu acho 

que vocês sabem o que eu disse antes, ou seja, que eu também vou salvar os espiões. 

Ele pode ser um espião nesta vida, mas em suas vidas anteriores talvez tenha sido 

excelente. E todos eles vieram para este Fa. Então porque nós deveríamos julgá-lo 

baseado somente nesta vida? Neste caso, nós não deveríamos mais salvá-lo? Ele 

meramente tem uma profissão diferente, e isto é tudo. Sem dúvida, o que ele faz em sua 

linha de trabalho pode de fato causar danos e significa que ele cometeu pecados contra o 

DaFa. Mas eu penso que o Fa é imenso e que esta é a Grande Lei do cosmos, portanto 

ele pode resolver qualquer coisa. Na medida em que vocês puderem abrir seus corações 

e serem tolerantes, eu penso que qualquer coisa pode mudar. De volta ao passado 

quando eu estava disseminando o Fa na China, havia tantos estudantes que eram 

membros do malvado partido e militares veteranos do exército vermelho, havia vários 

secretários do partido, muitos estudantes das agências estatais e da segurança pública e 

muitos estudantes das forças armadas – até mesmo membros da terceira e segunda 

direção da inteligência do estado maior das forças armadas. Isto não significa que eles 

passaram para o outro lado durante a perseguição, mas sim que eles ficaram 

amedrontados e tornaram-se confusos diante da pressão. Uma pessoa é apenas um ser 

humano, e é capaz de fazer qualquer coisa sob pressão. Uma vez que ela se torne 

esclarecida, ela certamente voltará. É só uma questão de tempo. 

 

Salvar pessoas é apenas isso, salvar pessoas selecionando e escolhendo não seria 

misericordioso. Isto é particularmente verdadeiro agora, quando a sociedade humana 

atingiu este ponto e tudo está desmoronando. O único critério agora é o que uma pessoa, 

ela mesma, quer. Eu discuti isso ontem. Eu disse que a história jamais viu uma era em 

que as pessoas tivessem se tornado tão más, como são as pessoas de hoje. E este é 

especialmente o caso para as pessoas na China continental, cujo absoluto colapso moral 

chegou ao mais baixo de todos os tempos. Se você caminhar pela rua e observar os 

pensamentos das pessoas, muito poucas delas têm coisas boas na mente, muitas pensam 
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em coisas más a todo o momento e a maioria do que fazem é mal. A sociedade como 

um todo está conduzindo essas coisas, e o malvado partido está arrastando as pessoas 

para baixo. Portanto, para os discípulos do DaFa, esta perseguição permitirá que eles – 

seja qual for o caso – não importando quanto sofrimento físico ou tormento mental isso 

cause a eles e não importando o quão severa seja a perseguição – eliminem seus carmas 

e sigam em direção à Consumação. O que aguarda os discípulos do DaFa são todas as 

melhores coisas. Não é esse o objetivo do seu cultivo? Todavia, por meio dos arranjos 

sinistros das velhas forças, esta perseguição perpetrada pelo malvado partido ao mundo 

– e especialmente ao povo chinês – que foi moldada pelas velhas forças para 

supostamente “ajudar os discípulos do DaFa a atingir a Consumação”, é incomparável 

em sua severidade. Ao corromper as pessoas e levá-las a cometer pecados contra o 

DaFa, não é isso empurrar o povo chinês em direção à destruição? Mesmo tendo sido as 

velhas forças quem arranjou esta perseguição perversa, é, todavia, por conta dos 

discípulos do DaFa que o povo chinês tem suportado tal desgraça e sofrimento. Então, 

segundo esta perspectiva, vocês não devem salvá-los? Por acaso os discípulos do DaFa 

não devem abrir seus corações amplamente? Não são, até mesmo, aqueles que colocam 

em prática a perseguição, com exceção do líder do mal, eles mesmos, alvos da 

perseguição?  

 

Eu quis, assim, salientar que neste momento, quando muitos dos nossos diferentes 

projetos têm poucas pessoas envolvidas, alguns discípulos do DaFa que saíram da 

China ainda assim não têm lugar nos projetos. Eu digo que vocês não devem se 

preocupar se eles foram “transformados” ou não. Na medida em que a pessoa tenha 

deixado aquele ambiente maligno, ela recuperará sua clareza e se arrependerá. Até 

mesmo se isso tiver sido uma desgraça, a pessoa precisa que lhe seja dada uma chance 

de voltar. Afinal, cultivadores precisam ter pensamentos humanos para se cultivarem. 

Tais feridas mal cicatrizadas de uma pessoa estarão sensíveis quando tocadas e algumas 

vezes ela até mesmo se defenderá com algum tipo de argumentação, temendo ser 

desprezada. Portanto, sem importar como ela saiu de lá, ela ainda deve ser capaz de 

entrar neste ambiente dos discípulos do DaFa. Você não pode afastar essas pessoas. Em 

vez disso, você deve se aproximar delas e mostrar cordialidade. Não importa o que elas 

pensam ou fazem, e não importa o quão diferente a mentalidade delas possa ser, elas 

irão gradualmente saber e apreciar o modo como as pessoas em outros países levam 

suas vidas. Expandam seus corações e mentes, pois essas pessoas são seus 

companheiros discípulos, discípulos do DaFa do Mestre. Vocês precisam mostrar 

tolerância para com eles. Se você realmente se sentir desconfortável colocando alguém 

assim em certo projeto ou pedindo a ele para fazer certas coisas, então você pode 

investigar com discípulos do DaFa da mesma localidade dele na China sobre as 

circunstâncias específicas dele. Uma vez que ele tenha sido originalmente um discípulo 

do DaFa, então eu não acho que envolvê-lo apresentará algum problema. O DaFa pode 

fortalecer até mesmo um diamante, então será que nós não podemos ajudar tal indivíduo 

a melhorar? Nenhum ambiente pode se comparar ao dos discípulos do DaFa. À medida 

que seus pensamentos retos, como discípulos do DaFa, ficarem um pouco mais fortes e 

vocês colaborarem um pouco melhor, com menos conflitos, a força dos seus esforços 

para salvar pessoas será maior. 

 

Neste momento, alguns de seus projetos requerem muito trabalho duro. Especialmente 

notáveis são os projetos de mídia os quais requerem um número de pessoas 

relativamente grande. Para que uma entidade de mídia realmente tenha o efeito de salvar 

seres sensientes e realmente desenvolva as forças de um canal de mídia, vocês têm que 
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ter uma base firme na sociedade comum. Ter uma base firme na sociedade comum não é 

algo que se diga apenas da boca para fora. Pelo contrário, é algo que vocês 

verdadeiramente devem fazer. Se vocês quiserem ter uma base firme na sociedade 

comum, vocês devem gerenciar bem a organização. O objetivo final e ponto de partida 

de qualquer empresa na sociedade comum é fazer negócios e ganhar dinheiro. Embora o 

ponto de partida de vocês seja salvar pessoas, vocês ainda precisam tornar-se bem 

estabelecidos na sociedade, entrar em um ciclo financeiro positivo e se ajustar aos 

métodos de administração da sociedade, o tanto quanto possível. Se algo não fosse 

muito adequado [18] para a sociedade humana, certamente não seria adotado 

amplamente. Portanto, quando todos usam certos métodos de administração, isso 

significa que eles se adequam às necessidades das pessoas e que os deuses permitem tal 

formato na sociedade. Nos últimos um ou dois séculos, as maneiras como as 

corporações operam provaram ser viáveis e você pode dizer que isto é o resultado do 

que as pessoas comuns aprenderam através da experiência. Então porque nós não 

podemos seguir estas convenções quando conduzimos as nossas coisas? 

 

Todos os discípulos do DaFa tenham em mente este pensamento: “Nós avançaremos 

para as linhas de frente, não importa o quão difícil ou exaustivo isso possa ser ou que 

isso signifique longas noites sem dormir – nós podemos e faremos tudo o que for 

necessário.” Mas quando se trata de administração, eles vacilam. Vocês não disseram 

que poderiam fazer tudo o que fosse necessário? (A audiência ri) Todos vocês não 

partiram do não saber o como fazer algo, para saber como. Então porque é que vocês 

não podem fazer esta parte bem? Somente ao se conduzir bem uma entidade de mídia 

ela pode crescer mais forte e obter mais do efeito desejado. Neste momento, quanto 

tempo é desperdiçado imaginando-se como mantê-la funcionando e procurando por 

todos os lados dinheiro para sustentá-la – como isto tem sido difícil! Se vocês realmente 

colocarem alguma atenção e esforço nisso, então eu penso que o resultado será 

excelente. Quer se trate de procurar patrocínios ou pegar anúncios, todo este trabalho, 

por trás da cena, realizado para se obter capital para empresas de mídia é o mesmo 

daqueles que atuam como relações-públicas da empresa – a poderosa virtude é 

exatamente a mesma. Não seria possível que a poderosa virtude de alguém seja maior só 

porque ela escreve artigos, atua como um editor, serve de tradutor, frequentemente 

aparece na mídia ou porque ela tem algum cargo superior. Todos vocês que participam 

nessas empresas de mídia são, como discípulos do DaFa, iguais, não importa qual tarefa 

vocês desempenhem.  

 

No entanto, quando vocês lidam com esta questão, que há muito tempo lhes tem 

confundido, ao avistarem os desafios à frente, plenamente conscientes deles, vocês 

recuam em vez de avançar e não querem fazê-lo. Eu quero dizer a vocês aqui, como 

Mestre, que eu apóio a boa administração das empresas de comunicação. Eu disse às 

pessoas responsáveis pelas entidades de mídia que elas deveriam colocar algum 

empenho nisso. Mas há mais pessoas para quem isto não está muito claro, e vocês têm 

este pensamento a curto prazo, isto é, “Quando a retificação-do-Fa requer algo, nós o 

faremos. Quando tiver acabado, nós terminamos”. Mas não é assim que as coisas 

funcionam. Quando os discípulos do DaFa fazem algo, isto nunca é somente para essa 

única coisa. Em tudo aquilo que vocês fazem, vocês precisam considerar o presente 

tanto quanto o futuro e vocês precisam considerar a tarefa em si mesma tanto quanto 

tudo relacionado a ela. Neste momento, esse formato cultural está sendo usado para 

salvar pessoas e validar o Fa, mas não será esse formato deixado para o futuro? Não 

será isto dado para pessoas do futuro seguirem?  
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Então, há outra questão administrativa relacionada a como se maneja uma empresa de 

mídia. Vocês todos têm esta atitude de, “Se eu quero fazer algo, eu o farei. Mas quando 

alguém me diz o que fazer, eu não me esforço para fazê-lo[19].” Como isto poderia 

funcionar? Vocês são discípulos do DaFa. Quando vocês trabalham em uma empresa 

ordinária, vocês fazem quaisquer coisas que seus chefes lhes digam para fazer. Então 

como pode ser que em um projeto do DaFa, quando se está fazendo algo para o DaFa, 

vocês não dão ouvidos quando alguém fala algo, lhes diz para fazer algo ou atribui algo 

para vocês fazerem? Apenas pense sobre isto: isso é certo? Se nós quisermos conseguir 

uma base firme na sociedade e ter esta entidade de mídia desempenhando seu papel 

mais efetivamente, então vocês têm de gerenciá-la através de meios comuns. Foi isso 

que eu disse para a estação de televisão, para a estação de rádio, para o jornal Epoch 

Times e outras entidades de mídia. Isto foi algo que eu disse a eles. Se vocês querem 

usar essas formas [de mídia] para esclarecer os fatos e salvar pessoas, então vocês 

precisam usar essa abordagem. O que quer que as pessoas comuns façam e como quer 

que elas conduzam uma empresa, é assim que vocês precisam fazer. É apenas que a sua 

motivação é salvar pessoas. Aí é que está a diferença. 

 

A experiência na vida real demonstrou que o estilo humano de administração é bastante 

efetivo, então, por que vocês não o usam? Talvez esse formato de se fazer as coisas 

deva ser deixado para o futuro. Mas se vocês estão me dizendo que no seu processo 

administrativo ninguém escuta ninguém, então poderia este formato ser transmitido para 

o futuro? Não, isto não funcionaria. Se as pessoas não querem ouvir sempre que você 

atribui algo e elas só querem fazer tudo aquilo que satisfaça seus desejos, e cada um faz 

coisas à sua própria maneira, poderia isso algum dia funcionar? É como quando um 

punho dá um soco – ele é forte quando todos estão apertados juntos. (o Mestre faz um 

punho). Mas se você está dizendo que esse aqui quer fazer isso, aquele lá quer fazer 

aquilo e aquele outro quer fazer outra coisa (espalhando os cinco dedos separados e 

apontando para cada dedo), então isto é fraco, e tão logo o golpe seja dado, ele será 

repelido, certo? Vocês precisam ter um plano e organizar as coisas, coordenar bem e 

cooperar uns com os outros. 

 

Algumas pessoas podem pensar, “Porque eu deveria ouvir fulano? Eu acho que eu 

cultivo melhor do que ele.” Você não deve dizer isso. Somente alguém que cultivou 

bem ficará contente em fazer qualquer coisa que lhe tenham designado, e [pensar dessa 

forma] apenas prova que você não cultivou bem. Eu disse que as empresas de mídia que 

vocês dirigem não são inerentemente uma parte do DaFa e que as funções que 

acompanham o seu papel designado não representam o seu nível de cultivo. Vocês são 

discípulos do DaFa e vieram juntos, por vontade própria, para o propósito de salvar 

seres sensientes e validar o Fa. É desse modo que estas coisas deveriam ser encaradas. 

Uma vez que a empresa não é uma parte do DaFa, ela deve ganhar uma base sólida na 

sociedade e ser comum. Por que algo comum não deveria ser administrado através de 

métodos comuns? O emprego de uma pessoa comum não sugere o quão elevado seu 

nível costumava ser no céu, nem representa o quão alto o nível atual de um cultivador é 

e o quão bem ele tem cultivado. Desde que vocês entendam este princípio e saibam que 

só por que alguém administra você, isto não significa que ele tenha cultivado para um 

lugar mais elevado, então deveriam ainda haver questões de descontentamento ou inveja 

envolvidas aqui? Está bem para alguém gerenciar você, desde que isso é para o DaFa. 

