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(Todos os discípulos do DaFa se colocam em pé, fortes aplausos. O Mestre sorri e faz
gestos para todos se sentarem).
Estarmos juntos em uma reunião é uma rara oportunidade para os membros do Minghui;
não há muitas oportunidades para que vocês compartilhem pessoalmente e troquem idéias
juntos. Então, pensei em me reunir com vocês. Especialmente para alguns discípulos do
DaFa que colocam todo seu esforço basicamente no site Minghui, trabalhando de forma
tremenda e árdua; sei de tudo isso.
Pode-se dizer que dos sites que os discípulos do DaFa trabalham, este é crucial. Desde o
dia em que foi formado, esteve firmemente estabelecido como uma janela para o cultivo e
para o intercâmbio de experiências dos discípulos do DaFa, com o objetivo de informar
sobre a perseguição aos discípulos do DaFa em forma e tempo real. Então, a função que o
site Minghui assumiu tem sido particularmente decisiva, e se converteu em um espinho no
olho da maldade. Isto significa que o site teve que dar ênfase à segurança muito mais que os
outros sites da web, e assim, não permitir que a maldade se aproveite de brechas, pois o site
é capaz de informar diretamente em forma e tempo real sobre a perseguição que os
discípulos do DaFa estão sofrendo. Não há material que chega de terceira mão, e sim,
somente material que chega em primeira mão, isto é, que é obtido diretamente. O Minghui
tem sua própria forma de entrar em contato com os discípulos do DaFa na China
continental, e pôde ser muito estável em suas operações durante esses anos. Isto se
relaciona diretamente com o estado de cultivo dos praticantes envolvidos no Minghui e seu
sentido de responsabilidade, particularmente dos praticantes que estão na coordenação.. Isto
tem atrapalhado muito a maldade. A natureza única do Minghui faz que alguns dos
discípulos do DaFa que trabalham no Minghui estejam relativamente isolados, e de alguma
forma faz que tenham menos oportunidades de compartilhar as experiências com os outros
estudantes. Isto torna as coisas mais difíceis para eles.
Seja qual for o caso, simplesmente é extraordinário que o Minghui tenha atravessado toda
essa fase até hoje. Em termos do papel que ele desempenha, ele tem exposto poderosamente
a perseguição da maldade, especialmente nos últimos anos. Desde o tempo em que
começou a perseguição, trouxe em tempo e forma uma imagem verdadeira do estado de
cultivo dos discípulos do DaFa, e serve como ponto de contato entre os estudantes.
Estudantes de todos os lados – seja na China continental, fora da China ou onde quer que
seja – podem compartilhar experiências por meio do site Minghui. Ao fornecer aos
discípulos do DaFa um canal como este em seus cultivos, cada um pode conhecer
rapidamente a situação geral do cultivo dos discípulos do DaFa, e o site também serve
como uma forma de comunicação indireta. Isto é excelente.
Com exceção do Minghui e outros poucos sites que falam de um ângulo diferente, todos os
sites que vocês trabalham, informam sobre a situação e a perseguição dos discípulos do
DaFa como meios de comunicação normais da sociedade. Claro, o Minghui é mais direto,
se considerarmos o ponto de vista dos discípulos do DaFa e também no que se refere ao
cultivo dos discípulos do DaFa e a perseguição. Especialmente notável é a capacidade que
o Minghui tem de obter informações em primeira mão. Isto não é algo que os outros sites
conseguem fazer, então isto deixa claro ainda mais o papel decisivo que o Minghui
desempenha. Então, digo que não importa o que, vocês precisam fazer um trabalho ainda
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melhor no que se refere ao Minghui, e prestar uma atenção especial à segurança, manter as
coisas inacessíveis à maldade.
Como forma de cultivo, o Falun Gong não tem nada a esconder. Porém, com o perverso
partido nos perseguindo desta forma, temos que estar em guarda. O perverso partido está
constantemente enganando os chineses e o resto do mundo, evitando assim que as pessoas
do mundo saibam de seus crimes passados e da perseguição aos discípulos do DaFa; o
perverso partido está escondendo a verdadeira imagem de sua sinistra cara enquanto usa
métodos malvados na perseguição. Então, precisamos estar em guarda contra ele e revelar
seus malignos crimes. Vocês necessitam forjar mais esta “janela” (se referindo ao Minghui)
e fazê-lo ainda melhor. Ao mesmo tempo, não devem afrouxar em seus cultivos pessoais,
pois o Minghui poderá ter um destaque cada vez maior somente se vocês puderem fazê-lo
melhor como indivíduos no cultivo.
Ao expor a maldade, salvar seres conscientes e ajudar o Mestre a retificar o Fa, o Minghui
tem estabelecido sua poderosa virtude, e é realmente destacável. Isto porque o Minghui
informa desde um ponto de vista diferente e é diferente dos outros meios de comunicação
(dirigidos pelos discípulos do DaFa) que operam como meios normais da sociedade. Outra
coisa é que, apesar das circunstâncias, o site pôde manter consistentemente o contato com
os discípulos do DaFa na China continental e assim obter informação em primeira mão.
Isto é algo que os outros meios de comunicação não conseguem fazer, mesmo em se
tratando das grandes agências de notícias internacionais. Mesmo agora, a influência do site
sendo menor, no futuro as pessoas saberão de sua importância. Na realidade, muitos
grandes meios de comunicação, as agências de inteligência de diferentes países e as
organizações e indivíduos em cada país que se preocupam com os direitos humanos na
China, enfim, todos visitam o site Minghui e o leem com interesse. Todas essas pessoas
sabem que é verdade, é só que, devidos aos interesses econômicos, interesses nacionais ou
devido a certas circunstâncias internacionais, elas fingem ser surdas e mudas e não tentam,
nem se atrevem nem desejam provocar o perverso partido. Claro, em um futuro próximo,
todas as pessoas terão que enfrentar este assunto. Mais e mais verdades estão sendo
reveladas, então quem não enfrenta, quem não considera este assunto importante, não terá
futuro.
Não sejam enganados pelo fato de ver a sociedade funcionando normalmente no presente
momento, ocupada como sempre, com tudo operando de forma aparentemente normal.
Claro, essa é a forma dos assuntos humanos, porém o propósito da humanidade não é esse.
O período histórico durante o qual ocorreu o processo de se criar a civilização para a
humanidade já passou, o mesmo ocorreu com o processo de construir e aperfeiçoar um
depósito de cultura que permitiu ao homem entender o DaFa neste momento final. Então,
este momento presente é para que as pessoas usem tudo o que o homem aprendeu durante o
curso da história a fim de enfrentar racionalmente este episódio final. Como é a própria
pessoa que faz suas escolhas, o que ela escolhe, tudo é feito agora. Porém, constantemente
o homem cometeu pecados na história, então, quando as pessoas tomam sua decisão, há
Deuses que usam a maldade para interferir, e isto se converteu em uma tribulação para as
pessoas e os seres conscientes. Porém, foi oferecida uma saída, a fim de permitir que
aquelas pessoas que têm pensamentos bondosos sejam salvas: Os discípulos do DaFa
começaram a esclarecer a verdade. Os discípulos do DaFa já são a esperança de salvação
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para a humanidade em cada região. Tendo alcançado este ponto hoje, a história da
humanidade entrou em sua etapa final.
Neste curso final, também há fatores envolvidos que existem para provar os discípulos do
DaFa, pois cada discípulo do DaFa se cultiva aspirando à perfeição. Ao mesmo tempo, os
discípulos do DaFa têm uma tremenda responsabilidade: além da própria perfeição, cada
um deve carregar a missão de salvar as pessoas do mundo, os seres conscientes. Nunca
houve um caso como este durante a história. O cristianismo e o budismo foram propagados
em seus respectivos ambientes durante a história, porém, na realidade, isto foi feito para
estabelecer o componente cultural por meio do qual o homem pudesse entender o divino. A
propagação do DaFa no mundo é diferente. Neste caso, toda a humanidade enfrenta a
questão de se, no final, cada pessoa obterá a salvação. O grande cenário da humanidade de
hoje foi preparado para o DaFa e seus discípulos. Seja qual for o projeto ou a iniciativa em
que esteja envolvido, ou seja o que for que esteja fazendo para salvar seres conscientes,
todos vocês devem ser firmes para fazê-lo e terminar bem as coisas que devem fazer.
Especialmente o site Minghui que nesses anos de funcionamento têm estabelecido uma
poderosa virtude. Os discípulos do DaFa já perceberam isto e o Mestre sabe muito bem,
inclusive as pessoas do mundo os admiram, até as pessoas malvadas. Nesta fase final
devem fazer ainda melhor, e fazer de forma ainda mais poderosa, não podem afrouxar.
Quanto mais tranquilas as circunstâncias, menos vocês devem afrouxar. Quanto mais
cômodas se tornem as coisas, mais fácil é surgirem pensamentos de comodidade e mais
fácil é afrouxar seus pensamentos e relaxarem. Isto não pode acontecer. É imperativo que
façam as coisas bem. Este é, de fato, o propósito da reunião que estão tendo hoje aqui –
compartilharem juntos desde a perspectiva do Fa e elevarem-se tendo como base o Fa. É
como um Fahui em que todos descobrem o ponto onde falharam, dão um passo adiante no
cultivo e portanto cumprem melhor os projetos ou coordenam melhor as equipes em que
participam. Isto é o mesmo com a reunião de hoje. Ao trocarem entendimentos hoje, vocês
poderão avançar e fazer um melhor trabalho naquilo que se supõe que devam fazer.
