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Cantando pela vida 

A civilização de cinco mil anos é o atalho para voltar aos Céus 

Sua abundância e riqueza faz até os Deuses se renderam a ela 

A sabedoria antiga é o caminho apontado pelos Deuses 

Ações e mentalidades modernas equivalem a ser discípulos de demônios 

Ateísmo e evolucionismo soltam veneno 

Abandonar as tradições é como um lago ressecado 

A maioria das pessoas do mundo são encarnados de Deuses e vieram à 
espera do Criador 

Voltar aos Céus é que é a sua felicidade 

Nós dançamos com nossas mãos e pés pela salvação 

Tocamos cada nota com benevolência 

Foi o Criador quem me disse para cantar a salvação 

26 de janeiro de 2010 em Londres 



Só o Criador pode te salvar 

As pessoas já estão na grande tribulação, só não sabem disso 

Só regressando às tradições é que será salvo e limpo 

Ações e mentalidades modernas arruínam você mesmo 

Ateísmo e evolucionismo são o demônio vermelho te enganando 

Criação-estabilidade-corrupção-destruição é a regra, os Céus estão se 
desintegrando 

Tanto pessoas quanto Deuses estão no perigo e não têm certeza no coração 

A maioria das pessoas do mundo são encarnados de Deuses e vieram aqui 
para escapar da tribulação 

Para esperar que o Criador faça o novo Universo para salvar os seres 

Na grande catástrofe, só Ele pode salvar, ninguém pode comparar 

10 de dezembro de 2017 



O anseio da vida 

A maioria das pessoas do mundo são encarnados de Deuses e esperam pelo 
Criador 

Rodando nas reencarnações, esqueceram das promessas e mudaram a 
mentalidade 

O caminho de volta aos Céus já está livre, mas está oculto pela ilusão 

Ações e mentalidades distorcidas irá condenar as futuras gerações 

Ateísmo e evolucionismo estão arruinando as pessoas 

Demônio vermelho e Satã já estão debaixo dos pés Dele 

Também é Dele a designação para que os discípulos do Dafa salvem as 
pessoas 

Compreenda a verdade e elimine o obstáculo para você obter a salvação 

31 de agosto de 2018 



Acordo 

Foi o Criador quem deu vida às pessoas 

Ele definiu para as pessoas o caminho das tradições 

Nesse caminho é possível obter o Fa, voltar aos Céus e te limpar 

Ao perder as tradições, perde-se a natureza humana 

Mentalidades modernas são um poço de lama profundo 

Propagar o ateísmo e o evolucionismo é a ordem do demônio vermelho 

A maioria das pessoas são encarnados de Deuses e têm um acordo com o 
Criador 

Obter o Fa, cultivar e reconstruir o corpo divino é que é a sua sorte 

Porque você fez o trato de salvar os seres do seu próprio Reino Celestial 

26 de fevereiro de 2018 



A saudade do praticante 

Com casa na China mas estar perambulando no Ocidente 

Sentindo saudade de minha terra natal 

Pensando na garota amada 

A maioria das pessoas do mundo são Deuses que desceram ao mundo 

À espera do Criador para voltar ao Paraíso 

Ações e mentalidades modernas são armadilhas de demônios 

Ateísmo e evolucionismo são mentiras e devaneios 

Para propagar essa verdade 

Por isso perseguidos e vagando em territórios alheios 

Verão de 2018 



Esclarecimento após o despertar 

Vagando na vida humana por famas fugazes 

Brigando sem parar iludido por lucros, luxúria e sentimentos 

Em meio à lama suja e águas turvas, carmas de doenças atormentam 

Na velhice, ao olhar para trás, arrepende-se de um despertar tardio 

A vida é originalmente uma entidade dos Céus 

O Cosmos passa por catástrofe e não há como remediar 

Descido ao mundo para esperar o Criador 

Eliminar o carma, limpar os pecados e voltar às cortes Celestiais 

O caminho divino já está livre, os corações humanos o obstruem 

Por trás do ateísmo há perigo à espreita 

A teoria distorcida do evolucionismo é mais sem fundamentos ainda 

Ações modernas são distantes dos Deuses 

As diferentes mentalidades são obstáculos 

Quantos serão salvos? Quantos serão capazes? 