Os discípulos do DaFa não deveriam supostamente ser capazes de se adaptar a 

diferentes circunstâncias? Quando vocês se depararam com uma perseguição severa 
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enquanto estavam na prisão, quando vocês foram espancados e amaldiçoados por 

pessoas perversas, vocês sucumbiram ao descontentamento naquela hora? Então por que 

é que nesta situação, quando envolvidos em algo tão sagrado, você não consegue fazê-lo? 

 

Hoje há uma grande quantidade de discípulos do DaFa diante de mim, então eu quis 

esclarecer as coisas. Vocês fizeram muito bem com as entidades de mídia e já tiveram 

um efeito enorme de salvar seres sensientes. Então isto é algo que precisa ser feito bem. 

O desejo do Mestre é que vocês consigam colocá-las sobre uma base sólida na 

sociedade e torná-las negócios sólidos com um ciclo positivo, permitindo assim que elas 

tenham um impacto ainda maior e façam ainda mais para salvar seres sensientes. É isto 

que eu queria dizer. Quanto à administração das coisas, vocês deveriam ter 

departamentos, um nível de gestão, e pessoas que participem ativamente nas tarefas. Os 

papéis são diferentes, mas todos eles têm o mesmo objetivo em comum de validar o Fa.  

Aqueles que administram as coisas e aqueles que colocam as tarefas em prática ganham 

a mesma poderosa virtude. Vocês estão mantendo o formato desta entidade de mídia e 

usando isso [20] para salvar pessoas, então o seu impacto é o mesmo. 

 

Eu tenho muito para dizer, mas o que quer que eu mencione, daria muita ênfase a este 

tópico. Eu não falarei muito mais. Eu só quis falar em termos gerais sobre as coisas no 

presente. Se vocês tiverem perguntas que vocês realmente sentirem a necessidade de 

perguntar ou que precisam ser resolvidas urgentemente, vocês podem passá-las em 

poucas palavras em pedaços de papel e eu as responderei para vocês. (Aplausos)  

 

Olhando para a essência da situação atual, podemos ver que os fatores malignos estão 

liquidados e que o espectro maligno do malvado PCCh foi destruído. É que apenas 

algumas de suas mensagens ainda existem. – por exemplo, em alguns de seus livros ou 

retratos [21] do passado – juntamente com seus fatores malignos, entretanto, a maioria 

destes fatores malignos foi destruída. Os danos que estão infligidos aos discípulos do 

DaFa vêm de espíritos de nível baixo totalmente vis [22] e demônios podres que 

existem nos espaços [23] de nível baixo que têm sido impactados pela retificação-do-Fa. 

Estas coisas estão sendo diretamente controladas por fatores malignos e os velhos 

fatores malignos de níveis ainda mais elevados estão trabalhando, camada após camada. 

Mas na China, aquele espectro maligno do PCCh há muito tempo foi liquidado. Como 

vocês sabem, há fatores do espectro maligno por detrás do maldoso partido. Quem antes 

teria se atrevido a dizer que o maldoso partido era mal? As pessoas não se atreveriam a 

dizer nada mesmo atrás de portas fechadas, em suas próprias casas. As pessoas estavam 

receosas até mesmo de pensar sobre isso e tinham uma sensação de que algo as estava 

observando. Já agora, todo mundo – desde as autoridades centrais do malvado partido 

até as pessoas comuns – se atreve a amaldiçoá-lo em público. Toda vez que eles se 

encontram, eles amaldiçoam o malvado partido. Isto demonstra que os fatores malignos 

que costumavam controlar as pessoas não o fazem mais, que eles estão acabados. Então 

porque o seu poder político continua intacto? Trata-se apenas de uma gangue de 

assassinos que querem oprimir e explorar o povo e se manter no poder – é uma gangue 

extremamente depravada, se mantendo o tanto quanto possível no poder. Eles atuam nas 

mãos dos fatores malignos do velho cosmos, que exploram seus pensamentos maus e os 

usam para criar pressão e sustentam aquele clima sinistro para os discípulos do DaFa 

que ainda têm que dar passos à frente ou que não cultivaram bem. Aquela sociedade 

agora está podre até a raiz. 
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Se eu encerrasse este arranjo [24] neste momento, o futuro de muitas vidas seria 

destruído. Aquelas pessoas que desceram aqui para obter o Fa, aquelas pessoas que 

vieram por conta de obter o Fa, teriam vindo em vão. Não importa o que aquelas vidas 

estão fazendo agora, eles eram, no início, deuses. Eles viram o quão terrível era aqui, 

ainda assim eles se arriscaram a mergulhar de cabeça – eles se arriscaram a vir. E por 

que o fizeram? Porque eles tiveram esperança na retificação-do-Fa e no DaFa e vieram 

a partir de uma intensa [25] fé. Não importa como eles estão se comportando neste 

momento, nós precisamos olhar para como as coisas eram inicialmente e olhar para a 

história deles – para como aquela vida já foi um dia – e fazer nosso máximo para salvá-

los. Esta é a Grande Lei do Cosmo, afinal de contas, e para os incontáveis seres 

sensientes, esta é uma oportunidade que é difícil de obter. É aqui, só desta vez, e se eles 

puderem permanecer, eles vão permanecer; se eles não puderem, então eles 

desaparecerão para sempre. Portanto, eu sinto que nós devemos continuar fazendo isto e 

continuar salvando-os. Se as pessoas que tivessem obtido o Fa hoje não fossem vocês e 

sim outros, então seriam vocês que estariam nesta circunstância e estariam incluídos no 

meio das pessoas comuns, pense sobre isto: você não seria merecedor de pena? E 

quanto aos chineses que sofrem a mais severa perseguição, eles são perseguidos a esta 

extensão apenas por conta da tentativa das velhas forças interferirem com vocês. Então 

há ainda mais motivo para que vocês os salvem. Neste momento está determinado que 

vocês precisam fazer bem as três coisas e se cultivar bem. Tenham pensamentos retos 

fortes. Quando vocês se cultivam bem, seus pensamentos retos certamente serão fortes. 

Então, para todos vocês, salvar seres sensientes é sua responsabilidade e a sua missão 

histórica e isto é algo ao mesmo tempo ambos, monumental e fatigante. 

 

Vocês sabem que não é difícil para nós salvar uma pessoa; a dificuldade reside na 

interferência e pressão do mal. Quando uma pessoa se orienta [7] para entender a 

verdade e ser salva, isto significa que todas as vidas no sistema cósmico por detrás dela, 

o qual ela representa, são salvas em conjunto. Isto significa que números imensuráveis 

de seres sensientes e sistemas imensos – tantas vidas – são salvos. Este é um fator de tal 

grandeza, que torna difícil para a pessoa ter uma chance de escutar a verdade e entender 

o que está diante dela. Isto toma a forma de vários fatores malignos interferindo com o 

nosso esclarecimento da verdade, mas em essência isto é devido à presença deste fator 

maior por traz de tudo. Eu apenas disse que a responsabilidade que os discípulos do 

DaFa têm é monumental e que esta missão histórica não é algo do qual qualquer um 

poderia se encarregar – apenas os discípulos do DaFa são dignos. Isto é magnífico, 

realmente magnífico. 

 

Eu quero mencionar algo de passagem. É algo do qual eu não havia falado para vocês 

antes. Eu falei sobre uma coisa no encontro de ontem e eu preciso repeti-la hoje. De 

outra maneira, isto circulará inadequadamente. No passado, como uma parte da 

retificação-do-Fa, deuses em cada nível referiram-se [25] à questão de determinar o que 

aconteceria com a humanidade após a retificação-do-Fa e deuses em um certo nível 

arranjaram para que haja um grande Juizo Final. Isto pode ser encontrado na tradição 

ocidental, que fala da humanidade se defrontando com um grande julgamento. Mas isto 

não estaria limitado à humanidade: todos os seres dos Três Reinos como um todo se 

defrontariam com isso. Até mesmo pessoas mortas seriam trazidas de volta à vida e 

enfrentariam o julgamento. Este julgamento seria a conclusão final de tudo o que tivesse 

ocorrido desde a criação do mundo e envolveria o início e a disseminação do DaFa, tal 

como marcaria o fim da salvação dos seres sensientes e, em particular, isto abarcaria 

tudo o que os seres, durante o final da retificação-do-Fa, tivessem feito – tudo isso se 
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manifestaria completamente [26]. Quando eu falei sobre “seres sensientes”, eu usei o 

termo em um sentido amplo e abrangente que inclui tudo no Cosmo. Não importa se a 

ciência da humanidade chama algo de orgânico ou inorgânico, a verdade é que tudo está 

vivo. As vidas da multidão de dimensões, todos os seres sensientes, vieram por causa 

deste DaFa; e os ambientes de vida que lhes foram providos foram eles mesmos criados 

por causa deste DaFa. Portanto, eu diria que no fim, todos eles teriam de enfrentar o 

Julgamento. Eu não mencionei isto antes enquanto ensinava o Fa, pois os arranjos feitos 

naquele nível específico não contam mais; no fim das contas, serei eu quem decidirá o 

que será feito. O Juízo Final que eles arranjaram não estava limitado ao julgamento 

daqueles que desempenhariam papéis positivos ou negativos ou aqueles que fariam 

coisas más. Ao invés disso, aqueles que desempenhariam papéis positivos também 

teriam que encarar o Julgamento. O que eles enfrentariam? Aqui vai um exemplo. 

Embora você possa ter desempenhado um papel positivo durante a retificação-do-Fa, 

ainda ficaria a pergunta: você cumpriu as suas responsabilidades no grau máximo? 

Outro exemplo é, aqueles que vieram para ser discípulos do DaFa: qual foi o voto que 

você fez? Você honrou aquele voto? O que o Senhor Criador requereu de você? Você 

fez como o Senhor Criador requereu? Se você não honrou o seu voto original ou não fez 

como o Senhor Criador requereu, então você não completou o que supostamente você 

deveria fazer e terá desapontado o Senhor. Uma vez que você teria, deste modo, trazido 

perdas para a situação da sua área local naquele momento, ao progresso da retificação-

do-Fa e aos seres sensientes que, deste modo, não foram salvos e você teria, deste modo, 

trazido danos ou ruína para diferentes níveis do Cosmo, você seria responsabilizado. Eu 

falei sobre isso ontem e eu preciso repetir isso para vocês hoje, afim de que isto não 

circule indevidamente. Eu não falei sobre isso antes e não queria entrar nesta questão, 

pois eu sei que vocês todos têm passado por muita coisa. Mas no final das contas, não 

importa como vocês estão prontos para aguentar e enfrentar a retificação-do-Fa e a si 

mesmos, se vocês falharem em fazer bem, vocês serão responsabilizados. 

 

A seguir, vocês podem passar os seus papéis e eu responderei as suas questões. 

(Aplausos) 

 

Pergunta: Gostaria de pedir ao Mestre que falasse do significado das atuações do Shen 

Yun neste momento da história da retificação do Fa. 

 

Mestre: Até agora, todos têm visto que em cada atuação do Shen Yun Performing Arts 

há no mínimo centenas de pessoas assistindo e geralmente há mais de mil, até mesmo 

duas ou três mil pessoas e às vezes chega a mais de cinco mil pessoas, dependendo do 

tamanho do teatro. O mais importante é que além da quantidade de pessoas, depois que 

assistem o show, mais de noventa por cento dessas pessoas mudaram sua atitude para 

com o DaFa e passam a saber claramente o que é este malvado partido. Uma mudança 

efetiva como esta em tantas pessoas de uma só vez, seria muito difícil simplesmente 

esclarecendo a verdade. Pensem em quantos discípulos necessitariam esclarecendo a 

verdade ao mesmo tempo para se alcançar isto. Claro, isto não quer dizer que nossos 

meios de comunicação não tenham tido um grande impacto, não é isto. O que ocorre é 

que neste momento só uma atuação do Shen Yun consegue ter um impacto tão grande e 

instantâneo como o que acabo de descrever. 

 

A experiência de cada pessoa ao assistir a uma atuação do Shen Yun é diferente. O 

público chinês o entende em um nível racional. A benevolência e a beleza pura que são 

mostradas no cenário do show são simplesmente impressionantes, tanto em termos de 
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efeito visual como dos sentimentos que o show evoca, tudo isto porque o show é feito 

completamente tendo como base a herança cultural inspirada no divino, não tem nem 

um só vestígio da cultura do partido maléfico, é algo verdadeiramente humano e faz 

parte da história humana. Quando o espetáculo mostra o grande Shan e o grande Ren 

dos corações dos discípulos do DaFa, expondo completamente as mentiras do perverso 

partido, é algo verdadeiramente comovedor ao público chinês. Os ocidentais e as 

pessoas de outras etnias também acham a experiência extraordinariamente intensa e 

alguns deles realmente veem, enquanto olham fascinados, seres divinos no cenário. 

Somente em uma atuação do Shen Yun se veem artistas de tão alto nível ou com este 

tipo de efeito positivo no cenário. Depois de assistir o show, muitos dizem coisas como: 

“Foi sublime”, “Deus estava com eles”, “Isto nos dá esperança para o futuro”, “Shen 

Yun revive as artes”, etc. Muitos dos que fazem tais comentários são pessoas destacadas, 

e não são de falar coisas sem estarem certos do que dizem. Algumas dessas pessoas 

ficam tão comovidas que derramam lágrimas enquanto falam. Tudo isto indica que as 

atuações realmente alcançam o grau que descrevi. Sabemos que as atuações do Shen 

Yun realmente podem ter o efeito de salvar pessoas. Então, como discípulos do DaFa, 

quando consideramos que uma turnê do Shen Yun pode salvar centenas de milhares de 

pessoas, quem é contra? 

Isto é tudo para esta pergunta. 