O Mestre não está dizendo essas coisas só porque são lindas de escutar, o Minghui
realmente tem desempenhado um papel enorme. Claro, às vezes os cultivadores fazem as
coisas ou consideram os problemas com pensamentos humanos, às vezes isto ocorre. Se
todos pudessem utilizar pensamentos retos para considerar os problemas, então eu digo que
não necessitariam se cultivar. (Risos). Quando há pensamentos humanos, há problemas e as
coisas são deficientes; há problemas com a cooperação e há interferência como resultado do
medo. Tudo isso acontecerá. Porém, seja qual for o caso, no geral as coisas estão
progredindo de maneira saudável, e o corpo principal está fazendo extremamente bem.
Vocês falaram sobre muitas coisas na seção da manhã, então, talvez tenham algumas
perguntas que querem me fazer. Não é fácil que todos venham. Podemos examinar juntos
qualquer pergunta que queiram me fazer, e eu responderei as que puder. (Breve pausa,
fortes aplausos).
Pergunta: O que o Minghui publica será necessário somente no período da retificação do
Fa, ou é algo que ficará para as gerações futuras?
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Mestre: Penso que o conteúdo do Minghui é um material valioso coletado durante o curso
do cultivo dos discípulos do DaFa. No futuro, não haverá nenhuma perseguição, então,
nesta época o Minghui não necessitará se preocupar em manter as coisas confidenciais ou
em expor a perseguição da maldade (risos), pois a situação terá mudado. Porém, o Minghui
é um meio de comunicação, então, mesmo informando abertamente sobre o cultivo dos
discípulos do DaFa, penso que, sendo um meio de comunicação, provavelmente seja
passado às gerações futuras. Se for passado, ainda assim, a posteridade valorizará muito o
termo “site Minghui”. No entanto digo que inclusive pode ser um meio de comunicação
principal que opera na sociedade comum. Penso que isto pode ser o caso. (O Mestre ri,
todos aplaudem)
Pergunta: Durante seus primeiros dez anos, o Minghui se enfocou em assegurar que o
conteúdo relacionado com o cultivo cumprisse um certo padrão, e se enfocou em expor a
perseguição na China continental. No futuro, o Minghui deve aumentar seus esforços para
explicar a verdade às pessoas de boa educação e à sociedade ocidental principal?
Mestre: Até o momento o Minghui tem brindado a sociedade com uma imagem direta do
cultivo dos discípulos do DaFa. Quanto a assegurar os padrões, um meio de comunicação
certamente deve fazer um bom trabalho, e isto é especialmente certo no que se refere ao
Minghui. Todos vocês são cultivadores e sabem o que se deve e o que não se deve
informar. Se vocês publicam pontos de vista incorretos ou entendimentos deficientes –
especialmente no Minghui – isso afeta os estudantes novos.
Podem discutir entre vocês e decidir por reforçar seus esforços para explicar a verdade em
certos grupos neste tempo vindouro. Porém, como site, o caminho do Minghui já está
estabelecido. É seu caminho, é seu enfoque e é o aspecto principal de seu site. A forma com
que estão lidando com as coisas agora é um reflexo do seu melhor critério, e assim devem
continuar. A menos que a perseguição termine e não haja necessidade de expor a maldade,
e que todos saibam a verdade - em cujo momento as coisas terão mudado – não devem
mudar muito a forma como estão fazendo as coisas.
Pergunta: As apresentações perfeitas do Shen Yun realmente podem ter o efeito de salvar
seres conscientes e podem ter um impacto considerável nas pessoas, enquanto o trabalho
que os discípulos do DaFa fazem é geralmente tosco, não tentam diferenciar, se destacar, e
dificilmente prestam atenção aos resultados reais do que fazem.
Mestre: (Rindo) Você está se referindo a alguns dos enfoques e métodos que as pessoas
estão usando para a promoção e venda dos ingressos? Naturalmente, as apresentações do
Shen Yun são de alto calibre. Isto já foi estabelecido. Pelo menos podemos dizer que no
presente nenhuma produção se compara ao Shen Yun. Agora, de certa forma, a maneira em
que apresentamos pela primeira vez o Shen Yun ao público, não foi refinada. Com tudo o
que existe há sempre um processo, o qual a pessoa vai de não ser capaz de fazer algo a ser
capaz de fazê-lo, e enquanto a pessoa gradualmente ganha experiência e habilidades,
aprende a fazer bem as coisas. Realmente há um processo.
No presente, o Mestre está supervisionando pessoalmente as coisas do Shen Yun, e isto se
deve ao fato das exigências serem altas quanto à sofisticação técnica e à coordenação de
5

todos os diversos elementos envolvidos, cada um dos quais tem uma habilidade específica.
Muitos discípulos do DaFa quiseram fazer isto, porém os resultados não foram muito bons
quando tentaram. Eu quis guiar até a maturidade os discípulos do DaFa que queriam
validar o Fa e salvar seres conscientes mediante esta forma de arte, e uma vez que me
envolvi, o show se converteu em algo completamente diferente. Se eu faço algo, o converto
no melhor, o melhor do mundo. (O Mestre ri, aplausos). Claro, promover o show e vender
ingressos, depende dos discípulos do DaFa de cada lugar. Como há discrepâncias nos
estados de cultivo dos estudantes de cada lugar, há grandes diferenças no quão bem
colaboram, e inclusive tem havido diferenças sobre a opinião dos estudantes no que se
referia à ideia de vender ingressos e à apresentação do show. Assim que há diferenças nos
enfoques e na qualidade. E mais, vocês nunca fizeram essas coisas antes, e os estudantes
em alguns lugares não sabiam nada dessas coisas. Então, vocês devem atravessar o
processo do qual falamos sobre aprender a fazer algo do zero. Gradualmente aprenderão a
fazer essas coisas e obterão esse conhecimento, e a qualidade gradualmente melhorará.
Pergunta: Tenho uma pergunta sobre o pessoal que trabalha tempo integral no Minghui.
Eles têm trabalhado no site em tempo integral durante os últimos dez anos sem nenhum
salário nem trabalho comum, então começaram a procurar empregos comuns. Sob as
circunstâncias atuais, é bom procurar fontes de financiamento na sociedade comum?
Mestre: O fato de ter pessoas em tempo integral assegura ao Minghui funcionar sem
problemas, e que suas informações não sejam interrompidas, é muito importante. Penso que
com a reunião de hoje, todos vocês estão aprofundando seus entendimentos. Porém, vocês
mesmos devem compreender como resolver tais desafios, e vocês devem ser aqueles que
realmente devem se esforçar. A tarefa de dirigir bem o Minghui é um trabalho de tremenda
importância e que salva as pessoas, tentem resolver os desafios que surgirem, trabalhando e
discutindo juntos entre vocês.
Se vocês querem fazer um financiamento com as pessoas comuns, vocês podem fazer isto.
A situação era diferente há alguns anos. Naquela época a maldade era realmente abundante,
ela afetava toda a humanidade e controlava todos os grupos de pessoas. Agora as coisas são
diferentes. Agora as pessoas estão se despertando e a maior parte da maldade já foi
eliminada, então, a maldade perdeu sua habilidade de controlar as pessoas no geral. Sendo
este o caso, vocês podem tentar conseguir um financiamento e ver o que acontece.
Pergunta: No trabalho do Minghui é necessário dar ênfase à segurança e manter um perfil
cuidadoso. Isso faz que nós que estamos fora da China sintamos algumas vezes uma
pressão ao nosso redor, e alguns sentem dificuldade em aproveitar ao máximo nossas
habilidades ou coordenar nossos esforços. Quando praticantes envolvidos em outros
projetos tentam persuadir os estudantes que trabalham no Minghui a trabalharem com eles,
alguns até dizem: “Neste momento atual você ainda continua trabalhando no Minghui?”
Mestre: Seja qual for o tempo, vocês ainda terão que trabalhar no Minghui. Obviamente há
um problema neste tipo de comentário. Mesmo que o Minghui possa não influenciar
visivelmente a sociedade como os outros meios de comunicação fazem, mesmo que não
tenha muito conteúdo que seja de interesse das pessoas comuns, ainda assim, o Minghui
retrata sem filtros o estado de cultivo dos discípulos do DaFa e informa sobre a
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perseguição a que são submetidos. Então, o Minghui é crucial e importante. Em certo
sentido, os outros meios de comunicação não têm a habilidade de fazer isto no momento
presente. Se algum dos outros meios de comunicação deixasse de existir, outros fariam seu
trabalho. Porém, se o Minghui não existisse, nenhum outro meio de comunicação poderia
substituí-lo. Por isso digo que o Minghui não tem só que continuar, mas deve ser bem
dirigido.
Pergunta: Queremos que a versão em inglês do Minghui e suas edições em outros idiomas
funcionem como instrumentos efetivos para informar a sociedade ocidental principal sobre
o Falun Gong e, também como recurso efetivo para os discípulos do DaFa que interagem
com o governo. Os sites são os meios de mais baixo custo e eficientes para isto, porém não
estamos seguros se materiais impressos também fazem falta.
Mestre: As edições do Minghui que não são chinesas são realmente muito importantes para
as muitas nacionalidades e governos, inclusive organizações de direitos humanos estão
lendo-as. Quando vocês colocavam uma imagem real da situação dos discípulos do DaFa
no passado, poucas pessoas queriam lê-lo. Isto em parte devia-se ao fato de que os
elementos malvados estavam controlando as pessoas. Outro fator era que as pessoas
levavam em consideração seus próprios interesses quando escolhiam entre um estado
poderoso controlado pelo perverso partido e um grupo vulnerável como o Falun Gong, e
decidiam não enfrentar esta situação. Agora as coisas são diferentes. Os elementos
malignos que controlavam os humanos foram erradicados, e as pessoas estão despertando.
