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1

Maldade do universo, quero ver quantos dias você irá resistir

O Céu está nublado
Não consigo enxergar ninguém ao meu lado
Pergunto para o Céu
Se no Céu não há justiça, quem será Deus
Se eu não trouxer o Fa, tudo aqui virará poeira
Todos os seres que não aceitam o Fa são fantasmas que estão causando destruição
No dia do julgamento, não restará rastros deles

30 de setembro de 2006

Você tem o controle do seu futuro

Por mais que não nos conheçamos
Todos estamos sendo protegido com compaixão pelo Criador
A nossa cultura é diferente
Mas temos o mesmo valor universal
Depois do fim todos estão esperando que Ele nos salve
A história dos seres humanos já está no fim
Por isso estou lhes falando a verdade
A cultura e as ações atuais estão apodrecendo a moral dos seres humanos
O ateísmo causa que as pessoas se afastem de Deus
A teoria da evolução deprecia a vida
Deus está separando as vidas boas das más
A partida do barco do Fa da salvação não vai atrasar

2 de janeiro de 2015

2

O caminho apontado pelo Dafa

Por mais que eu e você não nos conheçamos
Estamos vivendo no mesmo planeta
A nossa história é diferente
Compartilhamos o mesmo valor de conceito de vida
A história do ser humano já está chegando ao fim
Todas as vidas estão esperando o Criador do mundo vir à Terra
Por isso estou lhe contando a verdade
Não seja teimoso ao seguir os conceitos atuais
Deus está constantemente selecionando vidas
Você terá de distinguir entre o bem e o mal
Não existe fim do mundo no caminho apontado pelo Dafa

2 de janeiro de 2015

Cruzar de navio

Você está ocupado, ele também está ocupado
Levante a cabeça e olhe para trás
Atrás da neblina a grande epidemia está escondida
O ser humano trilha um caminho perigoso
Ouvir e acreditar na mentira da perseguição vai bloquear o seu caminho ao Céu
Os pensamentos e as ações do mundo atual não levam você ao paraíso
Minha missão é falar a verdade para os seres humanos
O Falun Dafa está salvando as pessoas
Depois do fim, ser salvo é o seu desejo e sua esperança
Mesmo no meio da correria do dia a dia você precisa pensar um pouco
O navio pelo qual você veio ao mundo embarcar vai partir

1 de janeiro de 2016

3

Porque você veio aqui

Após o fim, todos estão esperando a salvação pelo Criador
Antes da destruição já foram espalhados os ensinamentos do Fa que salvam as pessoas
Mas o que as pessoas estão buscando é a fama
Essa fama que você lutou a vida inteira, não vai levar consigo
Na vinda e na ida, só há você
No meio da correria, você não sabe porque veio aqui
Antes de vir no mundo, a maioria é rei do seu país do Céu
Para salvar o povo do Céu, você desistiu do seu corpo divino
Os benefícios na terra não são importantes
Você recebeu esse destino sagrado, retificou a si mesmo
Encontrar a verdade e conseguir a resposta
Cumprir o desejo de quando veio ao mundo, é a sua maior felicidade

5 de janeiro de 2016

O que é crença

O que é a crença aos Deuses?
Por que um coração tão forte ao defender a religião?
Apenas quem abandona os apegos está no caminho dos Deuses
Seguindo a palavra dos sagrados, benevolente como cordeiros
A guerra sagrada é a batalha entre os Deuses celestiais
Pessoas guerreando por crenças equivale a matar e arruinar vidas
O coração malvado fará com que a natureza demoníaca se fortaleça
Os Deuses não irão permitir que você suba ao Paraíso com o coração de matança
O que é a crença aos Deuses?
Largue os corações humanos e pensamentos malignos, pois os reinos celestiais só acolhem os
bondosos

6 de janeiro de 2016

4

Meu sonho

Eu tenho um sonho realístico
Após o fim, o Criador está resgatando os corpos celestiais e retificando o Fa
Inúmeros Deuses desceram ao mundo à espera Dele
Os discípulos do Dafa estão dizendo às pessoas que o Dafa está salvando as pessoas
O demônio vermelho usa mentiras e benefícios para manipular as pessoas
Exercendo a maldade insanamente, não deixando que elas embarquem no barco que navega
Entre o bem e o mal, as pessoas precisam cumprir com as promessas para se salvarem
Essa é a prova de se obter a salvação
Os Deuses disseram para que eu cante esse sonho às pessoas usando a melodia da canção

9 de fevereiro de 2016

Aspiração

A moralidade do mundo no fim mudou de aparência
A mentalidade moderna está se confrontando com os Deuses
O Criador já veio para salvar as pessoas do mundo
Mas os discípulos do Dafa acabaram virando alvo de repressão
Para ocultar a verdade, mentiras são gritadas com ênfase
Em meio aos benefícios pessoais, aqueles que empurram a correnteza estão fermentando frutos
amargos
A maldade atraída pela perseguição pode descer a qualquer hora
Saia do perigo e procure pela verdade
Obter a salvação e voltar aos Céus é a sua aspiração

25 de fevereiro de 2016

5
Clara notificação

Nós somos discípulos do Dafa
Nós trazemos maravilhas e bênçãos
Demonstramos a verdade e a salvação
Os hábitos mundanos e a moralidade estão cada vez mais rebaixados
A mentalidade e as ações modernas carregam veneno
O ateísmo está subvertendo a natureza divina
O evolucionismo é um ultraje às pessoas e aos Deuses
Eu uso a melodia da canção para descrever a verdade
Dançando junto com os Deuses para ajudar a eliminar suas tribulações
Não deixe o caminho tradicional, não trilhe a rota do perigo
O Criador já pôs os pés no mundo humano
Antes das catástrofes, salve as pessoas e faça-as despertar logo
Tudo o que as pessoas do mundo esperam é por Ele
A verdade leva até o Céu, não pestaneje mais

26 de junho de 2016

Entender claramente é um segredo celestial

Do outro lado do mar
Por que pensar em você?
Lá é o centro da retificação do Fa
A linha principal da cultura transmitida pelos Deuses
O conteúdo interno de cinco mil anos de civilização é ilimitado
Após o fim, o Criador irá reconstruir o Céu e o Universo ali
Quando vier a tragédia, os discípulos do Dafa poderão se forjar dentro do Fa
Ao virar as costas para o caminho dos Deuses, a moralidade irá sucumbir
O mundo caótico será descartado pelos Deuses, e destruído pelos desastres
A maioria das pessoas do mundo vem dos Céus, veio à espera de Sua convocação
Serem reconstruídos pelo Fa, os reinos celestiais terão novos templos sagrados
Esse é o seu objetivo de ter vindo ser um humano
Esse é o cumprimento da sua promessa pré-histórica

1º de março de 2016

6

Os Deuses estão cumprindo com as promessas

Eu uso a melodia da canção para lhe dizer que os Deuses estão cumprindo com as promessas
É um segredo celestial que não pode deixar de ser desvendado
O Universo passa por gigantescas transformações, é difícil que os seres possam escapar da grande
tragédia
Dezenas de milhares de Deuses desceram ao mundo, caíram dos Céus para serem humanos
À espera da salvação do Criador e reconstituir o corpo divino
Apenas quem se assimila ao Dafa é quem pode sentar no barco que navega
O mundo humano é uma ilusão, irá enterrar a natureza divina
Fama, benefícios e sentimentos estão seduzindo
O ateísmo se origina da calamidade vermelha
O evolucionismo é uma fantasia, um produto falsificado
A mentalidade e as ações modernas estão caminhando para o perigo e o desastre
As mentiras da repressão é para que as pessoas cometam crimes contra os Deuses e não possam se
libertar
O tempo é escasso e urgente demais
Cumpra a promessa de quando veio ao mundo, não erre mais