20 de agosto de 2018 



Só para poder retornar aos Céus nessa vida 

Atravessados milhões de anos 

Perpassados camadas e camadas de Céus 

Descido ao mundo para esperar o Criador 

Após o fim, Ele recriou os corpos celestiais e constituiu os mundos 

Para ensinar o Dafa e salvar os seres 

A maioria das pessoas do mundo são Deuses que encarnaram 

Suportando o sofrimento à espera da oportunidade 

Não se deixe cegar pelas mentalidades modernas 

Ateísmo e evolucionismo são tudo invenções 

No longínquo caminho, a cada vida as predestinações guiam 

As reencarnações foram todas para essa vida e voltar aos Céus novamente 

31 de agosto de 2018 



Os discípulos do Dafa estão indicando a direção 

Não há muito tempo até a grande catástrofe do pós-fim 

As pessoas do mundo eram originalmente Reis Celestiais 

Vieram ser pessoas para esperar o Criador 

Recultivar o fruto-reto e voltar ao Paraíso 

A oportunidade da eternidade está ao lado 

As pessoas correm cansativamente por benefícios egoístas 

A verdade que salva está difundida em todo canto 

Por teimosia e preconceito, cegam os dois olhos 

Destrave o cadeado do coração e procure pela verdade 

Os discípulos do Dafa estão indicando a direção 

07 de setembro de 2018 



De volta aos Três-Reinos 

Adormecido nas montanhas por tantos anos 

O Fa retifica os corpos celestiais e o velho Universo deixa de existir 

No futuro, quando sair das montanhas, ordenará o mundo caótico 

Demônios malignos e pessoas más não terão para onde fugir 

23 de setembro de 2018 



Por você e pelos seres 

Só resta guardar na memória os momentos maravilhosos 

Quantos dias e noites envolvidos pela brisa calorosa do amor 

A perseguição fez tudo isso voltar à intenção original 

A repressão fez você se preocupar por mim em angústia e sofrimento 

A maioria das pessoas são Deuses que vieram ao mundo esperar o Criador 

Ateísmo e evolucionismo são para tapear as pessoas 

Ações e mentalidades modernas são becos sem saída que levam à morte 

O propósito da vida humana é voltar às cortes celestiais 

Para dizer a verdade aos seres 

Para que você não seja envolvido 

Só resta guardar na memória os momentos maravilhosos 

12 de dezembro de 2018 



O amor dos discípulos do Dafa 

Voltar ao ponto de partida, mas realmente sem outra opção 

Na perseguição, não quero que você seja envolvido por tabela 

Só a separação fará com que você não se machuque 

Porque eu quero dizer às pessoas sobre qual é o propósito da vida 

A maioria das pessoas do mundo são encarnados de Deuses para esperar o 
Criador 

Ateísmo e evolucionismo estão estragando a humanidade 

Ações e mentalidades modernas são a derrota da vida humana 

Para que você e as pessoas do mundo possam ser salvas 

Eu tenho que difundir essa verdade dentro e fora da China 

23 de dezembro de 2018 



Obstinados em não compreender 

Nuvens escuras que não passam luz 

Discípulos do Fa que salvam da catástrofe sem nunca terem parado 

No pós-fim, as pessoas do mundo só reconhecem o dinheiro 

Insistem nas ilusões demoníacas sem compreender e ajudam entidades 
malignas 

Um crime gigantesco e ainda assim não acordam 

A criação do mundo foi para que você possa voltar às cortes celestiais 

1º de janeiro de 2019 



Sem opção 

Na vida humana, eu te encontrei 

O amor já foi injetado em nossos corações 

Por causa da perseguição, não posso comprometer você 

A separação também é porque não há nenhuma outra opção 

A maioria das pessoas do mundo são encarnados de Deuses 

À espera de serem salvos pelo Criador 

Ateísmo e evolucionismo são teorias falsas 

Ações e mentalidades modernas são a ruína de si próprio 

Para transmitir essa importante mensagem 

Por isso não houve como não se separar na perseguição 

Quando a maré vermelha cair, você e eu nos reencontraremos 

06 de janeiro de 2019 



Tornando-se em poeira 

A maioria das pessoas do mundo vieram pelo Fa 

Assim que entram na poeira vermelha, se enterram nas ilusões 

Nem a difusão e nem a repressão são capazes de te sacudir para acordar 

A vida, a fortuna e os benefícios irão se tornar poeira 

22 de janeiro de 2019 



Os Deuses estão se apresentando 

Os movimentos da dança dissiparam a névoa do seu carma 

A melodia divina atravessou os obstáculos e fez sua natureza-original 
regressar 

Essa é a bênção do Criador 

Largue as feições e formas esquisitas das ações e mentalidades modernas 

Restaure sua bondade e franqueza 

Ateísmo e evolucionismo são o câncer nocivo da vida 

O caminho das tradições é a plataforma sagrada que leva ao Reino Celestial 

A apresentação dos Deuses é para salvar vidas 

O que você sente e vê são arranjos Deles 

Avançando valentemente contra a correnteza e salvar com benevolência 

O Shen Yun é a minha determinação 

23 de janeiro de 2019 em Edinburgh 



Bênção sem palavras 

Nós dançamos a energia da salvação 