Quando os elementos malignos por detrás do perverso partido estavam controlando as
pessoas, quase que inevitavelmente faltava coragem aos principais jornais e estações de TV
do mundo para informar sobre a verdadeira situação. Porém, agora o fazem, e falam disso.
Os meios de comunicação começaram a prestar atenção à perseguição do perverso partido
aos estudantes de Falun Gong. Algumas coisas estão passando por mudanças sutis, então,
no que se refere a enfoques específicos, vocês podem tentar ver se as coisas parecem
viáveis.
Pergunta: Sentimos que a cobertura do Minghui sobre eventos pelo mundo deve ser mais
rica, e esperamos que os companheiros cultivadores que trabalhavam para o Minghui
voltem. Podemos dizer que a cobertura que o Minghui faz de eventos fora da China
continua sendo importante? Se eles não acreditam firmemente na importância do Minghui,
é muito difícil pedir aos estudantes que trabalhem arduamente nas notícias internacionais.
Mestre: Há pouco disse que o Minghui é muito importante. A informação em primeira mão
que se tem da China é definitivamente confiável, e nenhum outro site informa as coisas
deste mesmo ângulo – digo, como uma janela aberta ao cultivo dos discípulos do DaFa.
Então, como discípulo do DaFa, vocês devem ver de forma muito positiva o Minghui,
muito mais que as pessoas comuns possam pensar. Há alguns que não veem o Minghui de
forma positiva, e eu digo que eles têm um problema. Isto é certo. Como o Minghui informa
diretamente sobre o estado de cultivo do corpo principal dos discípulos do DaFa, ele
desempenha o papel principal de facilitar a troca de experiências entre os discípulos do
DaFa ao redor do mundo, e isso é algo que nenhum outro meio de comunicação pode fazer.
Eles tampouco podem informar do ângulo que o Minghui faz, então, isto é o que destaca o
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Minghui. Claro, é inevitável que existam deficiências. Porém, enquanto vocês se cultivam e
amadurecem, melhorarão neste tipo de situação e se farão mais fortes neste processo.
Pergunta: Durante anos tem havido uma grande escassez de DVDs para serem distribuídos
aos discípulos do DaFa da China continental. Podemos pedir aos cultivadores do Minghui
ou aqueles que trabalham para a FGMTV voltem a fazer programas para a China
continental que esclarecem os fatos sobre o Falun Gong?
Mestre: Não posso me envolver em questões específicas no que se refere a essas coisas. Se
esses estudantes têm as condições e o tempo necessários, então podem ir e trabalhar junto
com eles. Não tenho objeções. Se eles já estão trabalhando em outros projetos ou
iniciativas, então terão que analisar como coordenarão as coisas. Conversem com eles.
Esses DVDs fazem muito bem. Podem fazer o que descreveu se as condições permitirem.
Pergunta: Estamos muito cansados todos os dias, e temos trabalhado muito. Porém ainda
não há evidência de melhores resultados na salvação das pessoas. Algo parece estar nos
bloqueando.
Mestre: Seguramente haverá desafios, e realmente estarão cansados. Os que estão na linha
de frente tem pouco tempo para descansar, eu sei. Você disse que os resultados que obteve
na salvação dos seres conscientes, em salvar pessoas, não são evidentes. Eu não acredito
que este é o caso. O trabalho do Minghui é utilizado como referência e é consultado por
vários meios de comunicação, e eles sabem da situação pelas coisas que o site informa. Há
também o fato de mais e mais pessoas estarem reconhecendo o Minghui, e algumas
começarão a ler o Minghui depois que conhecerem o DaFa.
Pergunta: Tenho percebido que, com o objetivo de salvar pessoas mais rapidamente, antes
de mais nada, devemos ajudar os estudantes na China que ainda não deram o passo adiante,
para que façam isto o quanto antes. Tem-se estabelecido pequenos locais de estudo do Fa
em algumas partes da China, e neles as pessoas ajudam umas as outras, o que trouxe um
grande efeito. Podemos utilizar o Minghui para dizer aos estudantes na China para que
formem pequenos grupos de estudos do Fa, a fim de que possam compartilhar experiências
entre si e se ajudarem mutuamente enquanto mantêm a segurança em mente?
Mestre: Os grupos de estudos do Fa, os locais de prática e as conferências de trocas de
experiências, isto foi o que lhes tenho dado, e sempre apoiei aqueles que os utilizaram.
Porém, o estado de cultivo de alguns estudantes é tal que descuidam da segurança até certo
grau, e sem pensar quando se emocionam, se esquecem de tudo, ou em outros casos o
problema é que as pessoas vão aos extremos, e alguns estão apegados à ostentação.
Qualquer uma dessas coisas, nos causarão perdas ou colocarão outros estudantes em perigo.
Não há problema em fazer aquilo que me perguntou, porém tais coisas não podem ser feitas
sem prestar atenção.
Pergunta: Alguns estudantes na China têm muita experiência em esclarecer a verdade, e
podem fazer que os transeuntes façam as “três renúncias” em três ou cinco minutos. Alguns
estudantes têm dito às pessoas que serão salvas se disserem: “Falun DaFa hao”. Claro,
alguns companheiros cultivadores acreditam que se não consegue explicar tão bem os fatos
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sobre o DaFa e a perseguição em tão pouco tempo, e se a pessoa apenas concorda em fazer
as “três renúncias”, mas por um motivo qualquer não a faz, não tem sua salvação garantida.
Porém, outros estudantes acreditam que se a pessoa formou um pensamento bom, ela será
salva.
Mestre: Uma vez que alguém declara sua renúncia ao perverso partido, já não está sob o
controle dos malignos elementos do perverso partido ou dos Deuses deste universo, com os
quais a retificação do Fa ainda não lidou, ela se converteu em um ser que tomou uma
postura. Tais pessoas pertencem ao futuro, e serão cuidados pelos Deuses que
desempenham um papel positivo. O que lhe resta de vida e as perspectivas futuras como
ser, serão revisadas. No instante em que emerge o verdadeiro pensamento de uma pessoa,
tudo começa a mudar.
Quando alguém renuncia ao perverso partido, já não está mais sob o seu controle. E uma
vez que já não é mais controlado por ele, imediatamente passa por mudanças. Que tipo de
mudanças? Seu corpo é limpo dos elementos venenosos e dos fatores do perverso partido, e
consegue ver de forma diferente os assuntos do Falun Gong e à perseguição a que os
discípulos estão sendo submetidos. O resultado disto é que esta pessoa entrará no futuro.
Claro, se a pessoa diz: “Eu me oponho ao perverso partido, porém não aprovo o Falun
Gong”, isto é o mesmo que não ter tomado uma posição, pois não há uma terceira opinião.
Pergunta: O Minghui basicamente tem estabelecido padrões e conteúdos de panfletos e
folhetos para esclarecer a verdade. Porém, quanto aos programas de TV, nossos
companheiros cultivadores fora da China não produziram nenhum DVD completo desde o
DVD: “Valente viagem entre o Céu e a Terra”, e isto já faz cinco anos. Agora, os
estudantes na China inseriram em um DVD vários programas curtos para conscientizar as
pessoas sobre o DaFa e também vídeos curtos que expõem o perverso partido, tais como o
Massacre de Tiananmen e sobre os terremotos. Porém, a qualidade é pobre. Sei que
produzir um bom DVD para esclarecer a verdade é um grande projeto, porém, já que pode
ser tão poderoso, queria sugerir que os cultivadores fora da China que tem os meios para
isto, que uma vez mais façam disto uma prioridade e resolvam este dilema. Não sei se é
apropriado fazer tal sugestão quando esses discípulos do DaFa estão tão ocupados.
Mestre: Se vocês têm os meios para fazer tais coisas, então podem trabalhar juntos. Se não,
não forcem as coisas. Se não têm outros projetos a caminho, se não estão trabalhando em
nada urgente, ou se alguns estudantes não estão envolvidos em nenhum projeto e têm as
habilidades necessárias, então podem fazer esta tentativa.
Pergunta: O Minghui pode organizar trocas de experiência baseados em alguns problemas
comuns, tais como o apego ao medo, estar apegado ao tempo, dependência a pessoas
comuns, etc?
Mestre: Podem discutir juntos qualquer coisa que esteja relacionada ao cultivo. Podem
escrever artigos ou criar categorias temporárias. Porém devem coordenar bem seus esforços
nesses assuntos.
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Pergunta: Desejo perguntar ao respeitado Mestre como devemos considerar o ato dos
estudantes na China contratarem advogados retos para defenderem ações legais. Em muitos
casos, estes advogados falam reta e firmemente na corte, porém, não consegue fazer que os
estudantes envolvidos sejam perdoados de suas sentenças. Também há estudantes que não
acreditam que se não contratamos advogados para que nos declare: “Não culpado”,
significa que estamos reconhecendo a perseguição do mal.
Mestre: Assim é como eu vejo. Se vocês têm os meios e as condições são adequadas, então
penso que devem contratar advogados. Por que digo isso? Por acaso não se supõe que os
discípulos do DaFa devem se cultivar enquanto se adaptam ao máximo às pessoas comuns?
Então, tendo em conta que o perverso partido diz que é “grandioso, glorioso e correto” e diz
ao mundo que respeita as leis, bom, então eu contrataria um advogado e veria. Cada palavra
dita por alguns advogados que defenderam o Falun Gong e os discípulos do DaFa tem um
bom argumento e tem um grande impacto. Mesmo que os resultados variem, a forma que
esses argumentos expõem a perversa perseguição serve para esclarecer a verdade e salvar
seres conscientes. O Minghui e os outros sites têm publicado informações sobre a
perseguição a esses advogados, e isto confirmou ainda mais que o sistema legal do perverso
partido é uma farsa, e expõe ainda mais a verdadeira natureza do perverso partido. É por
isso que deveriam contratar advogados.