12 de março de 2016

O sonho do discípulo do Dafa

Eu tenho um sonho realístico
Esse sonho é grande e sagrado demais
Após o fim, o Criador vai resgatar o Universo e retificar o Fa celestial
Inúmeros Deuses celestiais desceram ao mundo à espera Dele
O demônio vermelho exerce a maldade, é para que as pessoas não embarquem no barco que navega
Ateísmo e evolucionismo são mentiras, não os venere
A mentalidade e as ações modernas levam à rota da perdição
Em meio ao caos, os Deuses estão testando a natureza humana
Em meio ao bem e o mal, a balança celestial pesa o coração das pessoas
Essa é a prova de poder ser salvo ou não
Entenda a verdade com os discípulos do Dafa
A realidade está concretizando o meu sonho

22 de março de 2016

7

Desvendar os enigmas

Por que se vem ao mundo?
A resposta ilude os seres
Acabam errando em achar que fama e benefícios são o objetivo
Ao lutar, todos aumentam suas posses
Mas nada da glória e riqueza se pode levar embora
Uma vida de preocupações, essa briga é para quem?
A maioria das pessoas do mundo vem do Céu
Desceu ao mundo para obter o Fa e elevar de novo
O Criador veio para transmitir o Fa
O barco que navega já está partindo, pegue-o logo
As reencarnações sucessivas foram para isso
A verdade transmitida pelos discípulos do Fa são a luz que indica o caminho

30 de março de 2016

Não encarem o mundo humano como a terra natal

A maioria das pessoas vem do Paraíso
Não se importe apenas em lutar para ser um forte entre fama e benefícios
Você vem ao mundo sem nada
E quando vai, é um vazio que tira a pele exterior
O ateísmo e o evolucionismo têm propósitos obscuros escondidos
A mentalidade e as ações modernas estão provando dos resultados malignos
O Universo está desaparecendo dentro da criação, estabilidade, degeneração e destruição
O Criador criou um novo Universo e se ocupa na salvação dos seres
As pessoas vieram ao mundo à espera de Sua salvação e orientação do caminho
O Dafa que leva de volta aos Céus já está difundido no mundo
Não encare o mundo humano como a terra natal
Obter o Fa e voltar para os Céus, você já esperou por isso há tempo demais

13 de abril de 2016

8

As profecias estão sendo cumpridas

Minha terra natal fica no outro lado do mar
O conteúdo interno de cinco mil anos de civilização é ilimitado
Aquilo é a linha principal da cultura transmitida pelos Deuses
A lenda diz que o Criador reviveu no Oriente e pavimentou o caminho dos Deuses
Essa profecia já se concretizou na realidade
Para salvar os seres, Seus discípulos estão se forjando em meio às tribulações
A maioria das pessoas vêm do Céu
Apenas para vê-lo
Após o fim, a natureza humana, a moralidade e as tradições devem ser reconstruídas
Ao virar as costas para os Deuses, a grande tragédia fará com que as pessoas sucumbam
O ateísmo e o evolucionismo estão enganando as pessoas
A mentalidade e as ações modernas farão com que as pessoas se distorçam
Obter a salvação e voltar aos Céus é o seu anseio e pensamento verdadeiro
Milhares de anos de reencarnação foram apenas para que esse desejo se cumpra

17 de março de 2016

Nossa canção

Ajudando o Mestre a salvar os seres
Fazer espetáculos em turnê é a nossa missão
A juventude em meio aos estudos, acompanhado dos exercícios básicos de dança
Maior parte do tempo dentro do treinamento profissional
A vida constantemente se elevando com o cultivo
O que recebemos nos palcos são alegria e risos
Em troca do suor o que vêm são trovoadas de aplausos de gratidão
Os holofotes iluminam os pontos altos da vida humana
Nós somos vidas sortudas
Ser um discípulo do Dafa é a minha glória
O Shen Yun é o nosso nome

17 de março de 2016

9

O desejo é retornar

A maioria das pessoas do mundo vieram dos Céus
As memórias longínquas foram enterradas
Se divertir na humanidade não é o seu desejo
Após cem anos, onde estarão sua fama e riqueza?
Só se verá o vento varrendo a poeira
O Criador veio salvar os três talentos[1]
Os discípulos do Dafa têm a determinação benevolente
Encontre-os e poderá ser salvo
Está se fazendo fila para o barco em que os seres embarcam

28 de julho de 2016

Promessas de tempos ancestrais estão chamando

Nós viemos das profundezas do Grande Cosmos
Com a aberta determinação de benevolência
Trazendo a missão
Trazendo a esperança
Descemos ao mundo à espera do Criador
Recriar o Universo, salvar seres de cada mundo do Universo, as portas do Céu abrem por completo
Esse é o nosso desejo de quando viemos, só que foi enterrado
Com a moralidade do mundo indo ladeira abaixo, não somos mais sagrados, puros, retos ou diretos
Frequentemente somos derrotados pela tentação da fama, dos benefícios e dos sentimentos
A mentalidade moderna está cada vez mais longe dos Deuses e caminha para um abismo
O Dafa que salva já se transmitiu até os palcos internacionais
Esse é o anseio e a expectativa que você trouxe de tempos longínquos
Procure os discípulos do Dafa, compreenda a verdade e saia da névoa da ilusão
Escute aquele chamado dos reinos celestiais e dê um passo em direção ao caminho dos Deuses

21 de agosto de 2016

10

O mundo humano é uma ilusão

Há pessoas que me perguntam sobre o propósito do cultivo
Eu me encontrei de volta
Entendi o objetivo de se ser uma pessoa
Entendi para onde irão as pessoas
A maioria das pessoas do mundo vem de corpos celestiais distantes
Veio para cá para obter o Dafa que pode fazer as vidas regressarem
Após o fim, o Criador está na humanidade transmitindo os princípios do Fa
Em meio à grande catástrofe, Ele irá salvar os seres
A humanidade é uma ilusão
A mentalidade e as ações modernas irão destruir ele, eu e você
Verdade, Benevolência e Tolerância são a regra de ferro imutável do Universo
Em meio às reencarnações, nós esquecemos do objetivo de termos vindo ao mundo
Os discípulos do Dafa estão transmitindo a verdade
Eles irão dizer a você a resposta dos enigmas

11 de setembro de 2016

Em oferenda aos mortos

Tristeza e pesar estão no coração
Demônios podres não podem ser mantidos
Eliminar por completo o mal que vem de fora
Devolva-me os discípulos e a estatística geral

26 de setembro de 2016

11

Retribuição

As nuvens negras irão se dissipar
A era está mudando
Na hora da repressão são como bestas selvagens
O que serão deles depois que passar?
Na loucura, o cérebro é um ovo de sujeira
Quando se acredita nas mentiras, são chamados pelos fantasmas
Na ganância, ousam se apossar dos cofres públicos
Lacaios que se agrupam, o mar de desejos não tem fim
À espera da prisão e do julgamento
As panelas de óleo fervente dos fantasmas famintos do Inferno esperam pela refeição
Insolentes que engordaram com corrupção serão fritos com mais suculência

30 de setembro de 2016

Transmissão

Nós viemos de diferentes etnias
Os Deuses nos chamam de discípulos do Dafa
Salvar os seres é o objetivo da nossa vida
A maioria das pessoas do mundo são Deuses que desceram à Terra e foram esquecidos
Para esperar o Criador e fugir da catástrofe
A humanidade já caminha para o íngreme abismo do perigo
Não se rebele junto com a mentalidade e as ações modernas
Não abandone o caminho que os Deuses apontaram
Eu quero chamar de volta as suas memórias de antes de você vir a este mundo
A verdade que lhe digo é a escada para o céu
A salvação de depois do fim está se cumprindo
Nós estamos transmitindo a notícia

26 de novembro de 2016

12

A compaixão é maior que o amor
O olhar da menina está repleto de amor
Mas ele sempre finge que a mente está em outro lugar
As palavras de menina carregam sentimentos
Mas os passos dele de transmitir a verdade estão sempre avançando
Os discípulos do Dafa estão sendo perseguidos
Como se pode levá-la para o sofrimento, para a preocupação e para o desamparo?
Ele só pode preservar com carinho esse amor dentro do coração
Sempre que se veem, não quer que ela se vá rápido demais
Na hora da despedida, não consegue se conter de se declarar a ela e nutrir expectativas
Para o maravilhoso futuro dela e sua confiança
Para que os seres possam ser salvos
Ele precisa cumprir a promessa feita ao Criador e salvar as pessoas sem lentidão