A música atravessa a vida e chama de volta sua bondade 

As belas cores estão restaurando a natureza-original das pessoas 

Não acredite nas falsas aparências do evolucionismo 

Ações e mentalidades modernas estão mudando a forma das pessoas 

O que nós apresentamos é a benevolência do Criador 

A bênção sem palavras está acendendo a sua luz da esperança 

25 de janeiro de 2019 em Edinburgh 



Longínquo penar 

Reencarnando repetidamente para salvar as dez direções 

Enfrentando a morte, a determinação fica ainda mais forte como aço 

Passadas adversidades que ninguém nunca soube 

Observa-se o longínquo penar no ponto alto onde se vence o frio 

29 de janeiro de 2019 



A sorte é conseguir entender 

O vento frio sopra pela bochecha 

O Dafa aquece meu peito 

A loucura que se mantém com mentiras não irá durar 

O Criador está salvando as pessoas de volta ao Paraíso 

A maioria das pessoas são encarnados de Deuses, não se percam 

Ações e mentalidades modernas não trazem coisas boas 

Ateísmo e evolucionismo são direções perdidas 

Para compartilhar essa verdade com as pessoas 

Eu não temo a perseguição ou a loucura 

No rigoroso frio ou no intenso calor, eu ainda difundo a verdade 

16 de fevereiro de 2019 



Varrendo a poeira 

A maioria das pessoas do mundo são Deuses encarnados em corpos 
humanos 

Uma multidão após a outra que vieram pelo Fa 

Nas reencarnações repetidas, esqueceram de seus desejos de quando vieram 

Enterrados pelas ilusões em meio a fama, lucro e sentimentos 

Ações e mentalidades modernas os conduzem ao precipício 

Ateísmo e evolucionismo perambulam no caminho demoníaco 

O Criador veio para salvar os Três Talentos  1

A espera de milhões de anos não foi em vão 

Se você é esclarecido, então procure pela verdade 

Foi o Criador quem disse para eu varrer a poeira que te ilude 

31 de março de 2019 em Seattle 

 Três Talentos: Céu, Terra e Homem1



Sagrado 

Nós viemos do distante Oriente 

Carregando a missão sagrada 

De posse de um peito misericordioso 

A maioria das pessoas do mundo são Deuses que desceram ao mundo 

Perdidos dentro de fama, lucros e sentimentos e ferindo a si próprio 

Ações e mentalidades modernas são direções que levam à perdição 

Ateísmo e evolucionismo escondem conspirações por trás 

Obter o Fa e voltar aos Céus é o seu desejo 

As portas os Céus estão abertas, mas não por muito tempo 

O que eu te contei é a verdade 

Foi o Criador quem me disse para salvar as pessoas de volta ao Paraíso 

08 de abril de 2019 



Profecia 

Na minha infância, os anciões transmitiam uma profecia 

A calamidade vermelha irá bagunçar o mundo por décadas 

A moralidade e as tradições passariam todos por tribulação 

No pós-fim, as pessoas do mundo só reconhecem o dinheiro 

Essa profecia está se cumprindo bem diante dos olhos 

Ações e mentalidades modernas já caminham para a beira do perigo 

Ateísmo e evolucionismo são mentiras em sequência 

A perseguição aos discípulos do Dafa é um crime sem precedentes 

A profecia diz que as pessoas precisam preservar a bondade e controlar os 
corações 

Quando a maré vermelha cair, sábios sagrados emergirão 

Porque o Criador reencarnou para salvar as pessoas por compaixão 

Encontre-o, obtenha a salvação e volte aos Céus pisando em lótus douradas 

25 de abril de 2019 



A direção que leva à salvação 

No pós-fim eu canto a verdade para salvar as pessoas 

Perante a maré vermelha, acreditar nos Deuses equivale a desacatar 

Por isso, perseguido e perambulando pelo mundo 

Não liguei por ter perdido luxos e riquezas 

Não posso esquecer que salvar as pessoas é a minha missão 

O Criador já desceu ao mundo e liberou o Fa celestial 

A maioria das pessoas do mundo são Deuses encarnados à procura dessa 
esperança final 

Ateísmo e evolucionismo são emboscadas dos demônios 

Ações e mentalidades modernas são defeitos na racionalidade 

Ao preservar as tradições e a bondade, o caráter das pessoas será elevado 

Essa é a direção que leva à salvação 

O que eu canto é a verdade e os corações humanos irão se estremecer 

O som das ondas do cair da onda vermelha canta comigo mais sonoramente 

29 de abril de 2019 em Londres no avião para Los Angeles 



Mais cinco mil 

Posturas divinas e qualidade de jade, como beldades celestiais 

O olhar sorridente e a harmonia de uma longa seda 

Mangas elegantes que se recolhem e se esticam, girando como arco-íris 

Mostrando as tradições, mais cinco mil 

26 de maio de 2019 



Atores masculinos do Shen Yun 

Técnicas corporais apuradas que conquistam o reino da dança  2

Elegantes e charmosos, com determinação destacada 

O corpo reto salta ao ar e envolve os portões das nuvens 

Em cambalhotas e movimentos de pernas, generais celestiais se fazem 
presentes 

27 de maio de 2019 

 “Reino da dança” (舞林) tem o mesmo som de “武林”, que remete ao mundo das artes marciais2