 

Pergunta: Os discípulos de todos os países que vieram ao Fahui de Nova Iorque 

enviam suas saudações ao Mestre. 

 

Mestre: Obrigado a todos! (Fortes aplausos) 

 

Pergunta: O Shen Yun pode viajar para a Índia para atuar lá? Há muitas pessoas na 

Índia também, especialmente estudantes que estão na escola, e que rapidamente estão 

obtendo o Fa e começando a refinar o gong. Porém, devido à escassez de materiais do 

DaFa, não podemos assegurar que esses praticantes se tornarão diligentes com os 

exercícios ou em seus entendimentos do Fa. Como podemos ajudar esses praticantes 

novos? Outra coisa: Neste momento podemos fazer uma edição em inglês do jornal A 

Grande Época? 

 

Mestre: Não há problema em o Shen Yun atuar na Índia. Vocês podem começar uma 

edição em inglês da Grande Época se as condições permitirem isto. Não há nenhuma 

restrição para este meio de comunicação. Se as condições permitirem, um dia aparecerá 

na China continental.  

 

Os estudantes novos têm que estudar mais o Fa, não há outra forma. Se olharmos o 

estado de cultivo dos discípulos do DaFa no todo, vemos evidências no caminho 

transitado até agora que nos indicam o quão importante é o estudo do Fa. O ser humano 

é como um recipiente. Se ele está cheio do Fa, sendo o Fa do Cosmo, ele naturalmente 

terá pensamentos retos e desempenhará um papel positivo. Isto é certo. Então, há 

somente uma maneira, e é estudar mais o Fa. Não convertam o refinamento do gong em 

somente uma formalidade e nada mais. E sim, devem guiar todos os praticantes a 

estudarem mais o Fa. A melhor forma é organizar os estudantes para que estudem 

juntos o Fa em diferentes lugares, e isto seria especialmente bom na Índia, dada a 

grande quantidade de estudantes que estão na escola.  
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Pergunta: Quando promovemos um espetáculo do Shen Yun, um ou dois dias antes do 

show, ainda restam muitos ingressos; os cultivadores geralmente têm duas opiniões a 

este respeito. Uma é que deveríamos baixar o preço dos ingressos, pois não deveríamos 

ter lugares vazios. A outra é que não deveríamos baixar os preços, pois precisamos 

estabelecer o nome do Shen Yun. 

 

Mestre: Já que surgiu este assunto, eu gostaria de dizer o seguinte. Vocês sabem que há 

muitas marcas famosas que são conhecidas internacionalmente. Bom, geralmente essas 

marcas não sentem muito o impacto nos tempos de recessão econômica. Falando em 

termos gerais, essas marcas não são muito afetadas quando a economia não está bem. A 

razão é que, tipicamente, uma economia que não está bem afeta a parte baixa da 

sociedade. A classe alta tem sobras de dinheiro, então não sofre muito com a crise. 

Vendo isto de outra perspectiva, definitivamente na sociedade humana a classe alta tem 

uma maior quantidade de bênçãos, e a qualidade-inata dessas pessoas é melhor. Mesmo 

não sendo uma regra estrita, ela é certa para a grande maioria das pessoas, pois se não 

tivessem bênçãos, não poderiam ter o que têm – não é como a lógica distorcida do 

perverso partido diz. Nós não diferenciamos os ricos dos pobres, pois tratamos de salvar 

todos os seres conscientes diante de nós, sem considerar a que classe pertencem. Então, 

não é bom se não consideramos os níveis altos da sociedade. 

 

Uma segunda questão é a entrada do espetáculo. O efeito do show do Shen Yun já faz 

com que ele seja o show número um do mundo – o melhor. (Aplausos) E não me refiro 

somente ao presente momento. Examinei a qualidade de vários espetáculos durante as 

diferentes eras da história, e o nosso continua sendo o melhor. Estou me referindo ao 

efeito teatral da atuação, e isto inclui tanto a forma artística como a técnica artística que 

é exibida. Para ser honesto, os espetáculos das pessoas comuns não podem ser 

comparados com o Shen Yun. O que temos aqui é um conjunto de cultivadores, e seu 

ponto de partida é o desejo de salvar seres conscientes, o que enche o cenário são seres 

divinos que ajudam. Os espetáculos das pessoas comuns podem alcançar isto? Não. 

 

Então, com respeito ao valor das entradas, todos sabem que as pessoas na sociedade 

ocidental vêm de classes sociais; o fato é que apesar de algumas pessoas não gostarem, 

as classes sociais sim existem. As pessoas de diferentes classes sociais vão a diferentes 

lugares de consumo. Não há dúvida sobre isto. Isto é algo que os chineses, tendo vivido 

sob o perverso partido, não entendem. Se você diz a alguém de classe social alta para 

participar em algo de classe social baixa, é quase certo que não participará. A imagem é 

uma coisa que preocupa todas as pessoas, e como todos querem ser bem vistos, há 

muitas pessoas que querem ingressar nas classes mais altas da sociedade. Então, se 

vocês encontram um bom teatro para nossas atuações, tanto as pessoas de classe alta 

como as de classe baixa irão querer assistir. Porém, por outro lado, se o teatro se 

localiza em uma zona pobre ou é um teatro que apresenta shows de baixo calibre, nem a 

classe alta nem a classe média irá querer ver. Acima do que se possa pensar sobre isto, 

esta é a realidade da sociedade. Se queremos salvar as pessoas, então, quando tentarmos 

salvá-las, precisamos prestar atenção nas circunstâncias. Não considerem isto por algo 

definitivo.  

 

Esta é minha opinião sobre as entradas do Shen Yun. Todos vocês falam sobre o que 

fazer quando ainda restam entradas antes da noite de estréia. Explicarei isto 

primeiramente em termos de cultivo. Como as vendas dos ingressos estão indo em certa 

localidade, é na realidade um sinal verdadeiro e tangível de quão bem os praticantes têm 
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se cultivado e têm cooperado ali. (Aplausos) Não estou dizendo isto porque penso que o 

Shen Yun é importante, o fato não é este. Na verdade é realmente um reflexo do seu 

cultivo. Os assistentes de algumas áreas têm a mente estreita. Eles se reuniram somente 

com aquelas pessoas “em que acreditam”, e se há outras pessoas, não permitem que elas 

ajudem, não as deixam participar e até as separam do evento. Em alguns lugares há 

estudantes que interagem entre si com fortes apegos humanos e não colocam prioridade 

em cooperar bem. As brigas entre as pessoas são intermináveis, e como resultado 

comprometem a nossa validação do Fa e a nossa venda de ingressos. Em alguns lugares, 

as pessoas tentam arrastar os praticantes para que fiquem do seu lado, cada grupo o faz 

à sua maneira, e não trabalham juntos em nada. Em alguns lugares houve realmente 

pessoas com más intenções que criaram problemas. Inclusive em outros casos, as 

pessoas têm se preocupado com o pensamento de que espiões pudessem descobrir seus 

planos, então encobriram e ocultaram o que estavam fazendo a ponto dos praticantes 

não terem idéia do que acontecia – nesse caso, como acham que cooperariam juntos? 

(Aplausos) Eles fazem as coisas de forma oculta como se tivessem fazendo algo errado. 

Porém, isto é algo que vocês deveriam fazer aberta e dignamente. Uma e outra vez 

tenho dito: Não permitam que as aparências, ou os fatores malignos enganem seus olhos, 

pois esta fase da história é para que os discípulos do DaFa validem o Fa; se vocês 

podem transitar este caminho bem, nada os bloqueará, pois este é um assunto de 

caminharem retamente. Se vossa mente é muito estreita, como conseguirão o que se 

necessita? Vocês não poderão. Claro, organizar um espetáculo do Shen Yun é algo que 

os praticantes de cada área têm feito voluntariamente. É algo que fazem porque querem. 

Se não querem fazê-lo, o Mestre não insistirá. É algo que os discípulos do DaFa fazem 

por vontade própria e somente para validar o Fa. Porém, há algo muito real que é 

observado, isto é, a mudança que um show do Shen Yun provoca é algo enorme. Tantas 

pessoas têm um entendimento claro sobre o DaFa de uma só vez, e mudam para melhor. 

Para vocês, isto seria muito difícil de alcançar em circunstâncias normais. E mais, 

algumas pessoas buscam o DaFa como resultado da atuação do Shen Yun e assim, 

começam a se cultivar. Isto é algo que vimos muitas vezes. 

 

Então, quanto à pergunta sobre o valor dos ingressos, devem considerar que este show é 

a melhor arte representada em qualquer cenário do mundo, que há seres divinos atuando 

e que até problemas de saúde das pessoas podem ser resolvidos quando assistem ao 

espetáculo. Devem levar em consideração que quando alguém assiste ao show, o 

estresse em sua vida devido à crise econômica atual, sem importar o quão grande for, se 

dissolverá completamente; os problemas da pessoa podem verdadeiramente desaparecer 

depois do show; ela sentirá que viu a luz no final do túnel (risos), e parecerá que mudou 

como pessoa, e talvez até suas finanças mudem também. (Aplausos) Isto ocorre porque, 

tendo feito a escolha correta no show, as pessoas dissolverão seus carmas, os quais 

serão transformados em bênçãos. Os problemas de saúde de muitas pessoas 

desaparecem depois delas assistirem o show. Então, quanto vale isto? Muitas pessoas do 

público disseram - falando somente sobre a qualidade de atuação no nível mais 

superficial - que uma entrada do show vale U$ 500,00; sim, U$ 500,00. (Aplausos) Seja 

na Europa, na América do Norte ou outros lugares, muita gente que viu o espetáculo 

disse que a entrada vale U$ 500,00. 

 

Claro, quando vocês ainda têm ingressos sem vender, também há outra razão, e não é 

somente um problema de coordenação entre os discípulos do DaFa. Isto é, em muitos 

lugares as pessoas não conhecem o Shen Yun. Por melhor que seja a atuação do Shen 

Yun, as várias centenas de milhares de pessoas que assistem ao espetáculo é ainda um 
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número muito pequeno quando comparado as mais de sete bilhões de pessoas no mundo. 

E mais, na sociedade ocidental, os espetáculos e as companhias de balé têm histórias 

que datam de um século, e os pais sempre levavam os filhos para assistirem desde que 

eram muito pequenos. Eles veem ao mesmo espetáculo uma e outra vez, e fazem isto até 

a velhice. Devido a isto, as pessoas conhecem até os detalhes de uma companhia de balé, 

por exemplo: de que nível é, quem atua em certa produção, como é determinado artista, 

etc. Então, quando uma companhia de balé chega a uma cidade, tudo que a publicidade 

tem a fazer é dizer que companhia chegou e quando será a data de atuação, isto é tudo. 

Precisam fazer somente isso e vai dar resultados, as pessoas irão ver o espetáculo. 

Porém, em nosso caso, não importa o quão bem façamos a nossa publicidade, vocês 

acham que ainda não é o suficiente, e ainda acham que só dará resultados se colocarem 

tudo sobre o show na propaganda. Porém, isto não é possível. E mais, inclusive se a 

propaganda está realmente bem feita, isto não significa necessariamente que as pessoas 

virão. Há dois anos, em uma área de Nova Iorque, mais de 10 milhões de pessoas – 

praticamente todas as pessoas – tinham visto cinco vezes a publicidade do Shen Yun. 

Esta publicidade foi feita até este grau, e mesmo assim essas pessoas não vieram. Por 

quê? As pessoas pensavam: “Sei que estão na cidade, porém não sei se vou gostar do 

show e não sei que qualidade tem este show”. O fato das pessoas não estarem seguras, 

sugere que ainda nos falta o reconhecimento necessário do show. Então, isto não se trata 

de um problema em nossos anúncios, e não é que não temos nos esforçado o suficiente. 

Na verdade, há o elemento de não conhecer o Shen Yun.  

 

Há outra razão. Quando espetáculos de dança e canções da China vêm da China para se 

apresentarem nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar do mundo, pensem: que 

coisas são essas? É uma grande confusão. Por exemplo: seus movimentos de dança 

contêm técnicas de balé, dança clássica chinesa, dança “moderna” ou contemporânea, e 

mais, todo tipo de coisas irregulares e aleatórias que também estão misturadas na 

apresentação. Então, vocês acreditam que a sociedade ocidental irá ver isto, justamente 

quando estão acostumados a ver formas artísticas formais e definidas? Os chineses da 

China continental não entendem isso. Os chineses da China estão cheios da cultura do 

perverso partido e aprisionados a seus limites – incluindo os coreógrafos, diretores e 

artistas – não tem a menor idéia sobre as coisas ou sobre a psicologia das pessoas 

normais. Porém, o malvado espectro do perverso partido sabe disso claramente, e todo o 

tempo tem procurado danificar os chineses e destruir sua cultura. Então têm guiado os 

chineses a fazerem tais coisas. Por isso as coisas que eles apresentam são tão confusas e 

lhes falta criatividade. Fora da China ninguém diz que é bom, e isto tem definitivamente 

criado um obstáculo para as atuações do Shen Yun. No momento em que as pessoas 

escutam: “show chinês”, elas têm uma má impressão. 

 

Porém, dito isto, eu tenho observado que a qualidade de absoluta beleza que tem uma 

atuação do Shen Yun realmente pode ter o efeito de salvar seres conscientes e comover 

a alma das pessoas. Este impacto será cada vez maior enquanto o Shen Yun continuar 

atuando no futuro. Na verdade, o grau que as atuações do Shen Yun têm causado às 

pessoas no que se refere à comoção e ao impacto na sociedade, é algo que nenhum outro 

show chegou a ter. É algo realmente considerável. E mais, isto é alcançado mediante o 

efeito combinado da força do Shen Yun e dos discípulos do DaFa locais que organizam 

o evento. Depois que as pessoas assistem ao espetáculo, elas falam publicamente e do 

fundo do coração, propagando o show de pessoa a pessoa, de boca em boca. 