10 de dezembro de 2016

Dar esperança às pessoas

O vento noturno carrega o frescor de uma noite de verão
No céu estrelado brilha o reflexo da lua
A maioria das pessoas vem do Paraíso
As pessoas vieram para esperar o Criador
Eu afortunadamente pude trilhar o caminho que Ele indicou
Elevando-me em meio ao Dafa
E compartilhando essa felicidade com as pessoas
Para que as pessoas compreendam a verdade
Por isso somos perseguidos e nos distanciamos da terra natal
Eu quero que as pessoas entendam o propósito da vida humana
Eu quero dar esperança às pessoas

28 de dezembro de 2016

13

Para salvá-lo para voltar ao Paraíso

Eu percorro os palcos do mundo
Usando a melodia da canção para transmitir e cantar a verdade
Dançando com os Deuses e pavimentando o caminho para o Céu
Ao encontrar de volta a moralidade tradicional, você se enobrecerá
A maioria das pessoas vem dos reinos celestiais, isso foi esquecido
À espera do Criador para criar um novo Universo e serem salvos de volta ao Paraíso
O Dafa que salva as pessoas já está transmitido no mundo
Mas a fama e os benefícios agarram sem soltar os corações humanos
A mentalidade e as ações modernas estão em luta contra os Deuses
A perseguição aos discípulos do Dafa é para que as pessoas difamem os Deuses
Cometer um crime contra os Deuses é se enterrar
Resguardar a bondade é a garantia da esperança
O que eu canto é a verdade
O que eu dou a você é a esperança

Ano de 2017

Para voltar ao Paraíso, é preciso que Ele o salve

Se realmente existem reencarnações na humanidade
Então quem fui eu em tantas vidas passadas?
De onde viemos?
Quando poderemos regressar?
Por que as vidas devem reencarnar?
Quem é responsável pelas idas e vindas do sol, da lua, das estrelas e galáxias?
Os discípulos do Dafa dizem que foi o Criador quem fez tudo isso
Pessoas, Deuses e objetos são todas obras Dele
Essa resposta é como um trovão que estremece os ouvidos
Para ir ao Paraíso, é preciso que Ele salve os seres de volta

Ano de 2017

14

Por que fazer você escutar a verdade

Apesar de a perseguição ser severa
É nos seres que pensamos
Por mais sofrido que seja, os discípulos do Dafa estão no caminho dos Deuses
São as grandes massas que são envenenadas pelas mentiras que difamam os Deuses
Para salvar de volta mais vidas
Aguentamos a pressão para dizer a verdade para você escutar
Você também veio ao mundo para esperar o Fa que salva
Para eliminar o carma de seus pecados, reconstituir o corpo divino e voltar aos Céus
Só que você teve os olhos cegados pela realidade
Ao compreender a verdade, você irá enxergar com nitidez a humanidade

Ano de 2017

Transmitir a verdade

Nós viemos de diferentes povos
Nós viemos de recantos longínquos
Nossa denominação é discípulos do Dafa
Por uma missão comum
Para salvar seres de cada classe
Chamamos de volta as memórias da sua vida
Dizemos a você que a verdade é a escada para o Céu
A humanidade já caminha para o caminho perdido do perigo
Não se deixe levar pela mentalidade moderna
Não abandone o caminho apontado pelos Deuses
A profecia de depois do fim está se realizando
O Criador disse para que eu transmita a verdade

Ano de 2017

15

Voltar aos Céus

Na imensidão do Céu
Na grandeza da Terra
Não se vê o caminho de quando veio
Após o fim, o Criador retifica o Fa e desce do Paraíso
Só se o Fa do Universo for reto é que ele pode se perpetuar eternamente
Os Deuses desceram ao mundo por isso, viraram pessoas, experimentando amarguras
Para obter o Fa, reconstituir o corpo divino e voltar ao Céu novamente
Em reencarnações sucessivas, passando por inúmeros altos e baixos
Com o passar das eras, esqueceram do desejo antigo e só se ocupam por coisas mundanas
O Dafa está se difundindo
A verdade está do seu lado
Após o giro do Falun, o Céu e a Terra ficarão retos
O barco que navega de volta ao Céu irá partir

20 de janeiro de 2017

Renovação

Você e eu somos Deuses que vêm de diferentes reinos celestiais
O passado está se deteriorando, o novo Universo está nascendo
Após o fim, para entrar nos novos corpos celestiais do Criador
Dezenas de milhares de reis e soberanos desceram ao mundo para serem pessoas
O antigo Universo se desintegra, suas poeiras remanescentes flutuam
Demônios perversos bagunçam o mundo, deixando-o mais turvo ainda
O ateísmo e o evolucionismo são pseudociências vazias e sem evidência
O que a mentalidade e as ações modernas abandonam é a alma
Quantos despertam?
Quantos desanimam?
Quantos fortalecem a correnteza e fazem coisas más?
Os discípulos do Dafa transmitem a verdade
A verdade leva à porta do novo Céu

28 de janeiro de 2017

16

Não hesite mais

Nós somos discípulos do Dafa
A repressão é para cegar as pessoas
O objetivo verdadeiro é ocultar a verdade
Os corpos celestiais passam por catástrofes e estão se desintegrando
O Criador criou um novo Universo e constituiu um novo Céu e Terra
A maioria das pessoas são reencarnadas de Deuses para escapar da tragédia
Em meio a reencarnações sucessivas, à espera da salvação para não serem abandonadas
Ateísmo e evolucionismo se opõem a Ele
A mentalidade e as ações modernas estão arruinando as pessoas
Todos têm promessas antes de descer ao mundo, você já esqueceu
Eu estou despertando suas memórias
O Falun Dafa é a esperança que Ele deu às pessoas e está sendo transmitido
Cumpra sua promessa, não hesite mais

6 de março de 2017

A salvação é iminente

Nós carregamos as ordens do Criador
Em meio à salvação, os discípulos do Dafa estão tentando o máximo
A maioria das pessoas do mundo são Deuses que reencarnaram no solo dos humanos
À espera da salvação para reconstituir o Universo
Em meio às gigantescas mudanças, poeira e resíduos irão ser levantados
Apenas insanos distorcidos ousam reprimir seus discípulos
O objetivo das mentiras do demônio vermelho é para que as pessoas não consigam obter a salvação
O ateísmo e o evolucionismo são artimanhas que enganam as pessoas
A mentalidade e as ações modernas são o abandono na natureza humana
Todos têm promessas antes de vir ao mundo, as pessoas já esqueceram
O Falun Dafa é o caminho para votar aos Céus, a salvação é iminente
Assim que a oportunidade passa, a porta para o Céu irá se fechar

7 de março de 2017

17
Não corra mais com o demônio vermelho

Os corpos celestiais estão se envelhecendo dentro da criação, estabilidade, degeneração e destruição
A maioria das pessoas do mundo são reencarnados de Deuses, que procuram pelo Criador antes da
grande tragédia
Obter o Dafa e reconstituir o corpo divino é o seu desejo quando você veio
A humanidade é perigosa, em meio às ilusões quantas pessoas podem preservar a natureza original?
Todos sabem que o perverso partido não é bom
Mas todos correm junto com ele quando reprimem discípulos do Dafa com mentiras
Se entendem que o perverso partido está destruindo a cultura tradicional
Então por que o veneram e bajulam quando ele difama a história?
O demônio vermelho, para destruir os chineses e fazer com que não possam ser salvos
Primeiro usa a cultura de conflito e ações desleixadas para te rebaixar
Depois usa depravações, pornografias, fama e benefícios até te entupirem
A grande tragédia é iminente, mas ainda quero que você consiga escutar a verdade
Porque na sua promessa antes de descer ao mundo, você usou sua vida como garantia