Para voltar aos Céus, cultive com Dafa 

Nós carregamos desejos benevolentes 

Nós trazemos os pergaminhos preciosos que salvam as pessoas 

Para explanar a verdade do pós-fim 

A maioria das pessoas do mundo são parentes de Deuses que vieram dos 
Céus 

Esperando serem convocados pelo Criador quando Ele descer ao mundo 

Ele já veio ao mundo para propagar o Dafa 

Para voltar aos Céus, é preciso mudar o corpo e o coração humanos com o 
Fa 

Deixe de lado ações e mentalidades modernas 

O ateísmo é a maior enganação da humanidade 

O evolucionismo é mais ridículo ainda 

O caminho das tradições foi pavimentado pelos Deuses 

Para obter a salvação, deixe de lado dogmas e preconceitos 

Para voltar aos Céus, procure pelo Dafa e cultive 

06 de junho de 2019 



Catástrofe 

O Soberano está na poeira vermelha e o gong está nos Céus 

Retificando o Fa com corpo humano e enlouquecendo Deuses e demônios 

O demônio vermelho e Deuses corruptos denigrem o Dafa 

Deuses corruptos exibem centenas de posturas e são puxados pela 
destruição 

A perseguição aos discípulos do Dafa é um crime sem limites 

Os Céus querem mudar, quem poderá subverter? 

No pós-fim, a maioria do macroscópico e do microscópico são demônios 

Que são postos no calderão do Dan para refinar o mundo 

04 de julho de 2019 



Contemplando a lua 

Abraçando a lua brilhante entre as montanhas 

No vasto Cosmos, os seres estão contentes 

Por mais que o reino do Fa não tenha sentimentos 

A mudança dos Céus é como uma enchente que estoura 

Nos Três-Reinos, o demônio vermelho se amedronta 

Os seres que obtêm a salvação saltam de euforia 

Eliminar por completo os demônios que bagunçam o mundo 

Escutando a música sagrada debaixo do luar 

15 de agosto de 2019 



Difícil de encobrir 

Reencarnando repetidamente, onde está a casa? 

Definindo sucesso e derrota dentro de fama, lucros e sentimentos 

A maioria das pessoas do mundo são vieram dos Céus 

Para esperar pelo Criador 

Mentalidades modernas estão distantes dos Deuses 

O evolucionismo tem medo de ser confrontado pela luz do dia 

O ateísmo está arruinando as pessoas 

A expectativa das pessoas foi encoberta 

O Dafa que leva de volta aos Céus já está se propagando 

Os discípulos do Dafa sabem da verdade 

Mitigam as confusões, solucionam os enigmas e avançam no caminho dos 
Deuses 

23 de agosto de 2019 



Embarcando no barco que navega 

Nós viemos das profundezas dos corpos celestiais 

Subimos no palco para ajudar o Criador a salvar as pessoas 

Essa é a missão sagrada 

Essa é a expectativa de incontáveis seres vivos 

A maioria das pessoas do mundo são Deuses encarnados enterrados pelas 
ilusões 

À espera de serem salvos por Ele de volta aos Céus e limpar as vidas 

Ações e mentalidades modernas são tumores venenosos 

É difícil obter a salvação sem acreditar nos Deuses, e se tornarão poeira no 
pós-fim 

Fama, lucros e sentimentos não podem ser trazidos ao sair deste mundo 

Embarque no barco que navega e a vida não será mais um sofrimento 
amargurado 

Embarque no barco que navega para voltar aos Céus e sair da névoa de 
ilusões 

24 de agosto de 2019 



Ao largar os corações humanos, o caminho dos Deuses aparece 

A expectativa longínqua 

A promessa ancestral 

Reencarnando repetidamente vida após vida 

O mar se transforma em campos, e vice-versa repetidamente 

As flores desabrocham e murcham, as pessoas anseiam pela oportunidade 

Lua cheia após lua cheia, as pessoas esperam voltar aos Céus 

No pós-fim, o Criador veio para transmitir o Dafa 

Essa é o desejo dos seres que vieram ao mundo 

A moralidade do mundo decai dia após dia, procure pela verdade e 
constitua os laços sagrados 

Largue os corações humanos, só assim o caminho dos Deuses se tornará 
visível para você 

24 de agosto de 2019 



A ilusão dos obstinados 

O Céu é alto, a Terra é vasta, as águas correm perenemente 

A imensidão da eternidade é mantida para quem? 

Taos falam dos princípios, Budas falam do Fa 

Quem sabe que a criação do mundo tem seus motivos? 

25 de agosto de 2019 



Não acreditar é se iludir estupidamente 

O vento do outono sopra correntes de frio  3

No Sol que vai, as nuvens teimam em demonstrar força 

Patifes que engrandeceram a maldade de um século 

Um sonho de um edifício vermelho espalhará poeira e cinzas 

Nas mudanças do Céu e da Terra, quem guia a direção? 