Rapidamente haverá uma sensação de entusiasmo, e rapidamente estaremos na boca de 
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todos. Neste ponto, vocês só necessitarão escrever umas poucas palavras e já dirão: 

“Volte Shen Yun”. Não precisarão fazer muita publicidade. (Aplausos) 

 

Então, o que se deve fazer quanto às entradas que sobraram? Vocês não fizeram bem, 

por isso sobraram entradas. Minha postura é que não devemos baixar os preços. (Fortes 

aplausos). Algumas pessoas perguntarão: “Porém, já que estamos salvando pessoas, não 

seria bom trazer inclusive mais pessoas? Quanto mais pessoas, não é melhor?” Não é 

assim que funciona. Não é como imaginam. Alguns chineses não entendem como as 

coisas funcionam fora da China. Se realmente baixarem os preços, se realmente 

consideram este enfoque, o efeito em longo prazo é extremamente ruim. Por exemplo: 

certa vez, uma pessoa comprou um ingresso dos lugares mais caros, então escutou a 

pessoa ao seu lado dizendo que havia comprado o ingresso com desconto, e isto 

enfureceu esta pessoa a ponto de procurar o diretor do teatro para se queixar. Em outra 

ocasião, nossos praticantes convidaram o público que estavam no terceiro nível do 

teatro a virem até a platéia; no entanto não perceberam que as pessoas que estavam 

sentadas ali, nos melhores lugares, não queriam isto. Muitas pessoas pararam e 

buscaram o gerente para que devolvesse o dinheiro, dizendo coisas como: “O que vocês 

estão pensando nos trazendo aqui junto com as pessoas que compraram os ingressos 

mais baratos?” As pessoas ficaram realmente chateadas e se sentiram humilhadas. Não é 

um simples assunto se a mentalidade dessas pessoas é correta ou incorreta, não as 

critiquemos. O ponto é: se queremos salvar as pessoas, só teremos um bom resultado se 

fizermos as coisas de uma forma que leve em conta as realidades da sociedade. Outra 

coisa é que cada vez que se estabelece um bom nome, este deve atravessar um período 

de desafios, e na sociedade ocidental a pessoa só consegue credibilidade quando 

assegura que o preço cobrado reflete a qualidade do produto. Na China continental 

acontece ao contrário, isto é, quando as pessoas fazem negócios, elas querem fechar o 

acordo rapidamente e querem vender seus bens nem bem chegam lá. Pensam que um 

bilhete é um bilhete e não prestam atenção ao prestígio, à credibilidade ou ao nome 

estabelecido. Qual é o resultado final disso? Terminam sem nada. Não podemos fazer as 

coisas desta forma. Precisamos assegurar nossa qualidade e a reputação que temos na 

sociedade, e fazendo assim, nós mesmos seremos beneficiados no futuro enquanto 

salvamos mais seres conscientes. Então, não penso que a questão é se os preços são 

baixos ou não. É sim uma questão de se vocês podem dedicar vossa atenção em 

cooperar bem. Assim, vocês venderão muito mais ingressos. 

 

Pergunta: Recentemente eu descobri que o que torna difícil eliminar os apegos é o fato 

de que minha determinação no cultivo não é adequada e minha vontade não é firme, 

portanto, enquanto nos aproximamos do final, o problema se torna especialmente 

evidente. 

 

Mestre: Se você percebeu isto, já é um bom começo, já começou a melhorar. Se somos 

capazes de reconhecer nossas deficiências, poderemos alcançar o nível rapidamente. No 

presente momento, algumas pessoas ainda não perceberam isto e não estão dispostas a 

enfrentarem a situação em que seu cultivo se encontra ou mesmo em ver suas 

deficiências. Isso é cultivo? 

 

Pergunta: Alguns coordenadores no Japão lidam com as coisas de forma forçada, e não 

escutam as opiniões das outras pessoas. Isto tem feito com que um grupo de discípulos 

se opusessem, e como resultado, muitos discípulos se desanimaram bastante. Penso que 

não devemos deixar de ter esperanças na Associação nem ficarmos discutindo sobre 
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quem tem razão ou não na superfície. Trocando entendimentos em termos dos 

princípios do Fa, poderemos finalmente resolver qualquer problema. Começando com 

uma intenção pura e correta dentro de nós, devemos tentar ser tolerantes com as 

deficiências dos outros.  

 

Mestre: No cultivo, a pessoa não deve olhar para fora. Se as pessoas não escutam suas 

idéias, por acaso você terá uma atitude negativa? Para quem se cultiva? Na China 

continental, vocês sabem o quão intensamente os fatores malvados agem para que os 

policiais perversos persigam os discípulos do DaFa, não é? No entanto, apesar de tal 

perseguição, nenhum dos discípulos se posicionou de forma negativa nem caiu no 

desespero. Porém, você já fica chateado por algo tão pequeno? (Aplausos) Você deve 

esclarecer a verdade e transitar seu próprio caminho ativamente. Não gaste sua energia 

em ficar preocupado com os coordenadores.  

 

É verdade que alguns estudantes novos que não estudaram o Fa em profundidade têm 

sido afetados, então tenho que mudar de direção e dizer algumas coisas aos 

coordenadores. Quando fizerem as coisas, pensem em como o Mestre lidaria com elas e 

aprendam um pouco com isso. Só quando tiverem a mente ampla de um cultivador, 

poderão guiar mais pessoas e salvar mais pessoas. Com relação a algumas coisas, todos 

necessitam escutar as diretrizes da Associação do DaFa e atuar de forma unificada. 

Com outras coisas, a Associação precisa afrouxar seu controle e permitir que todos 

atuem por si mesmos. Claro, quando as pessoas não podem entrar em acordo, a 

Associação deverá decidir que ações deverão ser tomadas, e uma vez que a decisão é 

tomada, assim será feito e vocês precisam cooperar. (Aplausos) Não podemos permitir 

que as diferentes opiniões afetem o que devem fazer. Se vocês podem verdadeiramente 

chegar a um entendimento e melhorar juntos, isto é muito bom, e assim deveria ser. 

Porém, quando o tempo encurta, e geralmente esse é o caso, não podemos esperar até 

que todos estejam no mesmo ponto antes de fazer as coisas, então, às vezes é necessário 

que todos simplesmente sigam a decisão da Associação. Entendem? (Fortes Aplausos) 

 

Pergunta: Meu pai é um praticante veterano e vive fora da China, porém não tem a 

coragem para dar o passo adiante. Não sei o que fazer. 

 

Mestre: Então ele não cumpre com as expectativas. (Risos) Por um lado seria melhor se 

ele pudesse perceber por si mesmo o que deveria fazer, pois, depois de tudo, isso é 

cultivo. Outra coisa, você pode ser um catalisador para ele e ajudá-lo. Não é que a 

maldade um dia lhe dirá: “Não vamos mais persegui-lo”. Se uma pessoa quer se cultivar, 

ela deveria simplesmente ir e se cultivar. Na realidade, ele tem um coração de medo. 

Todos falam em “deixar de lado o pensamento de vida e morte”, porém quando a 

pressão aumenta, já não conseguem atravessar a prova. Não se tornem “um homem 

inferior que ouve o Tao”. 

 

Pergunta: Por favor, sente-se. 

 

Mestre: Em muitos bilhetes me pedem que eu me sente, porém penso em continuar em 

pé. (Todos riem, aplausos). Passou-se um longo tempo desde a última vez que nos 

vimos, e quero ter uma visão de vocês, da mesma forma que vocês também querem ter 

uma boa visão de mim. (Fortes aplausos) 

 



 18 

Pergunta: Tenho um filho que assistiu ao show do Shen Yun no ano passado e se 

comoveu muito. Inclusive derramou lágrimas. Este ano voltou a assistir ao Shen Yun, e 

desde a primeira nota musical, antes mesmo de levantar as cortinas, já começou a chorar. 

Ele disse que era a mesma cena que apareceu ante seus olhos na primeira vez que 

assistiu o show, ele via os Céus. O menino tem uma conexão predestinada com o DaFa, 

e ele acredita muito no DaFa e no Mestre, porém às vezes tem dúvidas. É interferência? 

 

Mestre: Já falei sobre isto em meus ensinamentos do Fa. Na realidade, se você estudar 

mais o Fa, saberá sobre isto claramente. Os seres humanos por natureza têm um lado 

bom e um lado mau, e todas as coisas materiais e as criaturas nos Três Reinos são feitas 

de fatores tanto bons como maus, e ambos podem ter efeito sobre os seres. Quando a 

benevolência domina as ações de uma pessoa, então ela é benevolente, quando a 

maldade domina as ações de uma pessoa, ela não é boa. Se a benevolência é grande 

enquanto uma pessoa se cultiva, então ela estará no padrão, porém se falta benevolência, 

aparecerá sua tonta ignorância. É somente uma questão de qual natureza está tendo 

efeito sobre a pessoa. O cultivo trata de eliminar as coisas que não são boas ou são 

negativas, e significa cultivar seu lado positivo a ponto de atingir a Perfeição. É neste 

ponto que os bons frutos surgem. Não deve pensar: “Oh, este menino é extraordinário. 

Ele deveria ser como um Deus e sempre ser reto”. Não é assim. As pessoas são pessoas. 

Se alguém pode ver Deuses, de qualquer forma, continua sendo humano, é o que ocorre, 

é meramente que seu estado humano é diferente. 

 

Pergunta: Minha mãe tem se cultivado durante mais de dez anos, porém há pouco 

tempo ela morreu. Quando estava se cultivando, me ajudou muito na vida. Porém, eu 

falhei em ajudá-la a atravessar a prova da vida e da morte.  

 

Mestre: Não deveria pensar muito nisto. Se você pensa muito nisto, se converterá em 

um apego. Simplesmente coloque seu coração no cultivo. Somente quando tiver se 

cultivado bem, será capaz de ajudar aos seres conscientes. A todos os discípulos do 

DaFa que morreram, o que lhes aguarda são boas recompensas. Não há nada para se 

preocupar.  

 

Pergunta: Por que todos os artigos enviados ao site Minghui vindos da China 

continental parecem ter certos elementos da cultura do partido? 

 

Mestre: Muitos artigos que vem da China continental realmente falam da maneira que o 

fazem na cultura do partido. Seus autores não conhecem outra coisa, e assim foram 

educados neste ambiente. Porém, depois de editar os artigos, ainda pode utilizar as 

coisas verdadeiras contidas neles. Não deixem que nada disso lhes afetem. 

 

Pergunta: Como podemos entender o pensamento e o comportamento dos estudantes 

que vem da China continental? 

 

Mestre: Tentem se colocar nos lugares deles e assim entendê-los um pouco. Eles 

também são cultivadores e, em essência são iguais ao resto. Eles também estão fazendo 

as três coisas e eles também são meus discípulos. Isto já é o suficiente para que tentem 

trabalhar com eles. Gradualmente eles perceberão as coisas por si mesmos. Vocês 

precisam entender isto claramente. Não os rejeitem por isso. 
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Pergunta: Deveríamos guiar os nossos pequenos discípulos a aprenderem dança, 

ginástica artística e música? 

 

Mestre: Sei que todos gostam das crianças da Academia Fei Tian e os consideram 

muito afortunados – atuam tão bem no cenário. Vocês querem que suas crianças 

assistam ao Fei Tian e assim possam fazer parte do Shen Yun, não é verdade? Bom, não 

haverá tantas pessoas que possam se unir ao Shen Yun. Os requisitos que as crianças 

devem cumprir para entrar na Academia Fei Tian são também muito altos, pois a 

Academia Fei Tian prepara seus estudantes para fazerem parte do Shen Yun. Shen Yun 

é uma companhia de primeira classe, e seus requisitos são cada vez mais altos. As 

características físicas da criança devem cumprir com o padrão do recrutamento 

profissional, e os estudantes de dança devem ser altos e delgados, ter uma compleição 

esbelta e pernas longas, serem muito flexíveis e conseguirem saltar alto. Os meninos 

também devem cumprir estas condições, então aqueles que são gordinhos ou tem uma 

compleição robusta, ou não são o suficientemente altos, não fazem o perfil. Os 

estudantes de música devem ter uma boa musicalidade e um bom sentido de ritmo, a 

diferença é que o Shen Yun quer que eles já tenham habilidade musical antes de 

entrarem. 

 

Os discípulos do DaFa têm muitos projetos, e se eles trabalham em algo mais, também 

não há problemas. Porém, quem realmente tem as características necessárias não 

perderão sua oportunidade, mesmo que não diga nada. Porém, se não tem as 

características necessárias, não tente forçá-lo.   

 

Pergunta: Cada vez que temos uma atividade grupal, devido ao fato de termos poucos 

praticantes que podem dividir o trabalho de criar materiais e fazer o trabalho de 

divulgação, muitas vezes sou o único e isto tem criado uma grande quantidade de 

problemas em meu trabalho comum e minha família. (Mestre: certo). E isto também 

torna difícil encontrar tempo para estudar o Fa ou para o cultivo. 

 

Mestre: Na realidade, todos nossos discípulos do DaFa enfrentam este tipo de desafio, 

pois cada um tem uma família para cuidar e ainda precisam se cultivar e validar o Fa. É 

assim para todos. Equilibrem bem as coisas. Claro, muitas vezes há certas situações 

especiais onde os outros não têm as habilidades necessárias e há somente uma pessoa. 

Nesse caso, façam o melhor para que os outros aprendam essas habilidades. 

 

Pergunta: Não sei qual foi meu voto. Alguns praticantes me dizem que faz isto, que faz 

aquilo, porém não podem fazer tudo. Como posso saber com segurança qual é o meu 

caminho e qual é meu voto? 

 

Mestre: Nunca disse a ninguém que faça isto ou que faça aquilo. Precisamos de mão-

de-obra em todos os setores. Se você sente que tem uma habilidade especial em certo 

aspecto, ou que há algo que gosta especialmente de fazer, então vá e faça um bom 

trabalho sólida e decididamente. Enquanto esse esforço puder salvar seres conscientes e 

você tem a sua parte neste assunto, então faça-o, é assim. Não é que você, quando fez o 

seu voto de ajudar na retificação disse que baixaria aqui para ser um jornalista ou um 

artista. (Todos riem)  

 

Pergunta: Posso pedir ao Mestre que fale um pouco sobre o ambiente da retificação do 

Fa neste momento? 
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Mestre: Os ambientes na China continental e na sociedade internacional são diferentes. 