15 de março de 2017

Desvendando segredos celestiais

O Criador constituiu a vida, o Universo e o Paraíso
Cada nível com inúmeros Deuses são a capacidade e a soberania que Ele deu
Os corpos celestiais devem desaparecer quando chega a hora da criação, estabilidade, degeneração e
destruição
Ele construiu um novo Universo e se ocupa salvando as pessoas
Na grande catástrofe, a maioria das pessoas são reencarnadas de Deuses, à espera de Sua
salvaguarda
Em reencarnações sucessivas à espera de Sua salvação, já anseiam por tempo demais
Agora Ele já veio ao mundo, transmitindo o Dafa da salvação
Não se deixe levar demais por fama, benefícios e sentimentos
A mentalidade e as ações modernas estão distorcendo as pessoas, deixando-as na tragédia
O ateísmo e o evolucionismo são uma perdição sem destino
O chamado para voltar aos Céus está bem do seu lado
Procure os discípulos do Dafa para compreender a verdade e abrir o seu coração
Eles são os únicos Reis do futuro que podem conduzir os seres através da porta dos Céus

25 de março de 2017

18

Eu transmito e canto a verdade

Fazemos turnê nos palcos do mundo
Transmitimos e cantamos a verdade com canções e danças
A maioria das pessoas de hoje vem do Paraíso
Porque o Criador irá abrir as portas do novo Céu
Ele criou um novo universo, transmitiu o Dafa quebrando empecilhos e tempestades
Salvando os seres e varrendo a poeira e os resíduos
O caminho tradicional foi criado pelos Deuses para as pessoas
A mentalidade e as ações modernas estão cada vez mais distantes dos Deuses
O ateísmo e o evolucionismo são armadilhas dos demônios
O que eu canto é a verdade
Todas as pessoas fazem promessas ao virem ao mundo, mas você já esqueceu
Os discípulos do Dafa são emissários dos Deuses
Estão aguentando a perseguição para dar esperança a você

9 de dezembro de 2017

Voltar ao reino celestial é o final definitivo

Sempre que olho para o céu estrelado
Dúvidas sempre aparecem nos meus pensamentos
Quem controla a vida e as reencarnações sucessivas?
Quem define o relógio do nascimento, da velhice, da doença e da morte?
Desde que eu comecei a cultivar o gong do Dafa
Entendi por que a vida humana vem e vai rapidamente
A vida não é para brigar por fama, benefícios e sentimentos
Não persiga mais os ganhos e perdas da vida humana
A mentalidade e as ações modernas são um caminho sem saída
O desafio à moralidade da humanidade é um ataque da maldade
Estamos esperando o Criador, ser salvo de volta aos reinos celestiais é o final definitivo

30 de dezembro de 2017

19

Resposta do enigma

O céu se clareia gradualmente
O vento ainda não parou
Esclarecer a verdade é a minha promessa com o Criador
No frio rigoroso ou no calor cruel, nunca parei
O Dafa de depois do fim está salvando as pessoas, desperte logo
Eu devo transmitir as boas novas para a multidão e a plateia
Essa é a expectativa das pessoas do mundo em todas as vidas
Esse é o clamor dos antepassados
A existência da humanidade é para esta cena
Os discípulos do Dafa estão apontando claramente o caminho do Céu
A maioria das pessoas do mundo são Deuses que desceram
Milhões de anos de reencarnação, para essa jornada

Ano de 2018

Saudades

Distante do esplendor da terra natal
Pessoas que se amam separadas por uma longa distância
A maioria das pessoas do mundo são Deuses que vieram para serem humanos
O Criador já veio para salvar as pessoas de volta ao Cosmos sagrado dos reinos celestiais
Para transmitir o texto da verdade
Vagando em terras estrangeiras por serem perseguidos
Nas odisseias, não há belas indumentárias
Não poder enviar nem um belo retrato
Em meio à saudade, os olhos olhando o brilho da lua
Palavras carinhosas que aquecem frequentemente acompanham o auge dos sonhos

Ano de 2018

20
O segredo de as pessoas virem ao mundo

Os discípulos do Dafa carregam as ordens dos Deuses
Estão usando todas as forças para salvar as pessoas
O antigo Universo se desintegra, os Deuses tentam escapar da catástrofe
A maioria das pessoas do mundo são terreno para que os Deuses reencarnem
À espera do Criador para que constitua o novo Universo
Em meio à transformação gigantesca, poeira será levantada
Não deixe ser cegado pelas mentiras do demônio vermelho
O objetivo dele é fazer com que as pessoas não sejam salvas
Ateísmo e evolucionismo são artimanhas para enganar as pessoas
A mentalidade e as ações modernas estão abandonando o caminho de retorno aos Céus
A porta celestial do novo Universo ainda não se fechou
A salvação é iminente pelos discípulos do Dafa
O que eu canto é a verdade, o segredo do mundo humano

Ano de 2018

Cantar a verdade para você

Nós somos discípulos do Dafa
A repressão é para que você ficasse confuso
O verdadeiro intuito é ocultar a verdade
Os corpos celestiais passam por catástrofe e estão se desintegrando, após o fim será um vazio
O Criador salva as pessoas, cria um novo Universo e compensa os pecados das pessoas
A maioria das pessoas é reencarnada de Deuses, à espera da salvação por Ele e para eliminar as
tribulações
Ateísmo e evolucionismo são injeção de veneno
A mentalidade e as ações modernas irão fazer desaparecer a natureza humana
Havia uma promessa antes de vir ao mundo, mas as pessoas ficaram convencionais
Que a minha canção possa fazer com que seus pensamentos retos se recuperem
Verdade, Benevolência e Tolerância são o caminho do retorno
Cumpra a sua promessa e suba no caminho do retorno

Ano de 2018

21

O Fa que salva

Antes da grande catástrofe, desceram ao mundo com promessa e confiança
Esperando e reencarnando com a esperança dos seres
Por que nesse momento o Criador estará presente
Dentro da perdição, nós não somos mais puros e benevolentes
Esquecemos das promessas e nos automutilamos em meio à fama, aos benefícios e aos sentimentos
A mentalidade e as ações avançam em direção ao caminho do perigo
Ateísmo e evolucionismo são discórdias do demônio vermelho
O Fa que salva está transmitindo, seja rápido se quer obter
Eu cantar a verdade é uma designação do Criador
Porque obter o Fa e voltar ao Céu era o estado do seu coração quando você veio

Ano de 2018

Apontando a você o caminho da esperança

Dentro do vento gelado, estou na rua chamando por você
Não é para te catequizar
O Dafa de após o fim está salvando
Só quero que você possa ver o material da verdade
Os Deuses estão escolhendo as vidas, por que não querer?
Esse panfleto pode salvar a vida e tirar as tribulações
As mentiras da perseguição envenenaram vidas demais
As retribuições ruins que se contraiu podem chegar a qualquer momento
Por isso, não temo a repressão nem o cansaço
Essa é a benevolência dos discípulos do Dafa
Esse é um comunicado que vem da natureza divina
Não é para ter retribuição de você
Ao ver você entender a verdade, eu realmente irei sorrir
O barco do Fa que salva já irá partir
Foi o Criador quem me disse para indicar o caminho da esperança às pessoas

Ano de 2018

22

Se você é consciente, então procure a verdade

Os transtornos por fama e benefícios fazem todas as pessoas se ocuparem
Reencarnando sucessivamente e trocando de pele
A vida humana passa rápido, quem sou eu?
Vermelho na vida passada, branco nessa vida, não se sabe se será preto ou amarelo na próxima vida
A riqueza de uma vida não se leva embora
Após cem anos, usa a terra para construir uma casa de novo
A maioria das pessoas do mundo vem do Paraíso
Por causa do Criador veio para transmitir o Fa e salvá-los da morte
A mentalidade e as ações modernas são fonte de infortúnios
Ateísmo e evolucionismo têm seus propósitos escondidos
O que eu canto é a verdade
O barco que navega de volta aos Céus já irá partir