Aquele que criou as coisas para salvar o Céu e a Terra 

Retificando o vasto Universo com princípios retos e grande determinação, 
salvando os seres de volta ao Paraíso  4

31 de agosto de 2019 

 O verso em chinês faz menção ao sobrenome de Xi Jinping (習), presidente da China comunista3

 “Princípio” (理) tem o mesmo som de “Li” (李); combinando com “vasto” (洪) e “determinação” (志), 4

obtêm-se o nome do Mestre, Li Hongzhi (李洪志)



Obter a salvação e trilhar no caminho dos Deuses 

Reencarnando repetidamente sem nunca ter parado 

A maioria das pessoas do mundo são entidades dos Céus 

Que decaíram na poeira vermelha por milhões de anos 

Para obter o Dafa e recepcionar o Criador 

Nós salvamos as pessoas em nome Dele 

Ele nos disse para despertar as pessoas de volta às Cortes Celestiais 

Não se deixe cegar pelas imagens falsas do mundo 

Mentalidades modernas irão repelir os pensamentos retos 

Ateísmo e evolucionismo de fato não têm nenhuma base 

Compreender a verdade pode obter a salvação e trilhar no caminho dos 
Deuses 

31 de agosto de 2019 



Nota espontânea 

O macroscópico e o microscópico do Cosmos são grandes 

Me apoio na cerca e observo o mundo 

O fôlego da dinastia vermelha já acabou 

Seu nome será insultado por dezenas de milhares de anos 

A literatura dos humanos regressa à China 

As terras centrais falarão idiomas antigos 

O Yin e o Yang retornarão ao equilíbrio 

Voltarei à Capital, à cama do lugar alto 

03 de setembro de 2019 



Quantos serão afortunados 

O dinheiro não pode combater a doença 

O poder não pode comandar a vida 

O sentimento é uma erva daninha instável 

A maioria das pessoas são entidades dos Céus que possuem a natureza-
original dos Deuses 

À espera do comando de salvação do Criador 

Ações e mentalidades modernas carregam a natureza demoníaca 

Ateísmo e evolucionismo não são limpos nos bastidores 

O Dafa que salva já está se difundindo, cada um decide se o obtém ou não 

Quantos irão hesitar? Quantos serão afortunados? 

03 de setembro de 2019 



Bênção sagrada 

Uma canção exaltada para expressar os sentimentos 

Uma canção que abre a névoa da ilusão e elimina a fumaça negativa 

A salvação misericordiosa está nesse momento 

O Criador do mundo já veio faz tempo 

Mentalidades modernas são tumores venenosos 

O ateísmo repele a natureza divina 

O evolucionismo veio de um estúpido 

A canção é a verdade e o significado das palavras é direto 

Cada som conecta à sabedoria e atravessa o corpo material 

O caminho divino que salva as pessoas se junta ao palco 

O Dafa que construiu o mundo estabelece laços sagrados 

A bênção é magnânima e abre o caminho dos Deuses 

07 de setembro de 2019 



Puxando os fios da predestinação 

Subindo a um lugar alto e observando o mundo ao longe 

Uma exaltada canção misericordiosa que elimina a fumaça da ilusão 

Derramando orvalhos pelo Ocidente e nas terras orientais 

Salvando plenamente os seres para que se libertem do mundo 

A maioria das pessoas do mundo são Deuses dos Céus 

Sofrendo amargamente para salvar os seres celestiais 

Para voltar aos Céus, esperam pelo Criador 

Para reconstituirem o corpo divino e serem salvos de volta aos Céus 

07 de setembro de 2019 



Não ter tédio por isso 

Falei a verdade uma vez após outra 

Por que você vê olha sem enxergar? 

É a repressão que faz você ter medo? 

Ou foram as mentiras que te enganaram? 

A maioria das pessoas do vieram dos palácios divinos dos reinos celestiais 

No pós-fim, com a calamidade nos corpos celestiais, desceram ao mundo à 
espera da transformação dos Céus 

O Criador recriou os corpos celestiais, isso já foi cumprido 

O Dafa se difunde no mundo, a salvação depende do pensamento das 
pessoas 

Aqueles que carregam o mal danificam a si próprio 

O caminho divino é pavimentado para os que têm pensamentos 
benevolentes 

Por isso, não tenho tédio em esclarecer a verdade 

20 de setembro de 2019 



Quem reconhece os princípios 

Com um clamor do Dafa, poeira e migalhas emergem 

Os patifes bandidos comunistas espalham fumaça e caos 

Fumaça de cadáveres caem de cada camada de corpos celestiais 

O Céu e a Terra se escurecem, um mal sem fundo 

Em meio à destruição, quem é Deus? 

Os que atrapalham a criação do mundo cometeram crimes sem igual 

O Cosmos estava de acordo com o caminho durante as etapas de Criação e 
Estabilidade 

Na etapa da degeneração, se afastou do caminho e cada um passou a agir 
por si 

No pós-fim, os malignos esperam pela desintegração 

Nesse momento, quantos conseguirão a salvação? 

Se o Céu e a Terra não forem retificados, quem reconhece os princípios? 