Então, contratar um advogado e realizar a defesa em uma corte pode sim servir para salvar
pessoas. Aqueles que assistem a audiência na corte, seja alguém enviado pelo perverso
partido ou um cidadão comum, irá escutar o esclarecimento dos fatos quando os advogados
apresentarem seus argumentos justos. Por acaso não serve para despertar a bondade nessas
pessoas? Alguns juizes ficavam em silêncio e com a cabeça baixa enquanto escutavam.
Alguns policiais sentem inclusive admiração depois de terem escutado, eles dizem coisas
como: “Muito bem dito!”, quando saiam da corte. Isto significa que a bondade foi
despertada nessas pessoas. O que o mal teme? Por acaso não é exatamente isto o que o mal
teme? Por isso penso que é necessário contratar advogados. Quando as pessoas do mundo
têm a coragem de dar um passo adiante e falar, e quando elas veem o quanto é perverso
perseguir o Falun Gong, não é justamente nesse momento que o perverso partido fracassa?
As pessoas saberão que os malfeitores terão sua retribuição, e saberão que o perverso
partido será responsabilizado por todas essas coisas quando cair. Os envolvidos na
perseguição saberão que no futuro eles também responderão por suas ações. Por acaso as
pessoas já não pensaram nessas coisas? Por acaso isso não deixará a maldade atônita e
assustada? Esses atos de defesa dos praticantes não ajudará a frear a perseguição? O mal
teme a defesa feita por esses advogados, e por isso não permite essas defesas. Então, por
acaso isso não é razão mais do que suficiente para fazê-lo? Porém, dito isso, não forcem as
coisas se as condições não são apropriadas, e não devem ir a extremos. Não insistam em
fazê-lo se as condições não são boas somente porque o Mestre disse isso. Certifiquem de se
manterem racionais enquanto ajudam o Mestre na retificação do Fa.
Pergunta: Dada as circunstâncias presentes, os próprios estudantes na China estão fazendo
os livros do DaFa. Alguns estudantes pensam que fazer os livros do DaFa lindos e
elegantes é uma forma de respeito para com o Mestre e o Fa, enquanto outros sentem que
nossos recursos limitados deveriam ser usados em materiais para esclarecer a verdade e
salvar pessoas.
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Mestre: É correto. Fazer os livros tão elegantes e belos realmente não é necessário no
presente momento na China continental. Dado o atual estado das coisas, não importa o quão
elegante possa fazê-los, não estarão no padrão de qualidade dos que são impressos fora da
China. Então, para que se ocupar com todo esse esforço? Enquanto tiverem livros para
estudar o Fa e esses servirem para salvarem as pessoas, isto é o suficiente. As edições de
papel jornal são igualmente boas. Não é o momento adequado para sermos elegantes. Pelo
contrário, devem colocar todos seus esforços em salvar pessoas. Se vocês necessitam fazer
livros um pouco mais elegantes para salvar as pessoas, então tudo bem. Porém, se este não
é o caso, então enfoquem seus esforços nas “três coisas”.
Pergunta: Como o Minghui pode desempenhar um papel maior na salvação de pessoas
fora da China?
Mestre: O caminho transitado pelo Minghui é o caminho que deve ser. No que se refere a
direcionar os trabalhos do Minghui às pessoas fora da China, não é uma tarefa específica do
site. Porém, com o tempo, à medida que o mundo começar a entender melhor o Falun
Gong, as pessoas terão cada vez mais interesse em ler o Minghui. Isso porque elas
perceberão que os discípulos do DaFa são suas esperanças para a salvação. As coisas nesta
época vindoura terão mudado, porém, depois de tudo, no momento presente o Minghui se
enfoca no corpo principal dos discípulos do DaFa que são perseguidos e, a diferença que há
com relação aos outros meios de comunicação é mais uma abertura para o cultivo dos
discípulos do DaFa.
Pergunta: Quando os discípulos do DaFa entregam materiais em pontos turísticos ou
aeroportos fora da China, eles distribuem em muitos desses lugares, jornais e panfletos que
falam sobre a renúncia ao perverso partido. Os materiais que falam mais diretamente sobre
o DaFa não são muito usados.
Mestre: Os profundos ensinamentos do Falun Gong são impossíveis de serem entendidos
pelas pessoas comuns, e vocês não podem dizer coisas de níveis altos. Se vocês querem
apresentar o DaFa de maneira direta, seus materiais informativos devem explicar os pontos
mais simples e básicos, tais como o que é o Falun Gong. Falem do Falun Gong a um nível
simples e básico, por exemplo, como conduzir a si mesmo e quão efetivos são os
exercícios. Não importa quantos anos passem esclarecendo os fatos, este é um conteúdo
mais fundamental que sempre precisam explicar. Muita gente não compreende o que é
Falun Gong devido a sua falta de conhecimento básico, e por isso, isto será algo que
sempre precisarão explicar. Nenhuma das partes mais profundas e elevadas do cultivo de
Falun Gong devem ser explicadas às pessoas comuns; tais coisas terão um efeito negativo
nas pessoas, pois os seres humanos comuns não podem entendê-las. Você pode sentir que
conseguiu entendê-las completamente, porém, isto ocorreu por ter se cultivado por um
longo tempo e chegou a entender as coisas pouco a pouco. Se você quer que uma pessoa
comum entenda o DaFa em um nível tão alto de uma só vez, essa pessoa não conseguirá, e
fazer isto é o mesmo que afastá-la. Então, não devem explicar as coisas às pessoas comuns
em um nível alto.
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Pergunta: Quando algumas pessoas comuns na China continental viram os discípulos do
DaFa distribuindo jornais, disseram, sem ao menos lerem os jornais atentamente, que
Falun Gong estava se “tornando político”, ou pensaram que estávamos nos unindo a
ativistas democráticos.
Mestre: Sim, precisam prestar atenção a este assunto. Devem ter uma clareza mental e
salvar as pessoas de forma racional. Claro, hoje em dia as pessoas sabem que o maligno
partido é perverso, então, se elas dizem que vocês estão se unindo a ativistas democráticos
ou que são parte de algum partido democrático, não devem se preocupar muito com isto no
momento. Podem pensar o seguinte: “Simplesmente quero que você veja o perverso partido
pelo que ele é, e depois que você fizer isto, eu lhe direi o que é o Falun Gong”. Não há
problema em dar um passo por vez. Na realidade, muitas pessoas achariam muito bom que
o Falun Gong estivesse envolvido em política e derrubasse o perverso partido (a audiência
ri). A maioria dos chineses tem este pensamento. Apesar do Falun Gong não querer o poder
e não estarmos envolvidos em política, vocês precisam discernir se o que as pessoas dizem
é em desaprovação ou é simplesmente um reflexo de seus entendimentos superficiais. Se
vocês agirem assim, serão capazes de lidar com as coisas conforme a situação, e serão mais
efetivos em resolver o problema.
Pergunta: Quando esclarecem a verdade, os estudantes da China continental somente
entregam os nove comentários e se enfocam em assuntos sociais e em renunciar ao perverso
partido. Passam a impressão de que falar positivamente do Falun Gong é antiquado.
Mestre: Você pode escrever alguns artigos para o Minghui sobre seus entendimentos e
compartilhar esta perspectiva com os estudantes da China continental. Pode falar com eles e
dizer sobre essas coisas. Precisamos informar as pessoas sobre o Falun Gong. As coisas
mais básicas, como o que é Falun Gong, nunca devem ficar de fora. Devemos falar disso.
As pessoas que não escutaram a verdade e não sabem o que é Falun Gong, ou as pessoas
que tem coisas contra o Falun Gong, não sabem ou não entendem as coisas em um nível
muito básico, e suas idéias contra o Falun Gong foram causadas pelo doutrinamento do
perverso partido. Por isso, vocês precisam informar sobre o Falun Gong, de fato, isto deve
ser um dos seus focos.
Pergunta: Os discípulos do DaFa da China continental que trabalham na área da ciência e
tecnologia enviam suas saudações ao respeitado Mestre! Quase todos os alunos escolares na
China continental, desde a escola primária à secundária, têm sido envenenados pelo
perverso partido que lhes tem inculcado coisas más sobre o DaFa. Seria bom nos focarmos
nesses estudantes e em seus professores em nossos esforços atuais para esclarecer a
verdade, e que os ajudemos a renunciar ao perverso partido e suas organizações afiliadas?
Isto é de alguma forma mais fácil de alcançar, e podemos apoiar esse esforço provendo
materiais informativos.
Mestre: Claro que podem fazer tais coisas. Quanto a perguntas específicas, só posso dizer
que quando detectam um problema enquanto esclarecem a verdade, devem ir e solucionálo.
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Pergunta: Descobrimos que uma das principais razões pela qual certos lugares sofrem
perseguições severas é que não há materiais suficientes que exponham o mal localmente. E
mais, os materiais que possuem não entram em detalhe sobre os familiares dos malfeitores,
especialmente seus filhos. Como resultado, os malfeitores não sentem o peso da opinião
pública caindo sobre eles, e alguns inclusive atuaram de forma ainda mais descarada.
Aprendemos dessa lição muitas vezes. Não estou certo se esta é a forma correta de observar
isto?
Mestre: Esses são verdadeiramente alguns dos fatores que contribuem. Podem transmitir
isto ao Minghui, podem fazer que os estudantes reúnam informações mais precisas sobre o
mal e noticiar isto no Minghui, e assim podem fazer que os estudantes locais exponham
vigorosamente essas pessoas malvadas. Estas são coisas com as quais o Minghui pode
ajudar, e devem contar o que foi dito aqui aos estudantes nesses lugares que não fizeram
isto ou que não fizeram o suficiente.