Ano de 2018

A bela montanha Longquan

A bela vila da montanha Longquan
Lá é onde eu cresci
Montanhas e águas verdes, onde pássaros cantam e flores são perfumadas
Em monastérios e salões sagrados, o som dos sinos das torres
Dentro da sala de aula, estudantes jovens charmosos e com estilo
Nutrindo os atores incomparáveis do Shen Yun
Canções alegres, conversas risonhas, estudos e belas danças, o som das cítaras que ecoa em outros
vilarejos
Terra pura e domínio dos Deuses dentro de um mundo caótico

Ano de 2018

23

Não obstrua o caminho para os Céus

Na verdade todas as pessoas anseiam pelo Criador
As sucessivas reencarnações são para esperar e para resguardar a benevolência
Na falta de luz, esqueceram da missão e foram iludidas por miragens
Mentalidade e ações distorcidas irão quebrar o caminho para o Céu
O ateísmo e o evolucionismo são demônios que declaram guerra aos Deuses
A maioria das pessoas são Deuses que desceram ao mundo esperando pelo chamado do Criador
Ele disse para que salvássemos os seres sem negligências
Porque inúmeros reinos celestiais estão esperando seus governantes saírem das tribulações
O que eu canto é a verdade, você mesmo julgue
Não deixe que as teimosias te passem a perna para o caminho de retorno ao Céu

14 de fevereiro de 2018

A maioria das pessoas são encarnações de Deuses

Eu uso o som da música para dizer a verdade a você
Antes da grande catástrofe, o Criador está reorganizando os corpos celestiais
A maioria das pessoas são reencarnadas de Deuses, e vieram aqui para escapar da catástrofe
Após o fim, Ele disse a nós para salvar as pessoas
As armadilhas da fama, dos benefícios e dos sentimentos não têm limites
Os discursos que não acreditam nos Deuses são teorias do demônio
As ações da mentalidade moderna arruinam a si próprio
Quem compreender a verdade irá obter sua purificação
Eu estou libertando a sua sabedoria
É porque você tem a raiz fundamental de um Deus

21 de março de 2018

24

Enxergar através não é ilusão

A lua brilhante sempre estará lá
Ao se embriagar, não pergunte aos Céus
As pessoas não conseguem enxergar os palácios celestiais
Essa noite é o último ano
O que vai com o vento é poeira
O medroso é quem teme altura e frio
Indo a um lugar alto para contemplar o brilho da lua
Chang’E [2] está na humanidade
Olha para a lua mas não pode voltar
No fim dos tempos, há uma grande catástrofe
O demônio Rã está em plena loucura
A maré vermelha não durará muito
O Fa está na iminência de retificar a humanidade
Naquela hora, ao ir a um lugar alto, a lua ficará mais redonda ainda

Ano de 2019

Em homenagem aos mortos

Demônios perversos e fantasmas podres, quero ver vocês aprontarem
Depois do fim, cada coisa será paga em dobro
Quero ver quantos dias vocês ainda têm pela frente
Aquele que varre por completo todo o Cosmos é o Rei de fora dos Céus

27 de setembro de 2006

25

Postura divina

Num ambiente de Deuses e música divina, beldades chegam voando
Flores amarelas e grama verde dançam com longos vestidos
Puras como gelo e jade, com orvalho de lótus
Não há onde encontrar igual no turvo mundo da humanidade
Ajudando o Mestre a salvar pessoas, demonstrando posturas divinas
Estrelas se envergonham e tampam o rosto com o vestido
O imponente Shen Yun faz turnê pelo mundo
No futuro acompanharão o Mestre em nuvens voadoras

22 de dezembro de 2015

O caminho dos Deuses está ao lado

O caminho dos Deuses leva ao Paraíso
O Dafa está se difundindo
As pessoas vieram para isso
O dinheiro bloqueia o caminho
Não acreditam que os Deuses vieram ao mundo
Mas a verdade está bem do lado
Fama, benefício e sentimentos são como miragens
Ao perder a chance, o arrependimento partirá os intestinos
As coisas da vida humana são incertas
As pessoas vêm e vão sem nada
Os Deuses disseram para te chamar
O barco que navega está quase partindo

23 de outubro de 2015

26

Aquele que conhece o caminho é um sábio sagrado

O caminho para o Céu está diante dos olhos
Por que não consegue ver?
Milhares de anos após vir para esse mundo
Nunca ouviu-se falar no caminho ao perguntar
A fama e os benefícios atordoam os olhos das pessoas
No fim dos tempos, há pouco pensamento benevolente
Quantas pessoas são capazes de se despertarem?
Aquele que conhece o caminho é um sábio sagrado

24 de outubro de 2015

Quantos despertam

Por mais que a humanidade possa ser boa, as coisas são incertas
O sagrado, o puro e o maravilhoso estão no Paraíso
Cem anos de glória não se podem levar embora
Para quem é o estresse de lutar por fama e benefícios?
A maioria das pessoas vem dos Deuses, há muito tempo
À espera de serem salvos da morte pelo Criador
Elimine o carma de seus pecados e construa um corpo de Deuses
O seu reino celestial recepcionará um novo governante

Ano de 2016

27

Passos elegantes de dança

Divindades flutuantes descem do supremo Céu
Cada uma são belas flores com o frescor de orvalhos
Roupas longas viram como arco-íris que se enrolas
Sombras belas e posturas divinas permeiam no ambiente mundano
Danças serenas, melodias e canções, largas mangas que se movem
Caminham graciosamente, deslizando em voo nas águas e nas névoas das nuvens
Ajudando o Mestre a salvar as pessoas e mostrando a história e o hoje
A cultura transmitida pelos Deuses em passos elegantes de dança

2 de janeiro de 2016

Espetáculo de divindades em voo

Uma lua cintilante se pendura no Cosmos
Em prédios exuberantes e salões amplos, um espetáculo repleto de belezas
Iluminam o céu e a terra, deixando a paisagem ainda mais rica
Passos de jade em graciosidade, estendendo as mangas em dança
Girando ao abrir e fechar, o charme das divindades em voo
O salto elevado à frente como uma andorinha supera as vestimentas coloridas
A melodia acompanha as canções e a dança, e a dança é como uma melodia
A postura do corpo transborda, deixando a harmonia ainda mais perfumada

2 de janeiro de 2016

28
O Dafa está salvando pessoas

Já é muito tempo de reencarnações, idas e vindas
O caminho dos Deuses é difícil de procurar, mas o sonho ainda não cessou
Mas as ilusões da humanidade são profundas demais
Lutando por fama e benefícios, na próxima vida tudo se perde
Após o fim, há grandes catástrofes nos corpos celestiais
Inúmeros reis e soberanos se preocupam
O Criador reverte o Cosmos
Transmite o Fa para salvar os seres e cultivar de novo
Os Deuses descem ao mundo à espera da salvação pelo Fa
O Dafa já transmite há mais de dez temporadas
Seres, despertem rápido e procurem pela verdade
Para voltar aos Céus, não se deixem ser prisioneiros da fama e dos benefícios

5 de fevereiro de 2016

O que se busca na vida humana

O grande espetáculo da vida humana tem cada um como o próprio diretor
Não temem por perigos ao lutar por fama e benefícios
Para quem se deixa aquilo que se lutou por uma vida?
Não vem com nada e se cobre com terra quando se vai
Perde-se a vida humana e perde-se a virtude
Ao partir com carma, o prejuízo não é pouco
O desejo verdadeiro é obter a salvação e voltar aos Céus
Esqueceram que vieram ao mundo à procura da escritura preciosa
O Dafa que salva já está transmitindo
O barco que navega não se atrasa na hora de partir
Os discípulos do Dafa transmitem a verdade
Para voltar aos Céus, afugentem logo o tempo