Os problemas que o resto do mundo enfrenta e seus ambientes são assim. Os discípulos 

do DaFa devem se cultivar conforme às circunstâncias em que se encontram e, de 

maneira similar, validar o Fa e salvar seres conscientes conforme a situação. Agora 

mesmo, a maldade em algumas zonas da China continental está realmente enlouquecida, 

e em tais circunstâncias, uma pessoa precisa fazer o melhor por manter a segurança em 

mente. O esclarecimento da verdade e o cultivo estão integrados. Se o estado mental de 

uma pessoa não é correto, ou se seus pensamentos retos não são o suficientemente fortes, 

haverá problemas, já que seu cultivo pessoal é o fundamental. Lembrem-se também que 

os demônios podres e entidades malvadas de baixos níveis que perseguem diretamente 

os discípulos do DaFa não querem que os seres conscientes sejam salvos. 

 

Pergunta: Há muitos projetos que necessitam a participação dos discípulos do DaFa, e 

há muitos discípulos que ainda não compreendem as perspectivas futuras dos meios de 

comunicação dos discípulos do DaFa. 

 

Mestre: Sim, eu sei. Este é especialmente o caso com as edições da Grande Época em 

inglês e em outros idiomas, ou com outros meios de comunicação. Realmente nos falta 

mão-de-obra, e muitas vezes isto torna muitas coisas difíceis de serem feitas. Então, 

pergunto: a coordenação de nossos projetos no geral, alcançou aquilo que deveria? 

Existem deficiências? Se realmente vocês puderem lidar com isto bem, então os 

projetos começarão a ter o efeito devido e o ambiente mudará; inclusive talvez o efeito 

dos meios de comunicação mude de tal maneira que poderá fazer com que mais pessoas 

na sociedade irá querer lê-los ou assistí-los, poderão querer saber a verdade e até mesmo 

buscar o DaFa. Se vocês realmente puderem alcançar isto, então terão suficiente mão-

de-obra, pois constantemente haverá pessoas chegando, e algumas serão pessoas muito 

capazes. Se não puderem dar este passo, então devem examinar as coisas e perguntarem 

se isto é o resultado ocorrido devido a alguma deficiência e por isso têm tal dificuldade. 

Se realmente puderem fazer bem, a situação mudará, mudará para melhor. Este 

realmente é o caso. Claro, o que eu descrevi não é a única razão para sua situação. 

Depois de tudo, também há fatores malignos causando problemas para vocês. Eles 

insistem no fato de que somente quando se cultivam com dificuldades, em meio às 

tribulações e sob duras circunstâncias poderão obter a poderosa virtude, e por isso 

interferem. Neste momento a situação é esta. 

 

Pergunta: Quando estudamos o Fa em grupo, devemos ler em voz alta as partes dos 

ensinamentos do Fa do Mestre que diz respeito à data e aos comentários que estão entre 

parênteses como “aplausos” ou “o Mestre ri”? 

 

Mestre: (Rindo) Não, isto não faz falta. Não faz falta que leiam o nome, as datas, as 

vírgulas ou as partes entre parênteses. (Rindo) (Todos riem). Apenas leiam o Fa, o 

conteúdo do Fa, e já estará bom. Há um fenômeno entre os estudantes da China 

continental: enquanto estudam o Fa, algumas pessoas acham que não deveriam ler em 

voz alta o nome completo do Mestre, e sim devem dizer “Shifu” ou “venerável Shifu”. 

Ler o Fa é ler o Fa, então não devem mudar isto.  

 

Pergunta: Os discípulos do DaFa da China continental que vivem na Coréia enviam 

saudações ao Mestre! 
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Mestre: Obrigado. 

 

Pergunta: Como os dirigentes de nossos meios de comunicação devem escutar as 

idéias e opiniões das pessoas? Em particular, como agir quando as idéias e opiniões dos 

estudantes divergem das suas? Os coordenadores do jornal A Grande Época em Sydnei 

preferem procurar pessoas em outros países ou na periferia e parece que não valorizam 

os estudantes que têm trabalhado tanto na empresa todo o tempo.  

 

Mestre: Na verdade isto acontece. Muitas vezes fazemos isto. Isto é, quando as pessoas 

não cooperam bem entre si, simplesmente eles procuram outras pessoas, e continuam 

fazendo isto e aquilo enquanto as coisas continuam sem funcionar, e no final, A Grande 

Época se converte simplesmente em um grande local de prática. (Todos riem) 

 

Porém, como toquei neste ponto, quero dizer umas palavras sobre como alguns 

estudantes fixam sua atenção nos dirigentes. Se isto ocorresse em seu lugar de trabalho 

comum, você se atreveria a fixar sua atenção em seus superiores? Você poderia fazer 

isto? Não, não poderia. Então, enquanto validam o Fa e se cultivam, por que colocam a 

atenção nas coisas externas? E mais, o Mestre já disse que o cultivo é cultivar a vocês 

mesmos, devem se cultivar para dentro, olhar para dentro de si mesmos. Se todos 

puderem fazer isto, não haverá problema que não possa ser resolvido, e esta é a melhor 

forma de trabalharem juntos e é uma ferramenta mágica outorgada pelo Fa. Então, por 

que não agem assim? Aqueles que dirigem as coisas são responsáveis por elas, e 

também são eles que devem cooperar, cada um é responsável. Porém, não lhes ocorreu 

que estamos falando sempre sobre como os outros “não cooperam bem”, e algumas 

pessoas sempre falam sobre como os dirigentes têm tal e qual problema. Em todos os 

casos, isto é olhar para fora, cultivar-se para fora e persistir em vigiar aquilo que os 

outros fazem. Ao invés disso, por que não olhamos nossas próprias faltas e tratamos de 

agir verdadeiramente bem? Se você realmente pode fazer as coisas corretamente, como 

os outros te verão? Então, quando você, como coordenador, está ansioso para que as 

coisas sejam feitas, por que não reflete por um momento naquilo que pode ter feito de 

forma inadequada e fez que os estudantes não quisessem fazer o que foi determinado? 

Devem sempre lembrar, é cultivo, precisamente cultivo! 

 

Pergunta: Há alguns estudantes veteranos na China continental que acreditam que as 

coisas como o tal “Fa completo” e “décima lição” são reais.  

 

Mestre: Tudo isto são coisas preparadas por aqueles depreciáveis agentes especiais. 

Não há coisa como o suposto “Fa completo” nem há nenhuma “décima lição” nem 

nenhuma outra coisa vinda de demônios podres como essas. O que inventarão depois 

disso? Talvez um “Fa de pé”!!! (Risos) Essas coisas são simplesmente coisas 

preparadas pelo malvado espectro usando os cérebros dos agentes especiais, e ele faz 

isto para confundir aqueles que consideram “não diligentes”, aqueles que gostam de 

escutar boatos, aqueles que gostam de fazer coisas diferentes ou que gostam de ostentar. 

É para confundir tais pessoas. Porém não podem confundir nem uma só pessoa que se 

cultiva solidamente.  

 

Pergunta: Quando uma pessoa de dentro da China vê o DVD do Shen Yun é verdade 

que ela poderá ser salva como alguém fora da China que vê o show em um teatro? 
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Mestre: Quando alguém pode ver a maldade pelo que ela é, saiba claramente que o 

DaFa é bom e que os discípulos do DaFa são pessoas boas, isto é o suficiente. Porém, 

assistir ao show em DVD nunca terá o mesmo efeito que assistir ao show em um teatro. 

Algumas pessoas perguntaram se podemos colocar a gravação do show em uma grande 

tela de cinema, permitindo com que mais pessoas assistam ao show como se estivessem 

assistindo ao Shen Yun ao vivo. Não, não podem. Definitivamente não irão querer fazer 

algo assim fora da China, pois isto arruinará as oportunidades das pessoas serem salvas. 

Se vocês fizerem isto, aqueles que têm a sorte predestinada de assistir ao Shen Yun ao 

vivo em um espetáculo, não ficarão mais assombrados, e vocês fariam que essas pessoas 

ficassem simplesmente em um estado normal, ou pior ainda, o espetáculo parecerá o 

mesmo do DVD, e talvez nem assistam ao show. Então, não farão isto. Ao assistirem o 

show ao vivo sobre o palco, haverá seres divinos atuando diretamente nas cenas, 

enquanto assistir ao DVD não haverá esse poder, e mais, dependendo das circunstâncias 

em que a pessoa assiste ao vídeo, poderá sofrer interferência. Claro, na China 

continental é diferente, pois as pessoas lá não podem ver o Shen Yun. Se elas puderem 

assistir ao DVD do show, isto poderá ter um certo impacto. Porém fora da China não 

queremos fazer tal coisa. 

 

Pergunta: Os membros chaves de nossos meios de comunicação, muitas vezes 

trabalham em outros projetos, tornando assim impossível de assegurar a qualidade de 

nosso trabalho. Como podemos lidar com isto de uma forma melhor? 

 

Mestre: Sim, quando alguém que tem feito muito bem o trabalho e de repente parte 

para outro projeto, instantaneamente cria uma falta de pessoal. Alguns estudantes, no 

momento em que estão de acordo com algo, simplesmente não levam em consideração 

como tal decisão afetará os outros, não levam em consideração o impacto que causarão 

na tarefa que estavam fazendo para validar o Fa e simplesmente fazem aquilo que têm 

vontade. Eu tenho observado esses estudantes, e os Deuses tampouco os admiram. 

Porém, ao mesmo tempo, é certo que outros projetos também necessitam de mais gente. 

Se você tem tempo para ajudá-los, bom, muitos discípulos do DaFa estão carregando 

muitas tarefas simultaneamente, então, em princípio, isto não deveria ser um problema. 

Porém, não importa o quanto discutamos este assunto, tudo se resume ao problema de 

coordenação e cultivo.  

 

Pergunta: Por favor, o Mestre pode falar sobre as Nove Grandes Competições? 

 

Mestre: A NDTV tem realizado as Nove Grandes Competições nos últimos dois anos. 

A NDTV tem feito este evento de forma bastante espetacular e atrativa, e converteu-se 

em uma “sensação”. As nove grandes competições são sobre a cultura tradicional, a 

cultura transmitida pelos Deuses, a verdadeira cultura do homem. É algo que estava se 

perdendo. Em longo prazo, as competições servirão para transmitir tais coisas às 

pessoas do futuro. Quanto ao momento presente, a forma mais evidente na qual essas 

competições estão colaborando, está na elevação do perfil da NDTV e estão 

aumentando a audiência da estação do TV, e mais fundamentalmente, tem um grande 

impacto no esclarecimento da verdade e na salvação dos seres conscientes. Porém, 

quando as competições terminarem, deixemos assim e não continuemos promovendo-as. 

Se continuam fazendo este tipo de evento, e o fazem internacionalmente, então estarão 

promovendo coisas de gente comum, pois, depois de tudo, a maioria das coisas que 

envolvem neste tipo de evento são coisas comuns. As competições são para ajudar a 

promover a estação de TV, enriquecer sua programação e promover o reconhecimento 
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de seu nome. A outra idéia por detrás das competições é que as pessoas competem com 

base nas coisas da cultura tradicional, algo benéfico para as pessoas do futuro e que 

ajuda as pessoas a recuperarem suas tradições.  

 

Pergunta: A competição de canto deste ano inclui somente o estilo belo canto, e não 

inclui canções folclóricas chinesas. Isto ocorre porque as canções folclóricas não devem 

ser validadas ou mantidas? 

 

Mestre: Já mencionei que há muitos estilos musicais no mundo. Cada etnia possui a 

cultura de um corpo cósmico diferente. Talvez certo estilo musical seja um traço típico 

de uma cultura particular do sistema de um corpo cósmico em particular. Então, não 

desaprovamos nenhum estilo musical específico, exceto aquelas coisas que provocam 

um efeito negativo na sociedade, as coisas más não serão afirmadas por mim. Como há 

tantas opções possíveis, e possivelmente não possamos usar todas, então temos que 

levar certas coisas em consideração e usar as coisas seletivamente. Quanto à pergunta 

sobre o que será deixado à futura sociedade humana, isto é um assunto do futuro. O que 

for bom, será mantido. Este ano, as canções folclóricas chinesas não estão incluídas, 

somente o belo canto. Qualquer etnia pode usar esse estilo.  

 

Pergunta: Gostaria de perguntar se organizações como o Centro de Informação do 

Falun DaFa também deveria ser dirigido como uma empresa comum. 

 

Mestre: Não posso falar de coisas tão específicas. Se eu dissesse agora sobre como se 

deve dirigir o Centro de Informação, vocês diriam: “O Mestre disse que o Centro de 

Informação deve ser dirigido de tal e tal maneira” e que “Já que o Mestre disse isto, 

ninguém deve pensar em fazê-lo de outra forma”. Então não posso responder essa 

pergunta de forma específica. O que posso dizer é que, se são capazes de fazê-lo e tem 

as condições para isto, então podem fazer assim. Porém, se lhe faltam a habilidade para 

fazê-lo ou as condições não estão maduras, então devem ter calma. Porém, acho que 

para os meios de comunicação como A Grande Época e a NDTV é imperativo.  

 

Pergunta: Um discípulo do DaFa de Changchun me pediu que faça uma pergunta ao 

Mestre. Ele disse que observou muitos companheiros cultivadores que apesar de serem 

realmente ativos na validação do Fa, durante longo tempo têm sido incapazes de estudar 

bem o Fa ou refinar bem o gong. Ele sente que isto é um problema sério. Eu estive 

nesta situação por um tempo. O efeito é que quando trabalhamos em nossos projetos 

para validar o Fa, as coisas não são sagradas, e é difícil alcançar o impacto que 

desejamos. E mais, os conflitos entre os praticantes também são o resultado de não 

estudar bem o Fa, fazendo que eles não atuem bem no “olhar para dentro e cooperar 

entre si”. 