Pergunta: Alguns familiares de estudantes que morreram devido à perseguição tem ódio
do DaFa como resultado disso. Devemos tratar esses familiares que são vítimas da
perseguição e que tem dificuldades para entender a verdade da mesma maneira que os seres
conscientes comuns?
Mestre: Claro que podem. Devem esclarecer os fatos a eles. Façam que percebam quem
realmente matou seu familiar na perseguição, o perverso partido.
Pergunta: É permitido que os estudantes comprem os materiais para esclarecer a verdade
dos lugares de produção locais? Por exemplo, que paguem 1 yuan por um CD ou inclusive
menos por um panfleto, etc.
Mestre: Normalmente tais materiais são dados e não há custo algum. Se um local de
produção tem problemas com fundos e começa a cobrar dos estudantes, então, o que farão
os estudantes que não tem dinheiro ou que tem pouco dinheiro? Analisando as coisas da
perspectiva de salvar seres conscientes, às vezes, mesmo quando as coisas são gratuitas é
difícil de dar às pessoas, se começar a cobrar dinheiro, será ainda menos provável que as
pessoas comuns as queiram. Então, isto não tornaria o ato de salvar pessoas ainda mais
difícil? Em alguns lugares, os discípulos do DaFa estão bem financeiramente, e todos
podem colaborar um pouco e apoiar juntos o local de produção. Porém, isso não vale para
os lugares onde os estudantes não estão tão bem financeiramente.
Pergunta: Os locais de produção podem cobrar o custo dos livros do DaFa que fazem?
Mestre: Há muito tempo tenho dito que podem recuperar seus custos quando fazem livros
do DaFa para vender.
Pergunta: Já que tem havido correções nas palavras, neste momento, as pessoas na China
continental deveriam produzir massivamente as novas versões e dá-las gratuitamente aos
estudantes?
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Mestre: Isto depende do que as pessoas podem fazer. Se vocês têm os meios para fazê-lo,
então vão e produzam. Se não possuem os meios, podem esperar um tempo. Quanto a dar
de forma gratuíta os materiais aos estudantes, podem fazer isto se realmente possuem a
capacidade. Claro, estas são coisas muito específicas, e vocês saberão o que fazer depois de
pensar nisto.
Pergunta: Saudações ao Mestre por parte dos discípulos do DaFa em Changchun. Seus
discípulos sentem muita saudade. Antes da perseguição, aqueles que eram assistentes nos
centros assistenciais desempenharam grandes coisas, e agora, durante a perseguição, eles
têm sofrido tremendamente. Muitos deles não estão fazendo bem no momento, e sentimos
que é uma grande pena. Com a retificação do Fa chegando ao seu final, o que será dessas
pessoas? Como podemos ajudá-las?
Mestre: Quando esclarecemos a verdade, tratamos a todos igualmente. A perseguição do
mal tem causado grandes sofrimentos aos assistentes. Porém, eu não reconheço esta
perseguição aos nossos estudantes, e a maldade está sendo destruída completamente
durante a retificação do Fa. Claro, o mal continua perseguindo os discípulos do DaFa em
suas regiões durante este tempo antes da chegada da retificação do Fa, e foi por isso que
disse que aqueles que podem atravessar isto são extraordinários. Os assistentes dos excentros de assistência e outra classe de coordenadores eram cultivadores iguais aos outros
estudantes. Não é que se converteram em assistentes porque o faziam muito bem no cultivo,
talvez nem sequer se cultivavam tão solidamente como um estudante médio. De fato se
converteram em coordenadores ou assistentes porque tinham vontade e eram capazes de
fazer as coisas. Ao esclarecer a verdade a eles, precisam encontrar o ponto em que estão
travados.
Pergunta: Depois que a perseguição começou, cultivadores após cultivadores saíram para
assumir a função de coordenador, porém cultivadores após cultivadores sofreram
perseguição. Todos estão trabalhando arduamente, porém nossa coordenação não conseguiu
alcançar o nível que tínhamos antes da perseguição.
Mestre: A perseguição do mal simplesmente não pode tocar nos estudantes que realmente
tem pensamentos retos fortes. Quando a perseguição do mal estava em seu auge, tais
estudantes não deram brecha ao mal para que aproveitasse. Aqueles que verdadeiramente
tiveram pensamentos retos puderam suportar. Claro, aqueles que não tiveram fortes
pensamentos retos acharam muito difícil de suportar. Você pode estar muito feliz quando
vê um estudante veterano que não tinha dado um passo adiante e agora dá o passo adiante,
pois temos mais um par de mãos para ajudar. Porém, não se esqueçam que foram os
corações humanos de apego os responsáveis por ele não dar o passo adiante, e junto com
ele viram esses apegos que poderão trazer problemas. Foi o medo ou assuntos do cultivo
que fizeram que essa pessoa fosse arrastada pelo mal. Porém, dito isto, se seus pensamentos
retos são verdadeiramente fortes, e chegou a entender as coisas a um nível alto, então,
mesmo que ele esteja regressando ao caminho e começando novamente, poderá escapar da
perseguição. Somente se este for o caso é que ele estará relativamente estável e não sofrerá
problemas.
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Pergunta: No momento os coordenadores na China continental não fazem as coisas da
mesma forma que as Associações do DaFa ao redor do mundo. Às vezes é óbvio que o que
os cultivadores estão fazendo não é correto, e em alguns casos, isto cria um impacto direto
em nossa segurança, não obstante o coordenador se recusa a mudar seu enfoque inclusive
depois de tê-lo discutido muito. Só nos resta tratar de cuidar da segurança dos
companheiros cultivadores usando pensamentos retos. O que podemos fazer neste caso?
Mestre: Sim, realmente há alguns que são muito imprudentes. O mal se aproveitará de suas
brechas, e isso é o que provoca os problemas que você mencionou. Eles não são diligentes e
não prestam atenção à segurança dos outros. Se todos pudessem ver as coisas racionalmente
e fazer as coisas com pensamentos retos, a situação seria completamente diferente.
Pergunta: Hoje em dia, há muita gente deixando o DaFa por outras religiões ou por outras
coisas, e as circunstâncias variam. Alguns ainda consideram a si mesmos como discípulos
do Mestre, porém se apegam a noções desviadas. Temos gasto muita energia tentando
ajudá-los. Alguns voltaram, enquanto outros se apegam a essas coisas triviais da religião.
Sabemos que o Mestre tem cuidado deles durante todo este tempo, porém não estamos
certos sobre o que mais devemos fazer.
Mestre: Façam um bom trabalho explicando-lhes as coisas e toquem os pontos corretos, e
se vocês puderem ajudar essas pessoas a verem onde se desviaram em seus entendimentos,
elas recuperarão a clareza mental. Com a maioria das pessoas o assunto é o medo. No
momento essas religiões não são perseguidas abertamente, porém se forem perseguidas,
veremos para onde vai essa gente. É o medo em ação.
Pergunta: Há muitas pessoas em Changchun com relações predestinadas com o Mestre, e
elas admitem que o Mestre é uma grande pessoa. Porém, nos deparamos com grandes
desafios quando tentamos nos aprofundar no esclarecimento da verdade. Que outros
métodos podemos usar para salvá-las?
Mestre: Mesmo que esteja esclarecendo a verdade em um nível mais profundo, não
significa necessariamente que encontrou o problema e empregou a solução adequada. Onde
quer que estejam equivocadas, é ali onde deve dirigir sua explicação. Também há alguns
fatores deixados pela maldade que estão atuando e mentiras fabricadas durante a
perseguição. Uma vez que descobrir o bloqueio fundamental da pessoa, você será capaz de
resolver o problema.
Pergunta: É apropriado que os discípulos do DaFa da China continental
movimento “Governo interino da China”? (Mestre: não, não é apropriado).
quase todas as pessoas que se uniram na Internet ao grupo “governo
discípulos do DaFa da China continental, e o grupo continua tentando
estudantes do continente a se unirem.

participem do
Agora mesmo
interino” são
convencer os

Mestre: Não quero que os discípulos do DaFa participem nos assuntos de gente comum. O
“governo interino”, o movimento democrático e os diversos grupos democráticos se
identificam com os discípulos do DaFa e são amistosos conosco, porém ,justamente devido
a isso, vocês não podem misturar os assuntos comuns com o cultivo e a responsabilidade
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histórica que os discípulos do DaFa têm. Os discípulos do DaFa não devem participar de
assuntos comuns. Falando de outra forma, os discípulos do DaFa são um grupo de
cultivadores, e a única razão pela qual podem renunciar a tudo e destruir o mal é porque
têm o Fa em seus corações. Realmente é um problema se os discípulos do DaFa atuam nos
assuntos de gente comum. Inclusive se este grupo de pessoas fosse dissolvido, então todos
aqueles que depositaram suas esperanças no Falun Gong também perderiam a esperança.
Pergunta: Um discípulo do DaFa de uma região pobre foi preso pela maldade, então quis
contratar um destacado advogado e entrar com uma ação na justiça, porém os custos legais
eram de centenas de milhares de yuans. Financeiramente falando, era algo muito caro para
a família desse discípulo do DaFa, e basicamente não havia nenhum companheiro
cultivador em sua área com os meios financeiros para isso, então ele precisou depender da
ajuda de todo o grupo de companheiros cultivadores. Isto deve ser considerado como
recolher fundos?
Mestre: Se os honorários do advogado são muito altos, isto em si já é um problema.