9 de fevereiro de 2016

29
Apenas para que os seres possam ser salvos

Em ventanias e tempestades, o demônio vermelho se enlouquece
Atordoando centenas de milhões de seres
Os que escutam e acreditam nas mentiras ficam repletos de pensamentos malignos
As vidas envenenadas são arrastadas pelos demônios
Os discípulos do Fa não temem os riscos da repressão
Colocam nos ombros a salvação dos seres
O Dafa vem do Criador
Que desperta as pessoas para que obtenham o Fa e voltem para os Céus
A repressão é para mentir às pessoas do mundo
Para que não sejam salvos, soltam fumaças de ilusão
Salvando pessoas em meio às tribulações, o tempo é apertado
Apesar de ser sofrido aos discípulos do Fa, suas determinações são ainda mais duras
Apenas para que os seres possam ser salvos
A verdade se espalha entre o Céu e a Terra

9 de fevereiro de 2016

As pessoas vêm por esse acontecimento

A maioria das pessoas do mundo são deuses dos Céus
Maravilhosas e sagradas com Fa sem limites
Após passar a criação, estabilidade e corrupção, a destruição se aproxima
Quem carregará nos ombros a responsabilidade de recriar o Céu e o Universo?
O Criador veio para retificar o Céu e a Terra
Os Deuses pediram por salvação e vieram à humanidade
Assim que entraram na ilusão, se esqueceram da promessa
Se apegaram por fama e benefícios, sendo conduzidos por sentimentos
Seus parentes sagrados de reinos celestiais clamam por você para serem salvos
Procure rápido pela verdade para dissipar a fumaça das ilusões
Os discípulos do Dafa estão salvando as pessoas
Ao compreender a verdade, o caminho leva aos Céus

14 de fevereiro de 2016

30

Os Deuses estão dançando

Sons, canções e danças suaves se transformam no mundo dos Deuses
Benevolência e beleza puras revelam a natureza primordial
Damas divinas graciosas que descem do supremo Céu
Coloridas e exuberantes, renovam o céu e a terra
Longos vestidos voam e flutuam, mas os pés ficam em quietude
As duas mangas são largas e giram, mas param como paralisadas
Pulos, giros e deslocamentos, as divindades estão presentes
Na humanidade, quem ousará se chamar de estrela da dança

15 de fevereiro de 2016

Os discípulos do Fa não querem abandonar você

Ao passar da criação, da estabilidade e da corrupção, o que vem a seguir é a destruição
É a lei dos corpos celestiais e milhares de governantes se preocupam
Reverteu o céu e a terra o Criador
O Dafa salva as multidões para que cultivem de novo
Os Deuses desceram ao mundo para obter o Fa
Reencarnaram dentro da ilusão por milhares de anos
Combatendo por fama e riquezas, esqueceram do propósito de terem vindo
A humanidade é difícil de aguentar, mas o sonho ainda não cessou
O demônio vermelho faz maldades e esconde a verdade
Para voltar aos Céus, não seja prisioneiro de mentiras
Seres, acordem logo, os Deuses já chegaram
Os discípulos do Fa não querem abandonar você

22 de março de 2016

31

Os discípulos do Dafa estão salvando

O grande rio [3] corre para o Leste e não volta atrás
O tempo é como água, é difícil mantê-lo
Em idas e vindas de reencarnações, onde está a margem?
Quando será transmitido o caminho para voltar aos Céus?
O Universo se renova e a grande catástrofe chega
O Criador veio e montou o altar do Fa
Para recriar o céu e a terra e salvar os seres
A maioria das pessoas são Deuses que desceram à humanidade
Para verem o Soberano e salvar os seres dos Céus
Serem remodelados pelo Fa para então regressarem
A mentalidade moderna transformou as pessoas
O ateísmo ocultou a verdade
O evolucionismo é um discurso falso e mentiroso
Em meio a fama, riqueza e sentimentos, as pessoas são encobertas por ilusões
Os discípulos do Dafa estão salvando pessoas
Dissipe ilusões e mistérios e suba ao barco que navega

2 de julho de 2016

Voltando a Chibi em sonho

Lutaram em batalhas pela pátria
A alma heroica de guerreiros possui grande espírito de retidão
A batalha em Chibi mais uma vez
A cultura chinesa não pode morrer

22 de julho de 2016

32

Um espetáculo de milhares de anos

Sombras graciosas seguindo o vento pisam as nove cordas
Divindades de mangas longas refletem charme e delicadeza
Vestidos de jade flutuam como salgueiros de Chang’An
O vento sopra a lótus quando as roupas coloridas dançam
Um palco cheio de beldades coloridas enchem os olhos de cores
A mulher do palácio de Guanghan [4] está diante do fechar das cortinas
O giro da canção e da dança derramam orvalhos
Após assistir é que se compreende a espera de milhares de anos

26 de outubro de 2016

Esperando por uma eternidade

Deuses celestiais flutuam com posturas serenas de dança
Belas, delicadas e vívidas, com cabelos de divindade amarrados
Uma miríade de estilos e harmonias nos vais e vens
O olhar com sorriso faz flores se envergonharem
Virando e girando com corpos leves
Ao recolher o passo planejando a parada, a harmonia ainda não cessa
A canção e a dança despertam a natureza primordial
Na verdade, esse espetáculo esperou por uma eternidade

27 de outubro de 2016

33

Clareza após assistir

Esplendor magnânimo que enche as cortes celestiais
Danças em voo e posturas divinas caminhando pela canção
Bênçãos que cobrem o céu e ilumina o Cosmos
Beldades celestiais graciosas com passos leves e sublimes
Longos vestidos que flutuam como pavões mostrando as penas
Grandes mangas giram pelo corpo como duas asas
Canções sagradas e sinfonias divinas revelam a verdade
A salvação do Shen Yun ficará claro depois que se assiste

27 de outubro de 2016

As maravilhas dentro do espetáculo

Bodisatvas voam pelos Céus e descem do supremo paraíso
Como em poesias e pinturas, com charmosas posturas de divindade
Em danças elegantes demonstrando a harmonia do corpo
O corpo leva dois braços que se curvam como Deuses e heróis
Do tronco estendem dois membros, de pé em majestade
Como asas de fênix coloridas, com técnica corporal encantadora
A feição dos Deuses é magnânima e reflete o Céu e a Terra
Só depois que se vê é que se entende as maravilhas dentro do espetáculo

27 de outubro de 2016

34

Escolhendo povos benevolentes

Beldades dançam graciosamente ao som de tambores e cítaras
Com qualidade de jades, flutuam e fazem chegar o estilo da história
Delicadezas e charmes mil surgem da harmonia
Girando, movendo e parando, as belezas do reino celestial
O Céu e a Terra voltam à retidão e derramam orvalhos
O esplendor enche os olhos de volta a Han e Qin [5]
Quem sabe que o Shen Yun está salvando?
Os Deuses já estão escolhendo povos benevolentes

27 de outubro de 2016

Cumprir logo

O Criador já veio ao mundo
Todas as coisas do mundo estão mudando radicalmente
Todos os seres o estão procurando
As mentiras do demônio vermelho enganam as pessoas
Para que elas não possam conhecer a verdade
Para que elas sejam empurradas para o lado contrário
Um crime contra os Deuses é maligno demais
Perdem a esperança de salvação e se atolam no perigo
O céu e a terra estão mudando, e as pessoas estão sendo trocadas
Cumpra logo a promessa de quando veio ao mundo

28 de outubro de 2016

35

Definitivamente não manter

Uma nítida lua circular ilumina o dia da lua [6]
O demônio vermelho bagunçou o mundo e fez as tradições se perderem
Nas vastas terras da China, a catástrofe vermelha se alastra
Quando o Fa retificar a humanidade, fará você cessar

21 de janeiro de 2017

Voltar à corte celestial

Melodias e sons divinos purificam o coração e o espírito
Canções exaltadas e versos do Fa despertam a sabedoria e a lucidez
Beldades e belezas divinas com harmonia na dança
Eliminam as preocupações, dissipam as adversidades e tornam o céu claro
A grande promessa dos Deuses e Budas é executada no mundo humano
Se atarefam sem parar para salvar os seres
A humanidade sempre foi uma encenação no fundo
É como um sonho que se acorda subitamente para voltar à corte celestial