 

Mestre: Sim, isto é certo. Eu sinto o mesmo. Espero que os discípulos do DaFa em 

todas as regiões da China continental – não só os discípulos de Changchun – possam 

fazer as três coisas bem ao mesmo tempo. Somente agindo assim, poderão alcançar 

verdadeiramente o que devem alcançar, e somente agindo assim estarão avançando 

diligentemente como discípulos do DaFa. 

 

Pergunta: Há muita interferência no Sudeste Asiático. Isto ocorre porque os esforços 

dos discípulos do DaFa em esclarecer a verdade ali não tem sido o suficiente? 
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Mestre: Mesmo que esta parte da história seja para que os discípulos do DaFa validem 

o Fa, o ambiente é complicado e há fatores malignos atrapalhando e trazendo desafios. 

Porém, enquanto fizerem bem, tiverem abundantes pensamentos retos e coordenarem 

bem as coisas, a situação mudará. Se não puderem fazer isso, se tiverem medo ou 

tiverem muitos apegos humanos comuns, serão propensos a não fazer as coisas bem. E, 

quando não fizerem bem, os fatores malignos atuarão mais selvagemente, os fatores 

negativos tomarão o controle, e tudo o que vocês verão, serão interferências e 

tribulações. Discípulos do DaFa, vocês estão por todas as partes (gesticula), e cada um 

de vocês é agora responsável por seu respectivo lugar neste mundo. As mudanças em 

sua mentalidade podem levar a mudanças no ambiente que os rodeia. Como são as 

pessoas em suas regiões, é exatamente o resultado de como vocês têm esclarecido a 

verdade. O ambiente também é formado por vossos apegos humanos. Quando o 

ambiente é mau, isto decorre do fato de vocês não estarem fazendo bem. Agora, se você 

diz: “Então atuarei como um Deus” e começa a agir de forma irracional, então será 

outro caso de interferência provocada por ti mesmo. Deve ser racional, fazer as coisas 

aberta e dignamente, e saber bem o que é que deve fazer. 

 

Pergunta: Os discípulos russos enviam saudações ao Mestre. 

 

Mestre: Obrigado. (Aplausos) 

 

Pergunta: Temos tentado intensamente esclarecer a verdade, porém a situação não 

mudou muito. O que podemos fazer para que o Shen Yun atue na Rússia? 

 

Mestre: Sim, há fatores políticos que têm provocado grandes desafios. Não fiquem 

ansiosos. Se nossos discípulos do DaFa realmente têm feito bem porém as coisas não 

estão indo bem ali, então vamos dar um pouco mais de tempo e veremos como as coisas 

ficarão. Os fatores malignos das velhas forças podem ver que o perverso partido está 

acabado, e se no norte de suas fronteiras, houvesse um país que o tratasse da mesma 

forma que os Estados Unidos o tratam, então a maldade não estaria mais disposta em 

perseguir os discípulos do DaFa. Então, há circunstâncias especiais, nas quais, pode ser 

que não seja o caso dos discípulos do DaFa não estarem fazendo bem, e sim porque 

uma situação maior envolve algo assim. Então, esperemos e vejamos. Sem importar o 

que, os discípulos do DaFa devem fazer as coisas que se supõe que devam fazer em 

termos do esclarecimento da verdade e salvação das pessoas. 

 

Pergunta: Temos passado por situações como esta ao vender anúncios: alguns dos 

nossos clientes nos escutaram quando esclarecemos a verdade e souberam sobre o DaFa, 

então decidiram publicar anúncios, porém, depois de um tempo, deixaram de fazer 

anúncios conosco porque sentiram que o efeito era mínimo. Isto ocorreu porque os 

discípulos do DaFa não agiram bem ou foi porque o cliente simplesmente partiu depois 

de fazer aquilo que supunha que deveria fazer pelo DaFa? 

 

Mestre: Uma pessoa não muda necessariamente depois de ser esclarecida sobre a 

verdade. Quando você esclarece a verdade, deve limpar as idéias incorretas da pessoa e 

ajudá-la a ver que as intenções do partido são malvadas. Se seu esclarecimento da 

verdade é inadequado e o resultado da publicidade é mínimo, então, é claro que o 

cliente não irá querer mais anunciar. Porém, se há um contrato firmado, então deve 

cumpri-lo. Se não há o cumprimento do contrato, e isto resulta em uma perda, então 

quem causou a perda deve ser responsável. Se não há uma consequência econômica e é 
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só uma questão deles quererem continuar ou não, então trate isto caso a caso. Não há tal 

coisa do tipo: um cliente deve fazer isto ou aquilo para o DaFa. Simplesmente tudo isto 

é salvar pessoas. Isto não quer dizer que os seres conscientes devem fazer certas coisas 

para vocês. Quanto a se vocês têm feito bem ou não, realmente não há necessidade do 

Mestre comente sobre essas coisas. Se vocês procurarem saber onde está o erro, o 

descobrirão.  

 

Pergunta: Como podemos fazer melhor para esclarecer a verdade aos duzentos mil 

chineses no Brasil? 

 

Mestre: Vocês são discípulos do DaFa, então façam o melhor possível. Esclarecer a 

verdade é a responsabilidade de vocês. Se você me pergunta como pode falar com todas 

essas pessoas que quer salvar, então digo que simplesmente faça o melhor possível – 

faça tudo aquilo que puder fazer. Quando os discípulos do DaFa fazem bem o que se 

supõe que devam fazer, as coisas mudam. 

 

Pergunta: Há muitos estudantes novos que quiseram se unir a certos projetos, porém 

não dizem nada porque temem que os estudantes veteranos os critiquem. Há também 

estudantes veteranos que acham que o ato de participar em atividades é cultivo, e fazem 

os estudantes novos irem a todos os lugares para participar das coisas. 

 

Mestre: Então há um problema com os estudantes veteranos. Depois de tudo, os 

estudantes novos são estudantes novos, e por acaso não falamos em salvar seres 

conscientes? Os estudantes novos se uniram há pouco ao DaFa, e eles realmente 

precisam de ajuda. O mais importante é que vocês os guiem para estudarem muito o Fa. 

 

Outra coisa é, deixarmos que eles participem nos eventos comunitários que requerem 

uma grande quantidade de pessoas e onde vocês não têm condições de esclarecer a 

verdade diretamente (por exemplo: os desfiles e as atividades em lugares onde não há 

muitos chineses residentes). Eles ainda não causam um impacto muito substancial e não 

são muito efetivos.  

 

Pergunta: Se as pessoas comuns contratam o Shen Yun e não são discípulos do DaFa 

que têm o controle e que vendem os ingressos, o público será salvo da mesma forma? 

 

Mestre: É o mesmo. Quem assistir ao Shen Yun será salvo, e é o mesmo 

independentemente de quem faça este trabalho.  

 

Pergunta: Alguns estudantes voltam à China continental quase todos os anos. Eles 

podem participar de projetos importantes?  

 

Mestre: Penso que é melhor não. Um dia a perversa polícia do malvado partido pode 

levá-los, e uma vez que surja o coração de medo, podem dizer qualquer coisa. (Risos) 

 

Pergunta: Quando o Shen Yun poderá atuar na China? 

 

Mestre: Isto é exatamente o que estou pensando! (Aplausos) Porém, seguramente irão! 

(Fortes aplausos) 
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Pergunta: Muitos discípulos sabem que fazer coisas não é cultivo, porém eles 

valorizam muito os resultados dos nossos meios de comunicação. Em termos de cultivo 

individual, como podemos manter um estado mental puro e ao mesmo tempo sermos 

efetivos naquilo que os discípulos do DaFa devem fazer? 

 

Mestre: Tenham fortes pensamentos retos, e tenham em mente que vocês estão fazendo 

este trabalho para salvar pessoas. O ponto de partida daquilo que vocês fazem como 

cultivadores, é sagrado. Se ao fazer as coisas, o enfoque de vocês não é correto, isto 

trará interferências e prejudicará muito o trabalho que estão fazendo além de prejudicar 

o cultivo de vocês.  

 

Pergunta: A atual crise econômica foi causada pela significativa decadência da 

moralidade da humanidade e especialmente daqueles que estão no poder? 

 

Mestre: Não nos preocupemos com as condições da economia mundial. Aquilo que 

ocorre em algum lugar com aqueles que têm o poder não tem nada a ver com o nosso 

cultivo. Nós somente salvamos pessoas. Os arranjos normais para a sociedade humana 

se baseiam definitivamente nas bênçãos e na quantidade de carma das pessoas. 

 

Pergunta: Os discípulos do DaFa na cidade de Donggang, província de Liaoning, 

província de Xinjiang, cidade de Gaomi na província de Shandong, cidade de Lanzhou 

na província de Gansu, cidade de Qingdao, parque Yuyuantan em Pequim, província de 

Shanxi no distrito de Yangpu, distrito de Changping em Xangai, Pequim, cidade de 

Weifang na província de Shandong, cidade de Chongqing, cidade de Shenzhen, Ilha de 

Hulu, província de Liaoning, cidade de Shenyang, cidade de Chengde, província de 

Hebei, cidade de Kunmimg, província de Yunnan, cidade de Shijiazhuang, província de 

Hebei, cidade de Jinan na província de Heilongjiang, cidade de Lianyungang na 

província de Jiangsu, Universidade de Zhejiang no condado de Guan, província de 

Shandong, cidade de Hefei na província de Anhui, cidade de Jiangmen, cidade de 

Guiyang na província de Guizhou, cidade de Xian, Departamento de Saúde do 

município de Guangzhou, cidade de Chaoyang na província de Liaoning, cidade de 

Wuxue, cidade de Huanggang na província de Hubei, condado de Xishui na cidade de 

Macheng, cidade de Fushun, cidade de Datong na província de Shanxi, cidade de Hebi 

na província de Henan, cidade de Weihai na província de Shandong, cidade de Qiqihaer, 

cidade de Fuyang, cidade de Tianjin, cidade de Jinchang na província de Gansu, cidade 

de Changchun, cidade de Handan na província de Hebei, cidade de Chaoshan, cidade de 

Xuzhou e a cidade de Taian enviam saudações ao Mestre 

 

Mestre: Obrigado a todos. (Fortes aplausos) 

 

Pergunta: Trago saudações ao nosso misericordioso, magnífico e venerável Mestre por 

parte dos discípulos do DaFa nas Escolas Minghui. O departamento de Segurança das 

Fronteiras dos Estados Unidos está provendo o financiamento às organizações fora da 

China para o ensino do idioma chinês. Nessas mesmas organizações há muita gente do 

partido maléfico. Enquanto organizações como as nossas, que provêm um ensino do 

idioma chinês normalmente não recebem esse tipo de financiamento. Alguns estudantes 

acham que devemos usar esta oportunidade para esclarecer a verdade ao governo e 

expor a maldade. Porém, outros acham que como não se trata diretamente da 

perseguição, não devemos nos envolver.  
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Mestre: Enquanto estamos sendo perseguidos, vocês podem contar ao mundo sobre as 

coisas que o perverso partido têm feito no estrangeiro, porém não se preocupem muito 

com isso. Salvar seres conscientes é o primordial. Simplesmente salvem mais pessoas, 

salvem mais pessoas. Na realidade, às vezes penso: agora que o perverso partido está 

quase acabado, essas coisas, as quais quebrou a cabeça para obtê-las mediante as 

mentiras e as fraudes, a quem ele as dariam? Ainda não foi decidido em que ponto 

terminarão essas coisas.  

 

Pergunta: Mestre, pode dizer algumas palavras aos discípulos do DaFa presos no 

continente? Como eles devem se conduzir e fortalecer seus pensamentos retos enquanto 

estão presos? 

 

Mestre: Esses lugares são guaridas escuras onde a maldade se esconde durante seus 

dias finais. A circunstância de cada discípulo do DaFa é diferente, porém, sob nenhuma 

circunstância devem perder seus pensamentos retos, e não podem esquecer nem por um 

momento que vocês são discípulos do DaFa. Se vocês colocarem o Fa em primeiro 

lugar, poderão ter pensamentos retos, serão capazes de resistir à maldade e saberão o 

que fazer frente ao mal. As coisas são complicadas, e o estado de cultivo de cada um é 

diferente. Alguns realmente podem perder suas vidas e alguns serão perseguidos 

severamente. A situação de cada pessoa é diferente, as vidas passadas de cada pessoa 

juntamente com os arranjos feitos pelas velhas forças para um discípulo do DaFa que 

foi enganado por elas, têm-se tornado em coisas terrivelmente complicadas. Porém, seja 

qual for o caso, se vocês puderem manter o DaFa em seus corações, poderão atravessar 

essas provas. E, mesmo a pessoa perdendo sua vida, ela seguramente regressará ao seu 

lugar. Mesmo que algumas pessoas se atrapalhem temporariamente, no final poderão 

atravessar essas provas.  

 

Pergunta: Há um local de prática em nossa área que a maioria dos praticantes são da 

raça negra. Alguns deles têm vindo a este local durante mais de oito anos, porém, fazem 

somente os exercícios e leram o livro apenas uma ou duas vezes. Os recém-chegados 

são assim também. Como podemos ajudá-los? 

 

Mestre: Apenas ajude-os a estudarem o Fa, façam um bom trabalho ao explicar-lhes o 

quão importante é estudar o Fa. 

 

Pergunta: O coral europeu deve continuar esclarecendo a verdade e salvando as 

pessoas do mundo mediante a forma de um coral? 

 

Mestre: Às vezes me pergunto se o canto de vocês pode realmente ter um efeito como o 

Shen Yun, o canto de vocês pode realmente salvar pessoas? Isso é difícil de fazer. Se o 

coral não consegue ter o efeito real em termos de salvar seres conscientes, então não há 

muito sentido. A razão pela qual digo isto é porque quando ensaiam ou cantam juntos, 

isso consome recursos humanos. Claro, se vocês podem ter um grande papel na 

salvação de seres conscientes, então devem continuar enquanto algumas pessoas sejam 

realmente salvas, mesmo que ainda não possam garantir um grande número de pessoas. 