20 de setembro de 2019 



É difícil salvar os outros e a si próprio 

Não é difícil para os discípulos do Dafa cultivarem 

Um coração de pessoa comum após o outro criam obstáculos em todo lugar 

Os homens superiores, ao se depararem com uma tribulação, a resolverão 
com um sorriso 

Os homens medianos não conseguem encarar as tribulações serenamente 

Os homens inferiores sempre têm corações humanos a serem eliminados 

O Dafa se difunde no mundo e é extraordinário 

Salva os outros e a si próprio para que retornem à Iluminação 

Quantos serão capazes? E quantos serão só conversa vazia? 

22 de setembro de 2019 



O caminho de volta aos Céus é cultivado com o Dafa 

A vida é como uma canoa feita com um único tronco 

Sem receios ou preocupações na calmaria 

Vagando sem esperança na ventania 

Não consegue parar e não sabe onde está a margem 

A maioria das pessoas veio do Paraíso e perderam a missão 

Ateísmo e evolucionismo estão aprisionando a natureza divina 

Preserve a bondade, não decaia seguindo a moda mundana 

Em meio à deturpação, preserve as tradições, pois os Deuses estão ao redor 

O caminho de volta aos Céus é cultivado com o Dafa 

27 de setembro de 2019 



Com sentidos 

Nuvens e névoas rodeiam a sacada 

Fumaças perfumadas vêm de encontro à face 

Num ambiente tranquilo fora do mundo de poeira 

A tranquilidade escapa à carcaça humana 

27 de setembro de 2019 



O caminho dos Deuses não se desviará 

Ao olhar para trás, a vida humana é um instante 

Em meio a fama, lucros e sentimentos, a amargura vem primeiro 

Uma vida de apegos para levar embora o quê? 

Duas mãos vazias, com poeira, como fumaça 

Veio ao mundo para esperar o Criador 

Obter o Fa, cultivar retamente e obter a salvação para voltar aos Céus 

Ateísmo e evolucionismo são mentiras do demônio vermelho 

Quem está conduzindo as mentalidades modernas? 

Preserve a bondade e o caminho das tradições 

O caminho dos Deuses que salva não se desviará 

27 de setembro de 2019 



Não falhe 

As reencarnações da vida são uma espera 

Tudo chegou ao período da corrupção e destruição 

O Criador reconstruiu novos corpos celestiaios 

Porque ele ama os seres 

A maioria das pessoas são Deuses que desceram ao mundo trazendo a 
confiança dos reinos celestiais 

Eu propago a verdade, é uma designação do Criador 

Não avance em direção de ações e mentalidades modernas 

Não se pode trazer fama, lucros e sentimentos ao voltar para os Céus 

Ateísmo e evolucionismo estão arruinando as pessoas 

Preserve a bondade e as tradições, não se venda 

Para que os seres do seu reino celestial obtenham a salvação, não falhe 

1º de outubro de 2019 nas Montanhas de Longquan 



Eu canto uma canção divina 

Eu canto uma canção divina 

Sua melodia tem ondas de energia que abalam corações e mentes 

Seus versos estão elucidando o bem e o mal 

A maioria das pessoas vieram do Paraíso e desceram ao mundo esperando o 
Messias 

Ele é o corpo transformado do Criador que transmite o Dafa 

Não escute os grunhidos insolentes do ateísmo e do evolucionismo 

Ações e mentalidades modernas estão tateando em direção aos domínios 
dos fantasmas 

O que o demônio vermelho agita é o redemoinho da destruição 

Preserve a bondade e as tradições, os Deuses estão derramando orvalhos 

O Dafa é o expresso da salvação que você esperou por milênios 

03 de novembro de 2019 



Um pensamento que espanta 

Um pensamento de salvar os seres 

Ventos fortes surgem nos corpos celestiais 

Um perigo após o outro ao descer ao mundo 

Milhares de demônios brigam pelo novo Universo 

Vocês não podem conseguir o que querem 

Deuses corruptos enlouquecem no pós-fim 

Velhas forças se tornam gigantescos demônios 

E colapsarão junto com o velho Universo 

26 de novembro de 2019 



O que é felicidade 

O que é felicidade? 

Riqueza não pode comprar um corpo sadio 

Fama e sentimentos são a terra levantada pelo vento de poeira 

Ações e mentalidades modernas estão obstruindo o caminho para os Céus 

Não acreditar nos Deuses é tapear a si próprio 

As tradições irão fazer as pessoas íntegras 

A bondade faz os Deuses testemunharem 

A maioria das pessoas são Deuses encarnados para esperar o Criador 

Obter o Fa no pós-fim, reconstituir o corpo divino e sair do sofrimento das 
ilusões 

Salvar os seres do seu reino celestial foi a instrução dos Céus ao descer ao 
mundo 

O Dafa dos sagrados se difundiu e já tocou os tambores celestiais 

Quantos acordaram dos sonhos e têm a consciência lúcida? 

Quantos serão salvos e voltarão aos edifícios sagrados do reino celestial? 