15 de março de 2017

36

Recriar

Na imensidão do Céu e da Terra, quem é o soberano?
Na confusão da humanidade, para onde ela vai?
Criação, estabilidade, corrupção e destruição é a regra
A grande tragédia já chegou, quem irá impedí-la?
Pessoas do mundo, procurem logo pela verdade
As portas do Céu já se abriram e não ficarão assim por muito tempo
Retorne ao tradicional e o caminho levará ao Céu
O Criador está salvando o Grande Cosmos

25 de abril de 2017

Redigir novos versos

Os anos passam como correntes de água e giram em instantes
O Dafa transmite pelo mundo e os demônios se enlouquecem
Um caminho de retificação do Fa, difícil de dizer com palavras
Vê-se todo tipo de bondades e maldades em dezenas de milhares de camadas de céu
Apesar de a humanidade ser pequena, está repleta de Deuses
Monstruosidades de outras dimensões fazem bagunça
Vidas de diferentes recantos vieram pelo Fa
Pelo positivo ou pelo negativo, competem pela dianteira
O mundo caótico e próspero está em meio a fogos de artifícios
Depois que agrada aos olhos, só sobra fumaça
O Fa retificando a humanidade é nesse instante
O poder dos Deuses domina a maldade e redige novos versos

25 de junho de 2017

37

Falando sobre o chá

Um copo de chá debaixo da lua
Falando sobre a China em torno do forno
Falando das coisas da história de forma descontraída
Uma pergunta feita em risos não precisa ser respondida

29 de julho de 2017

Sabor de álcool

Os Deuses que bebem álcool estão dentro do Tao
Os intelectuais que bebem álcool escrevem poemas e textos
O povo bebe álcool para se libertar de suas milhares de preocupações
Os lacaios do Partido quando bebem álcool ficam com a boca repleta de fedor

29 de julho de 2017

O Tao do chá

O bule do Cosmos é pendurado sobre o forno
Em cada copo, aprecia-se o que está debaixo do Céu [7]
O Tao fala sobre as coisas do Céu e da Terra
Em todas as coisas existentes, o Fa é o maior

31 de julho de 2017

38

Apreciar o chá e discutir o Tao

Observando a montanha, o olho está repleto de verde
Ao apreciar o chá, surge um aroma na boa

31 de julho de 2017

A harmonia do chá

Um forno de carvão aquece o outono profundo
A lua ilumina o céu e a terra e os abismos dos vales
Cada copo de chá suave acompanha uma longa canção
Sentados em círculos próximos à cerca, a conversa não cessa

9 de setembro de 2017

Quiosque de chá

O chá suave imerso na fonte do dragão [8], o corpo em quietude mas a mente não está ociosa
Num templo antigo incrustado na montanha com florestas, observo sentado a humanidade

Outono de 2017

39
Infortúnio

Numa lua clara e em ventos do outono, as noites ficam gradualmente frias
O vento sopra o fogo do carvão e é sentido pelas costas
Um chá suave num copo aquecido, observando o que está fora da montanha
A grande catástrofe se aproxima e os sinais são de infortúnio

28 de setembro de 2017

O céu se clareia gradualmente

Nítido e límpido, um céu cheio de clareza
O vento da paz sopra pela Corte do Dafa
Em 15 de agosto, as lâmpadas acompanham a lua
Em sons de conversas risonhas, o céu se clareia gradualmente

4 de outubro de 2017

Subir ao Céu de Cosmos superiores

Para o quê é a pressa da humanidade
Vem vazio ao mundo e não tem nada quando parte
Por fama, riqueza, sentimentos e mágoas, se ocupam por uma vida
Ao olhar para trás, ressentimentos e feridas no corpo e no coração
Na catástrofe depois do fim, o Céu e a Terra ficam estéreis
Os Deuses desceram ao mundo para serem pessoas
Reencarnaram para esperar o Criador
Para serem salvos, remodelados e subir ao Céu de Cosmos superiores

Ano de 2018

40

Por este momento

As tristezas e alegrias da vida humana são uma encenação
Brigam por fama e riquezas, desgastando o coração e o espírito
Ao perder todos os anos da vida, um corpo cheio de doenças
E não sabem que há um propósito verdadeiro para a vida humana
O Criador abriu um novo Céu e uma nova Terra
A salvação dos seres é iminente
Para voltar aos Céus, procure rápido pela verdade
O Dafa desvendou os mistérios de tempos longínquos

Ano de 2018

O Shen Yun é a salvação

Nuvens coloridas flutuam e trazem prosperidade a dez mil milhas
Sons divinos ecoam do Paraíso
Sombras charmosas e roupas sublimes como o vento sopra o salgueiro
Guerreiros com estilo, o regresso a Han e Tang [9]
O grande espetáculo de cinco mil anos se junta num único palco
Dentro e fora da encenação, atarefados com a salvação dos seres
Ao terminar de ver um show do Shen Yun
O barco onde embarcou já está na trilha do além-do-mundo

28 de fevereiro de 2018

41
Lavando o que está há muito tempo selado

A dança e a música são benevolentes e belas e movimentam o Cosmos
Deidades graciosas com harmonia por todo o corpo
Não se vê o Reino dos Céus, mas as beldades divinas estão presentes
Belezas por todo o palco ajudam o Mestre
A maioria das pessoas do mundo são Deuses que vieram ao mundo
Perdidos na humanidade, atordoados dia após dia
A música penetra o coração das pessoas e a dança as comove
Ao lavar o que está há muito tempo selado, se vê a generosidade

28 de fevereiro de 2018

Observando o quadro e adentrando o ambiente

Um jovem cheio de convicções no peito
Que idolatra grandes talentos capacitados
Com fama gloriosa, volta à terra natal
Para quê você veio nessa vida?

18 de agosto de 2018

Salvar

A dança divina e as canções dos Deuses vêm do Paraíso
Atravessam o corpo, lavam a medula óssea e aquecem o coração
Com pensamentos benevolentes e feições bondosas, o corpo se reestrutura
Ao abrir a iluminação, relembra das longas encenações e sonhos

19 de agosto de 2018

42

Espalhar frutos de orvalho

Reencarnações e reviravoltas, quem sou eu?
Em buscas e procuras, trancado em meio à perdição
Vidas após vidas, sem parar de brigar por fama e lucros
Digladiando dentro do mar de desejos, acaba com as duas mãos abanando
Um livro dos Céus faz sucesso no mundo
Ilumina o céu e a terra e espalha frutos doces
A maioria das pessoas do mundo veio do Céus
Saiba da verdade para voltar ao reinos celestiais

31 de agosto de 2018

Cultivar em meio ao Fa

Constelações e estrelas se movimentam, milhares e centenas de anos passam
Reencarnações e reviravoltas, destino ancestral
A criação do mundo foi para libertar os reinos celestiais de tribulação
O Dafa transmite no mundo para dissipar o receio das multidões
Nos cinco continentes e quatro oceanos, as brigas não cessam
Os Deuses não abandonam o solo do Oriente e nem do Ocidente
Os seres vieram esperar o Criador
Para lse ibertarem das tragédias, reconstruirem-se e cultivar em meio ao Fa

5 de setembro de 2018

43

Quem tem sorte

Os Deuses descem ao mundo apostando suas vidas
Vêm ser pessoas para esperar o Criador
Em reviravoltas e reencarnações, quem é quem?
Um grande sonho de mil anos, sendo sofrido em todas as vidas
Após o fim, o demônio vermelho dança no mundo caótico
Não se distingue benevolente e malevolente, as tradições não são mais como antes
O Dafa que salva e a verdade se transmite
O grande caminho leva ao céu, quem tem sorte?