Porém, de nenhuma forma vocês devem se apegar ao coral em si.  

 

Pergunta: Já faz quase um ano foi aberta a filial em Toronto dos Livros Tianti Inc., e o 

número de pessoas que procuram a loja para conhecer a verdade e estudar o Fa tem 

aumentado gradualmente. Porém, as operações comerciais não são as ideais. A loja deve 
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lidar com esta situação da mesma forma que as empresas dos meios de comunicação e 

trabalhar em marketing e publicidade? 

 

Mestre: Isso sou eu que pergunto. (As pessoas riem). Simplesmente lidem com suas 

operações comerciais, não há nada de errado com isso. Quando vocês não fazem as 

coisas bem, a maldade interferirá e trará dificuldades. As coisas são assim neste 

momento. Se vocês querem fazer algo, então o faça bem feito.  

 

Pergunta: Na semana passada, umas pessoas malvadas em Flushing tentaram roubar as 

câmaras de vídeo das mãos de nossos estudantes justamente na frente de um 

investigador federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Temos a idéia de 

entrar na justiça contra essas pessoas. A polícia dos Estados Unidos acusou-os somente 

de uma tentativa de roubo. 

 

Mestre: Bom, foi uma tentativa de roubo, pois eles não levaram nada. (Risos). É 

normal a polícia dizer isto. Eles não podem dizer que as coisas foram roubadas se na 

verdade não foram. Se essas pessoas tivessem levado algo, então vocês poderiam entrar 

na justiça contra elas.  

 

Pergunta: Nós queríamos dizer ao governo federal que durante um longo tempo essas 

pessoas violentas têm nos provocado e têm nos ameaçado por causa de nossa fé.  

 

Mestre: Não é só uma questão de fé. É que o perverso partido está por detrás dessas 

coisas. Na realidade, as pessoas já sabem disso mesmo que vocês não digam, até a 

polícia sabe. Tenho pensado em algo: nossos estudantes que estão em Flushing, aqueles 

que estão na linha de frente, têm um bom ponto de partida: enfrentar a maldade. Isto é 

realmente bom e eu endosso. Porém, será que vocês não estão sendo um pouco ansiosos? 

Pensem nas coisas com calma e ampliem suas mentes um pouco. Se realmente vocês 

podem considerar a todos como seres conscientes que queremos salvar, e assim 

tentarem salvá-los, observem para ver se as coisas mudam. Definitivamente não é 

coincidência a maldade ter emergido em Flushing e tenha feito coisas más às pessoas. 

Isto deve ter ocorrido para mostrar as deficiências de nossos estudantes. Não lutem 

cegamente contra seus lados humanos. O objetivo de vocês não é derrotá-los e sim 

salvá-los. Façam as coisas com misericórdia e com uma mente calma e vejam o que 

acontece.  

 

Pergunta: Quando os jornalistas responsáveis pelas informações sobre o Shen Yun 

trabalham, o tempo é curto e há muito trabalho; é difícil compartilhar recursos entre os 

nossos meios de comunicação e os jornalistas. É realmente difícil fazer isto. Como 

resultado tem ocorrido vários problemas no que se refere à obtenção de passes de 

imprensa assinados por parte dos jornalistas. 

 

Mestre: A situação é esta. Não é tanto o problema da competição pelos passes de 

imprensa. Houve vezes que não havia muita gente entre o publico, porém havia 

jornalistas por todos os lados e isto tornou algo que intimidou muito as pessoas. As 

pessoas estão indo a um espetáculo. Vocês já pensaram como as pessoas veem esses 

jornalistas que vão ao teatro? Há também alguns estudantes que gostam de ostentar. 

Andam com suas câmeras por todos os lados: “click, click, click” tirando fotos sem 

parar. Isto atrapalha as pessoas e as deixa nervosas. Isto não é somente um problema de 

caráter, e sim um problema de cultivo. Você não colocou a salvação de seres 
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conscientes em primeiro lugar. Informar sobre os shows é algo bom, sua intenção é 

ajudar a promover o evento. Porém, quando há muitos jornalistas, isto realmente pode 

ter um efeito contrário. As autoridades do teatro tampouco tolerarão isto. Então, não ter 

limites no número de passes de imprensa não é algo bom. 

 

Pergunta: Todos os discípulos do DaFa na industria aeroespacial de Pequim e todos os 

discípulos do DaFa em Ganjiakou, Porta Exterior de Fucheng, Caminho de Zhanlan, 

Pequim, local de prática de Shuangxiu no distrito de Haidian, cidade de Changsha, 

Hunan, cidade de Guangzhou, Área do Lago Leste, cidade de Wuhan, distrito de 

Hongshant, Academia Chinesa de Ciências, Academia Chinesa de Ciências Sociais, 

cidade Zhuha, Parque de Hongdu, cidade de Nanchang, cidade de Leiyang na província 

de Hunan, cidade de Chenzhou, condado de Hengnan na cidade de Xining, cidade de 

Liuzhou na província de Guangxi, cidade de Harbin, condado de Donggang na 

província de Hebei, condado de Fucheng na cidade de Chengdu, cidade de Benxi na 

província de Liaoning, distrito 204 na cidade de Shenyang, distrito de Changqing na 

cidade de Ningbo, província de Zhenjiang, cidade de Dongfang na província de Hainan, 

cidade de Xinyang na província de Henan, cidade de Jiangmen na província de 

Guandong, Universidade de Finanças e Economia de Dongbei na cidade de Dalian e a 

província de Jiangsu enviam suas saudações ao Mestre. 

 

Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). 

 

Pergunta: Ao promover as vendas de ingressos do Shen Yun (Mestre: ah! Esta não é 

uma conferência sobre o Shen Yun. Por que todos perguntam sobre isto?) percebi que o 

propósito das atuações do Shen Yun é salvar pessoas, e que, como discípulo do DaFa 

trabalhando nisto, há fatores de nosso cultivo envolvidos. Por isso, esclarecer a verdade 

deveria ser o principal. Porém alguns companheiros praticantes acham que fazer 

publicidade nos principais meios de comunicação é o principal. 

 

Mestre: Vender os ingressos é somente isto, vender os ingressos, e vocês necessitam 

apenas esclarecer a verdade quando houver problemas. As pessoas são salvas durante o 

show. Não há nada de mau em fazer publicidade nos meios de comunicação normais, 

sejam grandes ou pequenos. Quanto a como fazer a publicidade, façam as coisas 

baseadas nas circunstâncias locais. Alguns dizem que precisam entregar panfletos, 

alguns dizem que devem focar as vendas dos ingressos em certos lugares e alguns 

acham que devem publicar anúncios. O que quer que façam, sigam em frente. Em 

algumas áreas não houve muita publicidade, porém os estudantes trabalharam bem 

juntos e venderam todos os ingressos em umas poucas lojas. Estou dizendo que façam 

as coisas baseadas nas circunstâncias locais específicas. 

 

Pergunta: Nós que trabalhamos nos meios de comunicação necessitamos estudar o Fa 

em grupo, porém estamos espalhados ao redor do mundo. É bom estudarmos o Fa 

juntos pela internet? 

 

Mestre: Podem tentar. Porém estou pensando que estejam onde estiverem os discípulos 

do DaFa – em qualquer parte remota do mundo onde estejam trabalhando nos meios de 

comunicação, não devem se desconectar da Associação do DaFa local. É melhor não 

desvincularem do grupo local também. Todos deveriam estudar o Fa com os discípulos 

do DaFa de sua área. 
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Pergunta: Quando o regime do malvado partido entrar em colapso, as pessoas na China 

continental ainda terão uma oportunidade sob condições mais favoráveis para chegar a 

entenderem o DaFa e serem salvas? O que precisamos fazer para alcançarmos isto?   

 

Mestre: Quando realmente a maldade entrar em colapso e chegar o tempo do Fa 

retificar o mundo humano, surgirá um estado diferente das coisas, este estado será 

específico à retificação do Fa do mundo humano e será diferente do presente, 

completamente diferente. Não pensem nessas coisas, pois no momento atual precisamos 

fazer as coisas com base na situação atual, salvar pessoas com base na situação atual.  

 

Pergunta: Como diferenciamos as dicas que o Mestre nos dá, das interferências das 

velhas forças? 

 

Mestre: O Mestre e certos Deuses retos lhes darão pistas, isso é certo. Porém, muitas 

vezes serão para o seu bem, para que elimine apegos ou para ajudá-lo a evitar algum 

perigo, e será tudo para o seu cultivo. Ao contrário dos Deuses retos, a interferência dos 

fatores malvados muitas vezes leva a pistas falsas que estão de acordo com seus apegos, 

que concordam com as coisas que o deixam contente, que concordam com as coisas que 

você gosta. Depois dessas mensagens falsas, você se sentirá muito feliz e estará ainda 

mais apegado e trilhará o caminho incorreto e pensará todo o tempo que foi o Mestre 

que o estava guiando. Isto é o que ocorre geralmente. Então, como você faz para 

distinguir entre os dois? Algumas pessoas dizem que se cultivam segundo as mensagens 

que recebem em sonhos. Eu digo que isto é um disparate. (Risos) Estar apegado aos 

sinais dos sonhos não é cultivo, e sim entrar em um caminho demoníaco. Os discípulos 

do DaFa se cultivam seguindo o livro do DaFa e tomam o Fa como padrão. Seja que 

esteja na terra dos sonhos ou em qualquer outro ambiente, você deve usar o Fa como 

padrão para diferenciar o correto do incorreto, e somente assim não cairá vítima da 

interferência. Nunca ensinei nenhum método de cultivo que não tenha que se cultivar ou 

simplesmente fazer o que meus Fashen digam. Eu não reconheço isso como cultivo. 

Não é possível que cada estudante esteja ao meu lado, por isso lhes ensinei a “tomarem 

o Fa como Mestre”. Tendo o Fa, deveriam saber como se cultivarem. 

 

Pergunta: Depois que o Mestre ensinou o Fa aos estudantes australianos, a situação 

melhorou em certos aspectos. Claro, pouco depois, voltaram às velhas formas. Têm 

surgido problemas de comunicação entre os estudantes chineses e ocidentais e, quando 

aparecem problemas, muitos estudantes dizem: “Devemos estudar mais o Fa”, ou 

“Eliminemos nossos apegos”, porém as pessoas não olham realmente para dentro. 

 

Mestre: Os apegos humanos sempre estarão presentes. Se isto fosse algo tão simples 

que o Mestre lhes ensinasse o Fa uma vez e logo em seguida todos esses apegos 

desaparecessem, então eu estaria feliz de ensinar-lhes o Fa todos os dias. Porém, na 

realidade, o Fa já está conosco, é só uma questão de viver na base dele. O cultivo é um 

processo, gradualmente os apegos são eliminados. Porém, deve prestar atenção ao 

tempo. Você tem que aproveitar o dia, realmente deve fazê-lo. Você diz que a 

Associação do DaFa está caindo nas velhas formas e outra vez está se trancando, porém, 

é realmente assim? Seja qual for a situação, como discípulos do DaFa que cultivam a si 

mesmos, devem fazê-lo bem vocês mesmos, independentemente da Associação fazer 

bem ou não. O Mestre nunca colocou suas esperanças, ou as esperanças da Austrália nos 

ombros de nenhuma pessoa em especial ou da Associação. Eu tenho colocado minhas 

esperanças em cada discípulo do DaFa e na habilidade de vocês se cultivarem bem. 
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Vocês são a esperança de salvação para os seres na região de vocês, vocês são 

discípulos do DaFa que estão validando o Fa e estão ajudando o Mestre a fazer a 

retificação do Fa. Não é que somente a Associação está ajudando o Mestre a fazer a 

retificação do Fa nem só os assistentes. Se os apegos os levam a se fixar na Associação, 

isso não é correto. Se a Associação realmente tem problemas, eu me encarregarei disso, 

porém não farei isso como resposta ao seu apego. 

 

Pergunta: Vamos presenciar o Grande Juízo Final? 

 

Mestre: Não se apeguem ao que o Mestre diz. (A audiência ri). Não prestem atenção. 

Façam bem o que devem fazer. 

 

Pergunta: Alguns estudantes são muito ativos ao trabalhar em projetos do DaFa, e 

estão cultivando seus xinxing. Porém, não estão dispostos a fazer os exercícios e não 

levam muito a sério o envio de pensamentos retos. Tais estudantes podem alcançar a 

perfeição? 

 

Mestre: Se esse é o caso, talvez eles não coloquem muito o coração no cultivo, porém 

se decidem prestar mais atenção ao cultivo, as coisas funcionarão. Realmente há pessoas 

que não estudam o Fa e só querem fazer o trabalho. Necessitam fazer as três coisas. Se 

vocês só fazem o trabalho e não estudam, então é o caso de uma pessoa comum fazendo 

o trabalho do DaFa. Uma pessoa comum que faz o trabalho do DaFa não pode alcançar 

a perfeição, ela só pode acumular méritos. Acumular méritos ou bênçãos significa que a 

pessoa terá bênçãos quando voltar a nascer, porém isto é tudo, e não alcançará a 

perfeição. Então, não diria que todos seus esforços foram em vão? É aceitável que um 

cultivador não se cultive? Quando você esclarece a verdade, somente quando seu 

coração acumula uma grande quantidade de Fa, você será capaz de salvar pessoas. 

Neste momento suas palavras terão o poder de comovê-las. 

 

Pergunta: Enquanto esclarecia a verdade, me deparei com pessoas comuns que 

conheciam tal e tal discípulo do DaFa e diziam que tal discípulo não era melhor nem 

sequer que uma pessoa que não praticava o cultivo, e mesmo suas palavras sendo boas, 

sua conduta era realmente decepcionante. 