Precisam encontrar um advogado com sentido de justiça e esclarecer a verdade a ele. Entrar
com uma ação legal realmente serve para expor o mal e salvar seres conscientes e assim
proteger os discípulos do DaFa. Se os discípulos do DaFa locais podem chegar a um
entendimento claro sobre o assunto, e se todos vocês podem trabalhar juntos para seguir em
frente, então penso que seus esforços resultarão em algo bom. Porém, se o único propósito
é evitar ser capturado e perseguido pela maldade, então isso não envolve muita poderosa
virtude. Não deveria haver nenhum problema no fato das pessoas se ajudarem mutuamente
e doarem algum dinheiro para contratar um advogado. Porém, se é o coordenador que está
pedindo a todos que doem dinheiro para um advogado, e se o custo é alto e nem todos estão
de acordo, então gostaria de ver qual é o real motivo da pessoa.
Pergunta: Se um discípulo do DaFa que está na lista de procurados pela maldade assume o
papel de coordenador, há algum risco de segurança?
Mestre: A fim de proteger os discípulos do DaFa, penso que precisa considerar a
segurança.
Pergunta: A qualidade literária do site Minghui em chinês não melhorou mesmo depois de
um longo tempo, fazendo que as pessoas comuns tivessem algumas dúvidas com relação à
clareza das coisas, especialmente as pessoas tipo intelectual. Este fator é o responsável pelo
nosso índice de salvação das pessoas?
Mestre: Isto não é algo do qual eu tenha ouvido muito. O objetivo principal das notícias do
Minghui é expor a maldade e retratar o verdadeiro estado de cultivo dos discípulos do
DaFa, então está tudo bem desde que possam manter uma qualidade normal. Não há
necessidade de tentar tornar isto em uma publicação artística ou literária. Claro, seria
melhor se a sua redação fosse realmente boa. Porém, se você está dizendo que a redação do
Minghui é tão pobre que não pode salvar as pessoas, bom, eu não estou de acordo com isto.
Pergunta: O “Semanário Minghui” (edição no estrangeiro) atualmente está sendo
publicado em lugares como Hong Kong, Taiwan, Nova Iorque, Filadélfia, Washington DC,
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São Francisco e Dallas. Os cultivadores acreditam que tiveram um bom impacto no
esclarecimento da verdade. Podemos escolher outras publicações do Minghui que
esclarecem a verdade e publicá-las fora da China?
Mestre: Podem tentar distribuir o trabalho do Minghui na sociedade, porém, depois de
tudo, é uma informação sem filtro sobre como os discípulos do DaFa estão sofrendo a
perseguição e como estão seus cultivos, então vocês precisam considerar o quão bem isto
será aceito pelas pessoas comuns.
Pergunta: Quando esclarecemos a verdade aos políticos no Ocidente, temos percebido que
alguns legisladores socio-liberais têm dado seu apoio aos esforços dos estudantes de Falun
Gong em deter a perseguição. Há algo nisto em que devemos ter cuidado? Por exemplo:
podemos tentar fazer que mostrem seu apoio ao Falun Gong como um grupo?
Mestre: Sim, podem fazer isto. Quando esclarecemos a verdade, o nosso foco são as
pessoas comuns, e fazemos isso para salvar as pessoas, e isso vai além do que elas possam
ser ou do cargo que ocupam. Se elas estão dispostas a aprovarem uma resolução contra a
perseguição, isso seria muito significativo e, ao mesmo tempo, seria terrível para o perverso
partido.
Pergunta: Neste presente momento, o Minghui contém alguns vídeos produzidos pela
NDTV com comentários do público sobre as apresentações do Shen Yun. Podemos
produzir esses comentários de forma massiva e usá-los como parte do nosso material que
tem o objetivo de popularizar o Shen Yun?
Mestre: Isto é algo que a NDTV e os outros meios de comunicação podem fazer em uma
escala maior, porém, o Minghui não deve fazer o mesmo. O Minghui não deve se distanciar
de seu foco.
Pergunta: O vigor com que as pessoas estão distribuindo os DVDs do Shen Yun na China
continental é apropriado? Há algum problema em falar dos praticantes do DaFa ao mesmo
tempo em que trabalhamos no processo de promover amplamente o Shen Yun? Alguns
companheiros cultivadores disseram que é melhor não criar um obstáculo para as pessoas
antes de assistirem ao Shen Yun, pois poderiam pensar que é algo relacionado ao DaFa.
Mestre: Correto. Se você não consegue esclarecer bem a verdade neste momento, então é
melhor não dizer nada a princípio. A pessoa mudará depois de ver o DVD. Então, depois de
assistir ao DVD, quando você se aproximar dela para esclarecer a verdade, ela estará
receptiva àquilo que disser. Se você tentar esclarecer a verdade antes de ela assistir ao DVD
e não tiver êxito, ela o olhará com desprezo. Inclusive se ela tem somente um pensamento
em sua cabeça, o efeito enquanto assiste não será tão bom, pois este pensamento a
bloqueará.
Pergunta: Quando alguns cultivadores na China enviam um artigo, eles nos pedem que o
enviemos à edição da Grande Época em chinês se o Minghui não o publicar. Fazer isto é
um risco para a segurança? Parece melhor tentar manter uma única linha de contato e que
esta linha seja o Minghui.
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Mestre: Sim, eles podem fazer isto se não houver risco com a segurança. Porém, se há este
risco, então precisam lidar com este assunto de forma racional.
Pergunta: O Mestre mencionou que ao menos 50% dos seres conscientes na China
continental deveriam ser salvos. Como está a situação no momento? Se pudermos continuar
a ser diligentes e a ter pensamentos retos, há esperança de exceder essa meta? Podemos
alcançar 60% ou 70%?
Mestre: Quando os Deuses de cada nível viram o estado das coisas neste mundo, fizeram
certos arranjos e, como resultado, em cada nível o arranjo feito era para que permanecesse
apenas uma pessoa em cada dez na Terra. Com base no que vocês têm feito até agora, a
quantidade não é suficiente. Não é que eu queira manter uma quantidade específica. Pelo
contrário, devemos salvar quantos forem possíveis, e no mínimo a metade deveria
permanecer, o ideal poderia ser 70% a 80%. Por isso, tenho pedido que façam o melhor que
podem para salvar as pessoas. Sei que a maioria das pessoas deste mundo veio de cima, e
esta é uma situação diferente daquela que os Deuses viram quando fizeram esses arranjos
no início. Se aqueles Deuses tivessem percebido que tipo de seres humanos haveria hoje
aqui, isto é, que estes seres humanos viriam de planos mais elevados, eles não se atreveriam
a estabelecer essa quantidade de pessoas naquela época: uma em cada dez. Porém, na
presente situação, o mal arranjou as coisas a este ponto, e são coisas que ninguém pode
desfazer. Assim, frente a esta classe de impedimento causado pela maldade, não podemos
afrouxar nossos esforços em esclarecer a verdade.
Pergunta: Devido as edições francesas dos sites Clearharmony e Minghui terem um
número limitado de tradutores, atualmente os dois sites compartilham seus artigos
traduzidos, e isto tem feito que os conteúdos de ambos os sites sejam extremamente
similares. Alguns companheiros cultivadores se perguntam se é necessário manter dois sites
com conteúdos praticamente iguais.
Mestre: Se os estudantes franceses fizeram esses arranjos para terem mão-de-obra
suficiente, então as páginas do site devem tentar não ser tão parecidas. Porém, se a mão-deobra não é o suficiente, então é difícil de dizer. Porém, o que o Clearharmony pode fazer é
informar sobre outras coisas. Claro, o Minghui não pode mudar sua característica especial.
São diferentes.
Pergunta: Devido a escassez de mão-de-obra, a edição alemã do Clearharmony gostaria de
se unir ao Minghui e compartilhar recursos.
Mestre: Só pode-se dizer que as notícias do Minghui podem ser compartilhadas, e desse
modo o problema de mão-de-obra melhorará, porém o outro conteúdo deve ser produzido
pelo Clearharmony.
Pergunta: O DaFa está se propagando em muitos países. Como o Minghui pode captar
melhor esta grande difusão do DaFa?
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Mestre: Isto não é algo que o Minghui tenha que fazer como foco principal. Simplesmente
informem sobre isto de forma normal e estará tudo bem. O Minghui se foca principalmente
no desenvolvimento do cultivo do corpo principal dos discípulos do DaFa, e sua inquietude
especial é expor a perseguição que está ocorrendo na China continental – a força principal
de suas informações é sobre as circunstâncias de cultivo dos discípulos do DaFa na China
continental. Podem fazer outras coisas como complemento, porém não podem se afastar
deste caminho que estão seguindo agora, o caminho que foi estabelecido.
Pergunta: As publicações da edição francesa de Falun Gong estão interrompidas, mesmo
que continuem circulando entre nossos estudantes. Há algum problema em entregar
gratuitamente a versão eletrônica aos novos estudantes?
Mestre: Não há problema, vocês podem fazer isto. Sempre esteve disponível nas páginas
do site do DaFa, e os materiais de Falun Gong sempre esteve disponível para ser baixado
gratuitamente a partir dali. Podem fazer isto.
Pergunta: Antes, quando fazíamos o controle de qualidade de nossas notícias fora da
China, não tínhamos medo da frase: “Dissolver o perverso partido, deter a perseguição”.
Claro, não demos a esta frase nenhuma importância especial em nossas notícias porque
estávamos preocupados em dar uma impressão errônea aos discípulos do DaFa de que esta
era uma “diretriz” a seguir. E mais, vimos que alguns estudantes realmente estavam
fazendo disto uma grande coisa. Nós lidamos com isto apropriadamente? Ou nos
preocupamos muito com isto?
Mestre: O processo de dissolver o perverso partido é o processo de reduzi-lo e eliminá-lo.
Primeiro, isto reduz a perseguição aos discípulos do DaFa, e segundo, isto expande o
alcance permitindo que mais pessoas sejam salvas. Na realidade, expor as mentiras do
perverso partido enquanto esclarecemos os fatos tem o efeito de dissolvê-lo, e isto é
exatamente o que está ocorrendo, pois este regime perverso se mantém com mentiras.