12 de dezembro de 2019 



O Shen Yun é a esperança 

Para lhe dizer a verdade 

Eu quero soltar a voz e cantar 

A maioria das pessoas do mundo são Deuses encarnados 

Para esperar que o Criador os salve para o novo Paraíso 

O velho Universo estão se desintegrando, por isso que as pessoas vieram ao 
mundo 

Ateísmo e evolucionismo são truques para destruir as pessoas 

Ações e mentalidades modernas estão mudando a forma das pessoas 

O método de salvação não é imaginação das pessoas 

Quem sabe que o Shen Yun tem a energia para libertar? 

Os portões dos Céus já se abriram, mas não vai ser por muito tempo 

Essa é a bênção do Criador 

Essa é a esperança das pessoas 

24 de dezembro de 2019 



Emitindo a luz 

Para todas as coisas, as pessoas e os Deuses, suas vidas foram dadas pelo 
Criador 

Ele definiu a regra de Criação-Estabilidade-Degeneração-Destruição 

A maioria das pessoas do mundo são Deuses que encarnaram à espera Dele 
para salvá-los da infelicidade 

Nas reencarnações repetidas, as pessoas perderam a natureza divina 

Os carmas das vidas acumularam o dilema da catástrofe final 

Ações e mentalidades modernas são a execução do caminho demoníaco 

Ateísmo e evolucionismo são teorias perversas sem fundamentos 

As manifestações caóticas da sociedade atolaram as pessoas na lama 

O demônio vermelho do comunismo está espalhando venenos e doenças 

O Criador já veio ao mundo e parece estar sereno 

Ele usa a verdade para selecionar as pessoas boas e limpá-las 

A difusão do Dafa é Ele emitindo amplamente a luz 

Ano de 2020 



Vindos para salvar você 

A benevolência é uma determinação grandiosa 

A bondade forjou a forma física nobre 

Não iremos nos abalar na tempestade 

Permanecemos serenos, sem arrogância e sem mudar a postura em meio 
aos elogios 

Porque nós viemos pelos seres 

A maioria das pessoas do mundo são Deuses encarnados enterrados pelas 
ilusões 

O Criador já arranjou às pessoas o caminho de volta aos Céus 

Para expressar a verdade no insano pós-fim 

Por isso somos perseguidos 

Em meio ao perigo, a crença não irá mudar 

Só cultivando com êxito o Fa reto e a Iluminação reta é que se pode 
dissipar a névoa escura 

Ano de 2020 



Minha canção 

Na minha terra natal se transmite uma canção 

Não siga a correnteza quando a maré vermelha chegar 

No pós-fim o Criador veio para derramar orvalhos 

Os Deuses acolhem e cuidam as pessoas que forem salvas 

A maioria das pessoas vieram do Paraíso e foram cobertas pelas ilusões 

Ações e mentalidades modernas são caminhar em ao perigo e ao desastre 

Ateísmo e evolucionismo são beber vinhos venenosos 

Não siga o demônio vermelho, gastando a vida por prazeres extremos 

Preserve a bondade e as tradições, os dias do perverso partido estão 
contados 

Os discípulos do Dafa estão transmitindo a verdade que leva de volta aos 
Céus 

Ano de 2020 



Crença 

Porque carrego a bondade em meu coração 

Porque eu propago o Dafa 

No caótico mundo, eu estou no lado dos Deuses 

Na eliminação, vi demais as tristezas e lamentações de quem não acredita 
nos Deuses 

O Criador apresentou a benevolência e o sobrenatural 

Os Deuses criaram as pessoas para salvar você de volta ao Paraíso 

Preserve as crenças dentro das tradições 

Não seja besta ou lacaio de demônios 

Só obedecendo o caminho dos Deuses é que terá felicidade e sorte 

Porque todas as coisas e vidas do Universo foram constituídas por Ele 

Ano de 2020 



No mundo caótico, observa-se os corações humanos 

Porque está tão caótico no mundo? 

É tudo consequência trazida pela maldade dos corações das pessoas 

Os que não acreditam nos Deuses serão desintegrados e terão a vida 
dissipada no pós-fim 

Ações e mentalidades modernas equivalem a ser companheiro de demônios 

Os Deuses criaram as pessoas não foi para que vivam de um jeito tão podre 

Esperando que os Deuses deem novamente a oportunidade para voltarem 
aos Céus 

A grandiosa bênção do Criador gira o Falun 

Fama, lucros e sentimentos não são os desejos de terem vindo ao mundo 

Afaste-se da loucura dos últimos dias do perverso partido e se livre da 
grande catástrofe 

Na grande eliminação, conseguir sobrar é que é a chance de vitória 

Ano de 2020 



Os corações humanos são bloqueios 

A longínqua expectativa  

O chamado da eternidade 

A maioria das pessoas vieram dos Céus carregando o desejo original 

Reencarnando repetidamente, mergulhados nas ilusões da poeira vermelha 

Na degeneração da moralidade do mundo dia após dia, o coração das 
pessoas está se rebelando 

Ateísmo e evolucionismo têm o Satã por detrás 

O Criador reconstruiu o Cosmos para livrar a catástrofe celestial 

No pós-fim, salvando as pessoas de volta aos Céus e girando o Falun 

O Dafa que salva já estão sendo cultivado e visto pelos seres 

Quantos serão salvos? E quantos serão decepção? 