7 de setembro de 2018

Espanto

Os corpos celestias se renovam, os Deuses se espantam
Céus entram em colapso e estrelas se dizimam, mas as pessoas não sabem disso
Passados Criação, Estabilidade e Corrupção, a Destruição é iminente
O mundo entra em um grande caos e o demônio vermelho responde a isso
O Cosmos se renova, há uma estrela da sorte
Os discípulos do Dafa transmitem as verdadeiras escrituras
O Criador do mundo que retifica o céu e a terra com o Fa
Salva os seres e elimina as criaturas perversas

7 de setembro de 2018

44

Nota avulsa ao assistir à competição

Uma garota pequena, feia e perdida
Que só pensava em voltar para casa assim que chegou a Feitian
Nas aulas, esticando as pernas, era vida e morte
Hoje é uma flor famosa no palco de dança

16 de setembro de 2018

Imponência masculina

Dragões e tigres com vitalidade, os guerreiros estão presentes
Voando, saltando e girando na grande competição
Zhao Yun, Yue Fei, o grande facão de Guan Yu [10]
Têm técnicas apuradas, todos são generais

16 de setembro de 2018

Penas fortes

Não se vê nenhuma maravilha de um dragão adormecido
Que se oculta nas montanhas fortalecendo suas penas e asas
Demônios distorcidos e caóticos se vangloriam
No dia que levantar voo, o céu e o Sol serão encobertos

22 de setembro de 2018

45
A lua se pendura novamente

Em 15 de agosto, dia de reunião
Em quantas famílias faltam pessoas, e quantas estão completas?
Os discípulos do Dafa sofrem a perseguição
Quando o Fa retificar a humanidade, a lua se pendurará novamente

Noite do dia da Lua de 2018

Milhões e milhares

15 de agosto, nuvens enchem o céu
A humanidade em torpe, seus sonhos são como fumaças
Em um momento de vida e morte, as pessoas ainda não acordaram
Depois que passar a grande catástrofe, seus estados e situações mudarão

Noite do dia da Lua de 2018

Catástrofe vermelha

Longa história de cinco mil anos
Sentimentos conectam ao China, em amargura e em doçura
As margem do Yang-Tsé e as águas do rio Amarelo
Vivenciaram costumes e tradições e não mudaram de aparência
O demônio vermelho enlouquece e bagunça à frente
Destroem as tradições e humilham os sábios ancestrais
Uma geração de glória e vergonha, uma eternidade de culpa
Executar os demônios, retirar o vermelho e pisar na lótus dourada

8 de novembro de 2018

46

Retornar

O céu não tem moral, a terra não tem virtude, o Universo está em perigo
Sem ideias, Deuses e Budas repletos nos céus vislumbram lágrimas de desespero
Dentro do grande Cosmos, um sonoro trovão de salvação dos seres
O Rei Sagrado da Roda da Lei emerge e voa para baixo
Cria os Três-Reinos, retifica o Fa dos Céus e salva o macro e o micro
Carrega tudo para si pecados e carmas dos seres do céu e da terra
Recria os corpos celestiais, retifica o Fa e renova os Céus
Obtenha o Dafa, construa o corpo dourado e retorne para casa

8 de novembro de 2018

É tudo encenação

Posturas divinas e danças harmoniosas descem do Paraíso
Em tubos e cordas, canções e músicas em sinfonia
Em graciosas danças e giros, Deuses e Budas aparecem
Cenas belas e grandiosas entorpecem o intestino das pessoas
Deuses transmitem a civilização de cinco mil anos
Grupos de heróis surgem novamente para guiar a navegação
Reencarnações e reviravoltas, são tudo encenação
Por hoje, têm se ocupado por todas as outras vidas

Ano de 2019

47

Redigindo novos textos

Ao levantar as cortinas, vê-se o Paraíso
Ao som de um gongo, dez mil raios de luz
Tradições antigas e harmonia divina, belas paisagens
A dança dos Deuses trazem as pessoas a domínios divinos
Cada som do céu chama as pessoas a despertarem
No palco da humanidade, se vê o passar do tempo
Dentro ou fora do palco, é tudo encenação
Para salvar as pessoas, redijo novos textos

Ano de 2019

Transcender a poeira

O som antigo do Shen Yun é o Deus da sorte
A música divina lava o coração, a dança purifica a pessoa
Elimina a doença, dissipa os receios, deixa o corpo todo leve
A gratidão sobe ao coração e lágrimas deixam marcas
Damas divinas giram e dançam, corações humanos se transformam
Canções e músicas despertam a pura natureza inata
Ajudar o Mestre a salvar as pessoas é uma virtude imensurável
Salvam as pessoas, a si mesmo e, aos poucos, transcendem a poeira

Ano de 2019

48

As portas dos Céus se abrem, a Roda da Lei gira

Divindades descem da porta do Céu em posturas divinas
Sons graciosos de tubos e cordas adentram o coração e a alma
Canções altas despertam a promessa ancestral
Parece que Budas e Deuses aparecem no palco
Corpo e coração puros, sem se contaminar na poeira
Cenas grandiosas entorpecem pessoas dentro da perdição
Reencarnações e reviravoltas, eram tudo sonhos
Onde a porta do Céu se abre, a Roda da Lei gira

Ano de 2019

Elogio aos atores do Shen Yun

Belas e magnânimas danças, em harmonia como Deuses
Girando e pulando, em posturas refinadas
Em anos passados de novato, sofrimentos excruciantes
Pernas duras, costas curvadas e tremendo no palco
A habilidade não frustra a determinação do coração
Esforçando e praticando sem contar os dias
De repente sentem o corpo leve e a sabedoria aberta subitamente
A Fênix expande as asas entre o Céu e a Terra

Ano de 2019

49

Dançando a eternidade

Em serenas posturas de dança, o vento sopra os salgueiros
Borboletas flutuam e caminham no palco
Em transe, entra-se em seu reino
Essa cena, nesse cenário, parece que já aconteceu
Milhares de luzes e esplendor, movendo-se na harmonia
Sorrisos encantadores, entorpecidos como álcool
A eternidade se dança no céu e na terra
Esse espetáculo veio originalmente dos Céus

Janeiro de 2019

Filhos e filhas do Shen Yun

Corpos longos e belos como salgueiros verdes
Há no céu a dança harmoniosa e sorridente
Belas jovens do Shen Yun são como lótus sagradas
Ajudando o Mestre a salvar pessoas e trilhando no caminho dos Deuses
Heróis em voo dançante descem dos Céus
Ágeis e atléticos, girando com maravilhas ocultas
Quem é o herói? Quem é descolado [11]?
Outro forte surge na floresta dos lutadores [12]

50
Transmitindo tradições ancestrais

Cem flores disputam por beleza e apresentam tradições ancestrais
Há herdeiros para a cultura semi-divina
A harmonia chinesa em posturas e charmes
Movendo longos membros para voar e se elevar
Músicas divinas e sons harmoniosos transmitem belos sons
Cores radiantes exibem centenas de belezas
A China de cinco mil anos concedida pelos Deuses
É nessa vida que a tradição é chamada de volta

16 de fevereiro de 2019

[1] Três talentos: Céu, Terra e homem
[2] Chang'E: divindade que habita a lua
[3] Grande rio: Yang-Tsé
[4] Guanghan: onde reside a beldade da lua, Chang’E
[5] Han e Qin: dinastias chinesas
[6] Dia da Lua: 15 de agosto
[7] Céu: mundo
[8] Fonte do dragão: fonte Longquan
[9] Han e Tang: dinastias chinesas
[10] "Zhao Yun, Yue Fei, o grande facão de Guan Yu": Famosos generais da história chinesa
[11] "Quem é descolado": Dentro do contexto se remete a alguém que se destaca, fugindo da
normalidade, com poucas amarras mundanas, mas esse termo pode também ser usado para indicar
promiscuidade.
[12] "Outro forte surge na floresta dos lutadores": Remete ao uso duplo de “dança” e “luta” que o
Mestre mencionou. “Floresta dos lutadores” se refere ao ambiente onde competiam praticantes de
artes marciais