Então, quanto à página Minghui na Internet, está tudo bem se mantém a atitude que tem
tido até agora. Nunca na história houve uma forma de cultivo que teve alguma forma de
conexão com o poder político. Porém, há algo que todos sabem, eu digo, seja o
cristianismo, o budismo, etc, todos eles buscavam derrotar o mal. Seja Satán, o Rei Mara ou
o que fosse – incluindo os demônios perversos que prejudicavam os monges e mestres do
Fa – todos eles eram detidos por meio de rituais religiosos. Nos dias antigos do
cristianismo e do catolicismo havia mestres ou especialistas que lidavam expressamente
com tais coisas. Qualquer que fosse o caso, nenhuma forma de cultivo se dirigiu aos seres
perversos que tomaram o poder político.
Nem bem escutam sobre “dissolver o perverso partido” algumas pessoas têm problemas
para entender isto. Porém, a verdade é que estamos resgatando seres conscientes que eram
reféns do diabo, do malvado, e nós estamos libertando esses seres. Muita gente pergunta:
“O que isto tem a ver com o nosso cultivo?”. Verdadeiramente o cultivo de hoje é diferente
do passado, pois os discípulos do DaFa têm uma missão. Entre as numerosas, abundantes e
incontáveis entidades viventes, por que foram vocês que se converteram em discípulos do
DaFa? Como é que vocês são discípulos do DaFa justamente quando este enorme Cosmo
está atravessando um processo de renovação e recriação? É assim grande a
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responsabilidade dos discípulos do DaFa, e esta responsabilidade direciona vocês a
salvarem seres conscientes quando eles já não são bons e quando as pessoas do mundo têm
sido reféns desse horrível demônio, o perverso partido, e já não têm esperança. E mais, os
seres conscientes de hoje vêm dos Céus, e mais, cada um deles é o representante de um
sistema de corpos cósmicos. Então, salvar uma pessoa é o mesmo que salvar incontáveis e
imensuráveis vidas, e a poderosa virtude que jaz por detrás deste feito é simplesmente
enorme. Você diria que isto é algo que uma pessoa comum possa fazer? Ela pode merecer
fazer algo assim? Não, não pode. Somente aqueles que são dignos de serem discípulos do
DaFa podem fazer isto, e somente eles podem dissolver esse horrível demônio.
Algo tão grande assim certamente está conectado diretamente com a retificação do Fa, e é
por isso que Eu chamo vocês de “Discípulos do DaFa do período da retificação do Fa”.
Então, que diferença há entre os discípulos do DaFa do período da retificação do Fa e os
discípulos do DaFa do futuro? O cultivo do futuro não terá uma missão tão grande nem
uma responsabilidade associada à mesma, nesta época vindoura o essencial será a própria
perfeição. Então hoje, quando os discípulos do DaFa enfrentam semelhante maldade no
mundo, uma maldade que não só tem feito as pessoas do mundo de reféns, mas que além
disso, está perseguindo os discípulos do DaFa que poderiam salvar essas pessoas – uma
maldade que já destruiu tantos seres conscientes no passado – e neste preciso momento
tantos seres conscientes estão sendo destruídos, então se nossos discípulos não fizerem algo
para salvá-los, quem o fará? Mesmo não reconhecendo esta perseguição, depois de tudo, ela
tem ocorrido e as pessoas têm sido perseguidas. Por isso devemos fazer a nossa parte e
salvar as pessoas. Isto significa que temos que fazer com que as pessoas saibam que o
perverso partido é uma forma terrena do mal, e devemos lembrar que o motivo para
dissolvê-lo, é para salvar as pessoas. Nossa meta não é dissolvê-lo, mas salvar pessoas. Não
o dissolvemos para conseguir poder político, mas para libertar os chineses que são seus
reféns. Então, queremos usar todas as nossas forças para esclarecer os fatos às pessoas, para
salvar seres conscientes.
Uma vez que todos compreendam a verdade, a perseguição não terá forma de continuar, e o
perverso partido cairá do poder. Porém, o que fazemos não é com o propósito de derrubálo, pelo contrário, é para salvar seres conscientes. O perseguidor será lançado abaixo por si
mesmo, e os seres conscientes o terão derrubado. O malvado partido é o diabo, e então,
quando o dissolvemos, nos dirigimos aos fatores malvados que estão por detrás dele, à
sinistra forma do partido neste mundo, e não às pessoas em si. Por isso pedimos às pessoas
que renunciem ao partido, para se separarem do malvado partido e escaparem das garras do
mal. Com exceção dos cabeças malvados que são a encarnação de seres malvados, não
consideramos ninguém como demônios, e sim consideramos que as pessoas foram
confundidas pelo mal. Esta é a forma de ver as coisas. Então, no que se refere ao Minghui,
simplesmente gerencie muito bem, e será bom se não forem tão diretos ou se falarem um
pouco menos sobre dissolver o malvado partido, ou se optarem por informar um pouco
menos sobre isto.
Pergunta: Quando queremos apresentar o Shen Yun às pessoas comuns, podemos enviar a
página da internet do Shen Yun por meio de e-mail às organizações comuns ou às pessoas?
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Mestre: Não deveria haver nenhum problema em apresentar o site do Shen Yun às pessoas.
Porém, se vocês fazem isso de uma forma que se pareça a um detestável “spam”, então isto
terá um efeito ruim. Então devem fazê-lo com prudência e de forma inteligente. Não
chateiem as pessoas.
Pergunta: Toda a equipe da edição japonesa do Minghui envia saudações ao Mestre.
Continuaremos trabalhando arduamente e faremos um melhor trabalho de forma que
possamos realmente refletir a qualidade da edição chinesa do Minghui.
Mestre: Sim, eu acredito. Posso dizer isto porque vocês têm trabalhado no site todo o
tempo e o que têm feito realmente não foi fácil.
Pergunta:Em muitos lugares, principalmente naqueles em que o nível de xinxing no geral
não é adequado ou a cooperação não é boa, as pessoas têm dúvidas se devem ou não
convidar o Shen Yun a se apresentar, ou têm medo de ter perdas financeiras ao apresentar o
show. É difícil fazer as coisas se moverem adiante. Eu gostaria de pedir ao Mestre alguma
direção a seguir sobre isto. Temo que se não trouxermos o show, talvez seja tarde demais.
Mestre: Na realidade não é tão difícil apresentar o Shen Yun. As pessoas pensam que é
difícil somente porque não entende o que está envolvido no show. Vocês têm somente que
encontrar um hotel, ajudá-los a se instalarem e providenciarem acomodações. Podem
preparar algo para eles comerem nos dias que ficarem ali, podem comprar alguma comida
ou uma comida rápida (fast food) também está bem. Qualquer um pode fazer o trabalho de
interagir com o teatro. Porém, se certifiquem de que a pessoa que está interagindo com o
teatro tenha feito isto com a autorização da Associação do DaFa local e que assuma esta
tarefa em nome da Associação. Quando falar com o teatro, pode reproduzir o vídeo da
NDTV que apresenta o Shen Yun e o vídeo dos comentários do público, e eles saberão do
que se trata depois de assisti-lo. Não necessita dizer nada, eles mesmos perguntarão se quer
que eles comprem o show ou se quer alugar o teatro por si mesmo. Na maioria das vezes,
nossos estudantes trabalham na venda dos ingressos, isto é muito direto. Pois precisará se
certificar de que os custos estejam claramente descritos quando assinar qualquer contrato.
Quanto às entradas, se você reservar certa quantidade para vocês, vocês são responsáveis
por vender as mesmas, enquanto a bilheteria tem uma quantidade de ingressos pelos quais
ela é responsável, e depois que tiverem vendido grande parte da quantidade de ingressos e
sobrou alguns, vocês podem devolver o restante à bilheteria. Devemos devolver o restante
dos ingressos, pois cada ingresso corresponde ao dinheiro equivalente ao preço da entrada,
e no final podem fazer um balanço das contas com o teatro. Agora, se vocês somente
alugam o teatro, então precisam estabelecer somente uma coisa: qual é o custo do lugar. O
mais crucial são os esforços exaustivos e grandes por parte dos nossos estudantes para
vender os ingressos. Porém, os passos envolvidos em cada etapa são muito diretos, não é
nada complexo.
Porém há uma coisa, a qual é que na sociedade ocidental há várias classes sociais, e o
mesmo acontece com os teatros. Isto é algo crucial que deve ser levado em consideração.
Se o teatro é de alto nível, a sociedade principal virá, e se não é, a sociedade principal não
virá. Precisam ter claramente isto em mente. Não insistam em buscar coisas mais baratas.
Se a sociedade principal não assiste, a sua audiência será pequena.
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Pergunta: Os jornalistas do Minghui podem contar as histórias de apoio de familiares dos
estudantes de Falun Gong?
Mestre: Sim, são positivas, certamente podem. Qualquer coisa assim está bem. Se as
condições o permitem, podem continuar em frente com coisas como essas. Essas coisas
podem ter o efeito de salvar as pessoas, pois descrevem os discípulos do DaFa
positivamente assim como as atitudes positivas das pessoas para com os discípulos do
DaFa.
Pergunta: A página da internet do Clearharmony pode publicar os artigos do Mestre? Ou
isso deve continuar sendo feito somente pelo Minghui?
Mestre: Eu só as publico no Minghui porque fazer isto ajuda a manter sua credibilidade.
Outros sites dirigidos pelos discípulos do DaFa e direcionados à nossa comunidade
também podem publicá-los, e isto também ajudará a se protegerem contra esses sites falsos
que causam problemas.