Salvar pessoas não é difícil, os corações humanos são o que bloqueiam a si 
próprio 

21 de janeiro de 2020 em Londres 



A oportunidade da eternidade é só para essa vez 

Há um caminho para os Céus, não é um sonho 

O Dafa que conecta aos Céus salva as multidões 

A espera de milênios foi só por essa vida 

Nesse instante, o Criador veio ao mundo para retificar o Fa 

Ações e mentalidades modernas representam a própria manipulação  

Por trás do ateísmo e do evolucionismo, espíritos malignos estão pulando 

A maioria das pessoas são Deuses que encarnaram carregando missões  

Esperando a salvação do Criador é louvá-lo 

Ele nos disse para propagar a verdade 

Ele nos disse para fazer prosperar o Dafa 

19 de fevereiro de 2020 



A vida humana é uma espera 

A vida humana é uma espera 

A maioria das pessoas são Deuses que encarnaram desde fora dos Céus 

Reencarnando repetidamente para esperar o Criador, sem trazer mais nada 

Ele resgatou o Cosmos da desintegração é as vidas da degeneração 

Mentalidades modernas são a ruína de si próprio  

Foi a descrença nos Deuses que atraiu a pandemia que cobriu a Terra 

Por trás de pensamentos extremos, o demônio vermelho gera discórdias 

Na eliminação, discípulos do Dafa puxam as pessoas de volta com a 
verdade 

Porque essa é a designação do Criador 

18 de junho de 2020 



Mais uma compaixão 

As vidas que sobraram após a catástrofe não têm os corações pacificados 

Brigam por qualquer coisa e só param com arrogância  

Esclarecendo a verdade paciente e persistentemente 

Mas quantos são capazes de mudar seus corações e agir benevolentemente? 

A primavera regressa à Terra, o Céu e a terra amanhecem 

Os soberanos retornam e os seres os recepcionam 

O Da retifica a humanidade, mais uma compaixão 

Para ver mais uma vez se compreendem ou não o bem e o mal 

17 de setembro de 2020 



A fragrância da compaixão 

Estou de pé na rua, meu coração está triste 

O desastre do pós-fim pendura sobre a cabeça 

Em meio à pressa, para onde as pessoas vão? 

O Dafa que salva faz os portões para os Céus se abrirem vastamente 

Eu transmito esse folheto com a verdade 

Pois foi o Criador quem me disse para ajudar as pessoas 

A maioria das pessoas são Deuses que encantaram para serem pessoas 

Ateísmo e evolucionismo são sopas alucinógenas 

Ações e mentalidades modernas trazem danos a si próprio 

Essa verdade pode salvar e trazer paz e prosperidade às pessoas 

Ela é a benevolência e a fragrância que brilham em meio ao caos 

27 de setembro de 2020 



O bem e o mal dependem do coração humano 

Na poeira vermelha, recito um poema para dizer palavras verdadeiras 

Mas não é para falar sobre sentimentos melodramáticos entre homem e 
mulher 

No pós-fim, as pessoas estão em perigo 

A eliminação ou a salvação estão diante dos olhos 

O bem e o mal se confrontam, olha-se para os corações humanos  

Por trás da esquerda e da direita, o bem e o mal se evidenciam 

Glorificar o bem ou se aderir ao mal, cada um decidirá  

Após a grande catástrofe, os bondosos e justos serão mantidos 

1º de novembro de 2020 



Eleições  5

No vasto mundo, o demônio vermelho gera caos 

Num grandioso país, a fraude se prolifera 

Manipulam  a sociedade e esfria os corações das pessoas 6

Quando a retidão e a consciência retornarão? 

08 de novembro de 2020 

 O termo “eleições” em chinês (⼤選) pode ser lido como “grande escolha”5

 “Manipular” (左右) pode ser decomposto em “esquerda-direita”, podendo remeter à polarização 6

políPca da sociedade



O Fa está na humanidade 

Recito altamente um poema para declamar meu coração 

A maioria das pessoas do mundo vem dos Céus 

Reencarnando repetidamente por tantas vidas 

Enterradas nas ilusões só para obterem o Fa 

O Criador sagrado entrou na poeira 

No mundo caótico, observando silenciosamente o vermelho, o preto e o 
branco 

Ateísmo e evolucionismo são teorias perversas 

O demônio vermelho bagunça o mundo, seu veneno é como câncer 

Mentalidades modernas são a corrupção  

Para reverter a correnteza e eliminar a névoa maligna 

A grandiosa bênção retifica a humanidade 

O Céu e a Terra se restauram como domínios divinos 

08 de novembro de 2020 