 

Mestre: Também escutei tais coisas. Se aquilo que faz não é apropriado para um 

discípulo do DaFa, então você está desempenhando o papel que as velhas forças 

querem, e isso é perigoso. Porém, espero que esses praticantes que escutaram as pessoas 

dizerem tais coisas, examinem-se a si mesmos e vejam como essas coisas se relacionam 

com vocês. Entendem o que estou dizendo? 

 

Pergunta: Sou uma pequena discípula de doze anos de idade. Perdi a oportunidade de 

me inscrever na Academia de Artes Fei Tian porque meu pai se opôs. Eu terei outra 

oportunidade? 

 

Mestre: Como você não é adulta, a lei diz que seus pais têm sua custódia. Se seus pais 

não aprovam o seu desejo, isto não dará certo. Se você tem o talento natural e os 

atributos físicos requeridos, sempre haverá oportunidades. Se você não os tem, então 

tente não se apegar a isto.  
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Pergunta: Quando os praticantes ocidentais aprendem chinês, deveriam estudar os 

caracteres simplificados ou os tradicionais? 

 

Mestre: Não importa muito se são caracteres simplificados ou tradicionais. Não há 

problema em estudar os simplificados da mesma forma que também é bom estudar os 

tradicionais, não há nenhum problema em estudar qualquer um dos dois. Digo isto 

porque quem estuda os caracteres simplificados também pode ler os tradicionais, e vice-

versa. Os assuntos humanos serão tratados no futuro. O que nos preocupa no momento 

presente é o assunto de salvar seres conscientes. No entanto, muitos caracteres 

simplificados foram produzidos pelo partido maléfico e suas conotações não são boas. 

Porém, com tantas pessoas – mais de um bilhão – usando os simplificados, isto é algo 

que terá que ser resolvido mais tarde.  

 

Pergunta: Quando se diz que “a maldade está acabada”, significa que o perverso 

partido está a ponto de se desintegrar? 

 

Mestre: Os fatores do perverso partido já não estão mais presentes. Na verdade é como 

eu disse: as pessoas que estão apoiando esse sistema estão somente mantendo seu poder. 

 

Pergunta: Muitos agentes secretos estão vindo em minha área. Como devemos lidar 

com eles? 

 

Mestre: Há pessoas da segurança ou da inteligência dos Estados Unidos, ou polícia 

secreta seguindo a cada agente secreto e mantendo os olhos neles. Um agente secreto 

produzido pela cultura do partido perverso é alguém que tem sido enganado pela cultura 

do perverso partido, e por tal razão, esta pessoa está em perigo. Quando salvamos seres 

conscientes, damos a todos uma oportunidade. Porém, há algumas pessoas que sempre 

estão discutindo e causando problemas entre nós, e vocês podem pensar que são agentes 

secretos mesmo que elas não sejam realmente, porém as coisas que fazem são na 

realidade, piores que aquelas feitas pelos agentes secretos. Claro, tal pessoa pensa que 

está fazendo algo bom, e não pensa naquilo que ele faz e que causa com que muitos 

estudantes o excluam. 

 

Pergunta: Muitos cidadãos chineses que trabalham através de telefonemas dizendo às 

pessoas que renunciem ao partido maléfico, enviam saudações ao Mestre. Suas palavras 

de gratidão ao Mestre são muito comovedoras. Então eu queria transmiti-las ao Mestre.  

 

Mestre: Por favor, transmita meus agradecimentos se você tiver oportunidade. 

(Aplausos) 

 

Pergunta: A atitude dos governos ocidentais com relação ao perverso partido é cada 

vez mais suave. Os discípulos do DaFa sentem que não tem força suficiente para salvá-

los e que os estudantes envolvidos são muito poucos.  

 

Mestre: Não se preocupem com essas coisas, são somente as velhas forças promovendo 

o equilíbrio. As velhas forças não permitirão que um lado supere o outro neste momento. 

Elas acreditam que a maldade já não é mais suficiente para provar os discípulos do 

DaFa, então estão tentando equilibrar as coisas. Da mesma forma, as coisas no geral 

estão mudando, a situação toda está mudando, mudando para melhor.  
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Pergunta: Nos últimos dois dias, nas Nações Unidas, vi várias pessoas solicitando asilo 

político, uma das quais usava uma camiseta amarela do DaFa. Quando lhe perguntei, 

ela me disse que um de nossos estudantes havia lhe emprestado a camiseta.  

 

Mestre: Que estudante lhe emprestou? As roupas que vocês usam representam os 

discípulos do DaFa. Se as empresta casualmente a uma pessoa comum, e essa pessoa 

faz coisas que não estão de acordo com o Fa ou coisas que não devem ser feitas, então 

você está salvando seres conscientes ou está arruinando-os? Sempre temos pessoas que 

não cumprem com o padrão. (Risos) Se todos pudessem fazê-lo bem, não haveria esses 

tipos de tribulações demoníacas que enfrentam hoje.  

 

Pergunta: Os discípulos do DaFa têm mudado a letra de certas canções do perverso 

partido e as cantam. Claro, agora as letras se opõem ao sinistro partido, porém a melodia 

continua sendo a mesma e não me sinto bem quando as escuto.  

 

Mestre: Minha opinião é que os discípulos do DaFa não devem cantar isso. Não há 

problema se o público em geral cantar. 

 

Pergunta: Quando esclarecemos a verdade à China continental, nos deparamos com 

pessoas com dois tipos de atitudes diferentes: um tipo está de acordo com a idéia das 

“três renúncias” porém não se identifica com o DaFa, o outro tipo se identifica com o 

DaFa porém não quer fazer as três renúncias. Quando ocorrer a eliminação, qual será 

seu destino? 

 

Mestre: Isto significa que elas não mudaram fundamentalmente, e isto é devido ao fato 

de não terem explicado a verdade adequadamente. Quanto ao destino dessas pessoas, a 

linha é demarcada aqui mesmo com essas atitudes. O lado que a pessoa optar, este será 

o lado a que pertencerá, e não haverá ambigüidade. É possível que a pessoa diga que 

está de acordo com isto ou com aquilo, quando, na verdade, em seu coração não mudou 

o mínimo. Talvez só está dizendo coisas boas para ser amável contigo, porém, na 

realidade não mudou e só está sendo amável.  

 

Pergunta: Muitas pessoas em Nova Iorque têm entrado em contato com o DaFa por 

interesse em obter asilo político. Muitos companheiros cultivadores estão desgostosos 

com o comportamento dessas pessoas e querem rejeitá-las.  

 

Mestre: Penso que, mesmo não sendo um bom motivo, aquilo fez essas pessoas que 

pediram asilo a entrarem em contato com os discípulos do DaFa; depois de tudo, 

estamos salvando as pessoas. Se você puder tratar essas pessoas com misericórdia, 

talvez elas se lembrem para sempre de suas palavras e ações. Seu comportamento pode 

ter um impacto na pessoa, e talvez plante sementes em sua afinidade futura para com o 

DaFa. Porém, se não tratamos essas pessoas bem, talvez essa afinidade poderá se perder. 

Seja qual for o caso, devemos saber claramente que estamos salvando as pessoas.  

 

Pergunta: Em meu trabalho comum, quando me deparo com artes degeneradas, é 

possível que, se eu manter pensamentos retos, eu possa corrigir esses fatores desviados 

de maneira similar a como o Shen Yun faz? 

 

Mestre: Se você tenta corrigir a arte moderna das pessoas comuns, você pensa que elas 

o escutarão? E mais, agora não temos tempo para lidar com essas coisas. O que você 
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tem que fazer é salvar seres conscientes, então, no momento, não precisa prestar atenção 

a essas coisas. No momento presente simplesmente pode ignorar essas coisas. Quando o 

Fa retificar o mundo humano, o Fa terá sua forma de retificar as coisas aqui.  

 

Pergunta: Há um grande número de empresas industriais e comerciais e uma grande 

comunidade de imigrantes na área do Delta do Rio Perla de Guangdong, e algumas das 

cidades costeiras são de proporções consideráveis e a população é grande. Porém os 

discípulos do DaFa não têm feito o suficiente ali.  

 

Mestre: As condições específicas de cada lugar na China variam muito, e vocês não 

têm outra opção senão fazer as coisas com base nas circunstâncias locais. Ao mesmo 

tempo é importante prestar atenção na segurança. Em qualquer parte da China, os 

discípulos do DaFa sabem qual é a sua responsabilidade, isto é: cultivar bem a si 

mesmo e salvar seres conscientes. Isto é o que precisam fazer. Quanto mais pessoas 

forem salvas, melhor, pois essa é a responsabilidade que vocês carregam.  

 

Pergunta: No que se refere ao trabalho na TV, há certas habilidades que necessitam 

chegar a um nível profissional. Podemos encontrar pessoas comuns para ajudar? 

 

Mestre: Se você quer contratar pessoas comuns para certos projetos, não deveria haver 

problemas nisso. Claro, é melhor que não comecem uma empresa em conjunto ou 

contar com pessoas comuns para colaborarem em alguns outros projetos. Se essa pessoa 

comum sofre interferência, causará problemas. Houve muitos exemplos neste sentido. 

Você é um discípulo do DaFa, o que você faz é sagrado enquanto aquilo que a pessoa 

comum faz é humano, essas duas coisas não caminham juntos. Se você cuida de sua 

própria empresa e quer contratar uma pessoa comum e tê-la simplesmente como 

empregado, não há problema nisso, pois ela fará tudo o que pedir. Porém, se ela vai 

trabalhar conjuntamente e colaborando com você, muitas vezes isto causa problemas. É 

fácil que ela seja interferida.  

 

Pergunta: Alguns estudantes veteranos que obtiveram o Fa há muitos anos, têm 

deixado o DaFa assim que se depararam com interferências ligadas ao qing e por 

apegos. Não temos forma de desatar esses nós, então nos compadecemos e ficamos 

ansiosos por eles. Como podemos ajudá-los? 

 

Mestre: Tratem isto com cuidado. Procurem ver qual é o assunto fundamental dessa 

pessoa. Se essa pessoa está realmente partindo para o lado do perverso partido, ou que 

não quer se cultivar em um nível fundamental e está somente seguindo a corrente, então 

deixe-a. Porém, seja qual for o caso, como discípulo do DaFa, você deve tentar salvar 

os seres conscientes sem importar qual seja a situação, e isso é o que vocês deveriam 

fazer. Quando vemos alguém assim, vamos e ajudamos. Se tentar e não conseguir fazer, 

então a culpa já não é sua. 

 

Pergunta: Há muitos projetos em que poderia me envolver. Com exceção do Shen Yun 

não estou certo em discernir quais estão relacionados com o meu voto primordial.  

 

Mestre: Isto é algo que não pode dizer, e se pensar muito nisso, é um apego. 

Simplesmente veja e faça o que os discípulos do DaFa devem fazer, e o que quer que 

faça, estará bom. 
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Penso que não tomarei mais o tempo de vocês. Não foi fácil para vocês fazerem esta 

viagem, e devem continuar com o Fahui e a troca de experiências. Espero que mediante 

esta conferência, todos melhorem ao verem como os outros têm feito bem e que enfoque 

tomaram, então levem as coisas boas com vocês. Se realmente puderem tirar algo desta 

conferência, isso beneficiará o cultivo de vocês e assim não terão vindo em vão. Os 

gastos relacionados com cada conferência, não são pequenos. No total, segundo nossas 

estimativas, o custo em passagens de avião pode-se chegar a milhões. Os custos foram 

consideráveis. Então, não permitam que isto se torne uma formalidade, e não venham 

somente para se unirem à multidão. Tampouco devem vir por curiosidade, querendo 

escutar o que o Mestre tem a dizer. O Mestre diz que tem que caminhar bem a última 

parte da viagem e cumprir vossa missão. Isto é o que sempre lhes direi. 

 

Concluindo, espero que a determinação de vocês não diminua. Por acaso já não viram as 

luzes do amanhecer? A maldade está acabada, e quando mais se aproxima do final, mais 

vigorosos devem ser seus passos. Cumpram com aquilo que se supõe que os discípulos 

do DaFa devem fazer e salvem mais seres conscientes. É aí que está a poderosa virtude 

de vocês. Por detrás de cada ser que vocês salvam, há um massivo grupo de vidas. Que 

coisa tão magnífica é esta. 

 

Muitos de vocês podem ter passado papéis ao pessoal da conferência e muitos querem 

perguntar mais coisas. Porém, seja que perguntem ou não, no Fa podem encontrar a 

resposta. Leiam muito o livro. Vocês se cultivam em um estado de ilusão, e não podem 

ver como é realmente o Fa. Quando realmente puderem vê-lo, as palavras não serão 

adequadas, simplesmente serão incapazes de descrevê-lo. Já lhes disse que por detrás de 

cada palavra há camadas sob camadas de Budas, Tao e Deuses. Tampouco podem 

entender o significado de quando o Mestre diz que tudo foi comprimido no Livro do Fa, 

pois neste momento, com seus pensamentos humanos, não podem entender esta frase. 

Tudo pode ser obtido ali, tudo depende do coração que você deposita ali e qual é o seu 

estado mental. Tudo pode ser obtido mediante o Fa. Porém, o cultivo é um assunto sério, 

e vocês não podem ser nenhum pouco descuidados. Se quando estudam o Fa, vocês 

trazem qualquer variedade de pensamentos impuros, não verão nada nem obterão nada. 

Humanos, muitos discípulos do DaFa têm dito que quando uma pessoa é perseguida por 

muito tempo, talvez não consiga melhorar nada ao ler o Fa. Na realidade, o problema é 

que nesses momentos, seu cérebro está preocupado com a perseguição e não consegue 

acalmar a mente. O cultivo é sério. Deve ser capaz de assegurar um estado puro e 

sincero quando estudar e se cultivar, e só então melhorará e terá resultados. 

 

Direi umas palavras a mais: espero que todos caminhem bem o último trecho da viagem 

e sejam merecedores do título: “Discípulos do DaFa”. Obrigado a todos. (Longos e 

fortes aplausos).   

 

      

 

  

 