Pergunta: Em Genebra, e mais amplamente na Suíça, nossas preparações para apresentar o
Shen Yun e nosso ambiente de cultivo não têm sido os mesmos que em outros países. O
que tem de especial em Genebra ou na Suíça?
Mestre: Não é que haja algo em especial. Levar o Shen Yun à Genebra ou Suíça é o
mesmo que em qualquer outro lugar, ou pelo menos, organizar o espetáculo durante o
período em que o Shen Yun está em turnê é o mesmo. A única diferença seria se as pessoas
comuns contratassem o show, cujo caso nossos estudantes não precisariam se envolver na
venda dos ingressos. Nesta situação os estudantes não precisariam participar, pois as
pessoas comuns estão vendendo os ingressos e elas mesmas contrataram o teatro. As coisas
são assim. Claro, se a companhia vai à Suíça como parte de sua turnê, os estudantes
precisam se envolver. Quando é época de turnê e o espetáculo não foi contratado pelas
pessoas comuns, quem disser aos estudantes que não precisam se envolver, está
equivocado.
Pergunta: O Mestre disse que Além-dos-Três-Reinos o Fa já foi completamente retificado,
e que a maioria dos seres humanos veio de níveis altos. Isto pode ser entendido como que,
sejam que essas pessoas se salvem ou não, seus corpos cósmicos já foram salvos e já
ingressaram no futuro?
Mestre: Muitos discípulos do DaFa vieram de níveis altos, alguns são de níveis muito
altos, e, efetivamente a retificação do Fa já foi completada nesses lugares. Uma pessoa
pode prever como serão as coisas quando um discípulo do DaFa completar seu cultivo,
pois o Mestre o tem ajudado a reconciliar e aperfeiçoar as coisas durante o processo da
retificação do Fa. Porém, se em algum lugar do caminho, este discípulo do DaFa falha em
cultivar a essa altura, então este mundo se desintegrará e renascerá formando um outro
mundo novo na altura em que o discípulo pôde se cultivar. Se a pessoa não puder completar
o cultivo no final, então não haverá nada, e no futuro não haverá um corpo cósmico para ela
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nem tampouco haverá um lugar para ela, tudo o que ela veio representar, deixará de existir,
e ela será exatamente como uma pessoa comum.
Pergunta: Não há muitos estudantes em minha região. Se o Minghui publica entrevistas
exclusivas com esses estudantes, seria o mesmo que revelá-los à maldade?
Mestre: Isto é um tema. Ás vezes, quando não há muitos estudantes em uma determinada
região, e você o identifica de onde é quando publica uma entrevista exclusiva, então é
muito provável que o mal descubra o paradeiro deste estudante. Então, o Minghui
definitivamente deve ser discreto no que se refere a essas coisas e não deve revelá-las.
Mantenham a segurança sempre em mente.
Pergunta: O programa de TV “Minghui em Foco” desempenha um papel muito bom no
esclarecimento da verdade, porém, devido às questões de mão-de-obra, deixou de ser
produzido. Queremos recomeçar este programa, e temos tentado fazer isto por um período
de tempo. Porém, por diversos motivos, até agora não pudemos recomeçá-lo. Tendo
escutado os ensinamentos do Mestre de hoje, pergunto se este programa é realmente
necessário?
Mestre: Eu disse isto? Com qualquer coisa que façam, depende de vocês fazer um bom
trabalho atuando juntos e debatendo uns com os outros. Esta pergunta é muito específica.
Não me oporei a qualquer coisa que façam, sempre e quando isto envolver o esclarecimento
da verdade – eu apoiarei. O assunto mais importante neste aspecto é que vocês cooperem
bem entre si. Depende de vocês resolverem como converter uma idéia em um trabalho
concreto, e decidir se têm ou não a habilidade de fazê-lo. Sempre que o fizerem para salvar
as pessoas, estou totalmente a favor. Tudo o que os discípulos do DaFa fazem deve ser
feito para salvar as pessoas e esclarecer a verdade.
Pergunta: Há algumas cidades principais na China continental que ainda não têm materiais
de esclarecimento em suas localidades, tais como a versão local do “Semanário Minghui”
ou pequenos folhetos para esclarecer a verdade. Esta é uma situação na qual devemos nos
envolver a fim de ajudarmos nossos companheiros cultivadores na China continental a
fazerem materiais locais de esclarecimento da verdade, ou devemos esperar eles mesmo
fazerem?
Mestre: Pelo visto, a mão-de-obra é muito limitada aqui, fora da China. Se você considerar
todas as centenas de cidades na China continental e tenta fazer materiais de esclarecimento
para todas elas, realmente não será capaz de fazê-lo. Esta classe de coisa também requer
uma boa coordenação.
Pergunta: Nós temos nos deparado com dificuldades ao tentar contratar um teatro. Isto foi
causado por não termos entrado com uma ação judicial contra o consulado chinês por seu
comportamento de perseguição?
Mestre: Às vezes, quando buscam um teatro, sim, os maiores desafios que enfrentam não
são as coisas inerentes à apresentação do Shen Yun, e sim as coisas causadas pelo malvado
partido que tem criado problemas “nos bastidores”. Porém, por mais intromissões que
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causem, eu penso que se os discípulos do DaFa transitarem seus próprios caminhos, e
enquanto procederem com as coisas tiverem pensamentos retos, naturalmente terão êxito.
Claro, não serão capazes de fazer um bom trabalho, o qual devem fazer, se ficarem
nervosos. Sim, podem entrar com uma ação contra eles. De fato, expô-los para que todo o
mundo os veja, ajudará vocês a venderem ingressos. Porém, se sua mão-de-obra não é o
suficiente, então pensem um pouco e depois façam as coisas. Primeiramente façam a tarefa
principal que devem fazer no momento e depois podem levá-los à corte. Porém, levá-los ao
tribunal não é o ponto. O ponto é expô-los. O perverso partido não percebe o quão
desagradável é sua imagem no exterior. Por exemplo, onde quer que o Shen Yun atue, o
consulado ou embaixada do malvado partido faz uma série de chamadas telefônicas aos
diplomatas estrangeiros nessa cidade dizendo a eles para não assistirem a apresentação do
Shen Yun. Claro, o resultado é que justamente por causa disso, eles vão e compram os
ingressos para assistirem o show. Muitos deles nem sequer sabiam da apresentação do Shen
Yun antes das chamadas. Quando eles fazem isto, é o mesmo que fazer uma publicidade
gratuita do Shen Yun. E quando essas pessoas compram seus ingressos, perguntam por que
eles (o malvado consulado ou embaixada do perverso partido) estão fazendo isto, o que nos
proporciona uma perfeita oportunidade de esclarecermos a verdade. Há tempos eu disse que
se o malvado partido simplesmente se abstivesse de fazer qualquer coisa, provavelmente
estaria melhor, pois no instante em que faz algo, isto se transforma em um escândalo e
expõe as coisas.
Isto é tudo o que tenho para dizer. Que gigantesca responsabilidade os discípulos do DaFa
carregam. Todos e cada um dos projetos e iniciativas que estão fazendo para salvar as
pessoas foram organizadas e impulsionadas ativamente pelos discípulos do DaFa, essas
coisas têm tido um enorme impacto ao serem feitas. Os resultados de seus esclarecimentos
da verdade e salvação das pessoas têm sido realmente evidentes. Isto me faz realmente
feliz. No início eu estava muito preocupado sobre os detalhes das coisas, preocupado pelo
fato de que talvez não fizessem bem e que seria difícil lidar com os desafios que
enfrentariam. Naquela época eu estava muito preocupado. Agora não estou. Todos seus
esforços caminham bem e não preciso chamar muito seguidamente os coordenadores de
diversos projetos. Vocês amadureceram, e as coisas caminham melhor e melhor. O
caminho que cada um de seus meios de comunicação tomou foi escolhido por vocês
mesmos. Vocês decidiram sobre a direção que seus meios seguiriam, e conseguiram validar
bem aquilo que podiam e que não podiam fazer. É especialmente assim no que se refere ao
site Minghui, pois este site tem feito excelentemente bem neste aspecto. O site Minghui tem
feito as coisas de maneira sólida como uma rocha desde o início, e não têm surgido
problemas graves, seu desenvolvimento no geral tem sido saudável. No decorrer de tudo
isto, simplesmente por não haver problemas, deu à maldade o maior de seus golpes.
A constância do Minghui, o fato de ser insensível à interferência, e suas informações
oportunas – essas coisas fizeram com que o malvado partido o odeie verdadeiramente.
Agora o malvado partido está simplesmente morrendo de medo. Quanto às pessoas do
mundo, nem todas se desviaram para a maldade. Entre as pessoas que foram enganadas,
algumas se opunham ao Falun Gong e agora o admiram. Isto mostra simplesmente o
enorme impacto que os seus esclarecimentos da verdade têm tido. Ao menos, puderam ver
o estado dos estudantes na China e no estrangeiro e a troca de informações que acontece, e
a partir dessas informações, vocês podem conhecer a situação geral das coisas, como é o
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estado geral do cultivo dos discípulos do DaFa, e as coisas específicas sobre a perseguição
da maldade aos discípulos do DaFa, vocês também puderam saber sobre como os
discípulos do DaFa resistiram à perseguição. De fato, seja qual for o estado de cultivo dos
discípulos do DaFa, haverá alguns que transitarão bem o caminho e alguns que o
transitarão pobremente. Porém, sem importar qual for o caso, o Minghui realmente tem tido
um efeito absolutamente sobressalente no que se refere às suas informações oportunas. Isto
faz do Minghui algo sobressalente, e os estudantes que estão envolvidos são
extraordinários.
Obrigado a todos! Isto é tudo o que direi (Fortes aplausos)
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