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(Todos os discípulos se levantam e aplaudem fortemente recepcionando o Mestre. 

O Mestre faz Heshi e gesticula para que todos se sentem.) 

 

Olá a Todos! (Discípulos: Olá  Mestre!) (Discípulos aplaudem fortemente) Todos 

têm trabalhado arduamente! (Discípulos: O Mestre é quem tem trabalhado 

arduamente!). Uma parte de vocês, discípulos do DaFa, veio da China continental. Seja 

na comunidade internacional ou na China continental, a situação da retificação do Fa é a 

mesma: todo o processo aparenta não ter uma ordem, mas na realidade é muito bem 

ordenado. 

No passado, eu disse que o objetivo das velhas forças na perseguição é utilizá-la 

para que os discípulos do DaFa abandonem seus apegos humanos; ao mesmo tempo, 

elas  reconhecerão que cultivaram até a Perfeição somente aqueles que atravessaram 

esta prova cruel – elas fizeram arranjos nesse sentido. Na essência, o Mestre não 

reconhece as coisas delas, pois eu uso o método de resolver tudo pela benevolência, mas 

o método utilizado agora decorre das interferências das velhas forças. 

Falando em termos de cultivo pessoal, nessa transmissão do Fa, grandes portas 

foram abertas para o cultivo. Muitos estão entrando e somente agora tornando-se 

discípulos do DaFa. Esses estudantes são o terceiro grupo do qual falei no passado, são 

os que não eliminaram sistematicamente o carma durante o processo histórico. Os que 

desceram seguindo o Mestre, e que em diferentes períodos históricos estabeleceram 

relações predestinadas com o Mestre, conseguiram eliminar o carma em cada existência 

e em cada ciclo antes desta vida atual. Porém, os que estão entrando agora não passaram 

por esse processo durante a história, e por isso carregam grande quantidade de carma. O 

homem, por viver no mundo humano, criou carma, vida após vida acumulou muito 

carma. Pensem todos, um cultivador nessa condição pode se Iluminar? Não pode. Acaso 

Jesus não disse que o homem tem pecados? Não importa o entendimento que se tem 

disso, porque, na realidade, uma pessoa produz carma só por estar viva, e, para se 

atingir um estado de pureza, é preciso se purificar, cultivar até que não exista mais 

carma , só assim é possível chegar à Perfeição. 

Eu não reconheço as coisas das velhas forças, mas no cultivo pessoal, vocês 

devem cultivar e serem diligentes. Falando dessa perspectiva, pensem todos: a partir de 

20 de julho de 1999, quando se iniciou a perseguição orquestrada pelo partido 

comunista chinês contra os discípulos do DaFa realmente se viu muitas manifestações 

de corações humanos; os que não se mantiveram firmes durante a perseguição ficaram 
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para trás por causa disso, e tem alguns que inclusive agora não se atrevem a sair. O 

cenário atual é muito diferente, o sentimento é de que as coisas estão mais brandas, 

fazendo que algumas pessoas tomem coragem, inclusive voltem à prática. Durante esse 

processo, realmente corações humanos de todos os tipos se manifestaram e foram 

expostos. Esperar que a perseguição acabe logo é um anseio, enquanto que denunciá-la 

e tratá-la com pensamentos retos é o que um discípulo do DaFa deve fazer. No entanto 

há alguns que pensam em encontrar um lugar em que possam estar seguros durante a 

perseguição e ter uma vida tranquila e confortável; há também diversas interpretações 

sobre a perseguição. Seja como for, realmente todo tipo de coração humano  se 

manifestou em meio a essa perseguição cruel. 

Então, falando a partir desse ponto, muitos de nossos praticantes se comportaram 

muito mau, e as velhas forças encontraram uma justificativa dizendo: “Olha aí... Esse é 

seu discípulo? Se você o quiser, nós ajudaremos você a eliminar os apegos dele. Uma 

pessoa dessa pode subir aos céus?”. Você vê que todo tipo de apego se manifesta. Em 

meio à mais cruel das perseguições, ainda há pessoas que circulam boatos e rumores, 

mostram ostentação e todo tipo de coração humano, agravando a crueldade da 

perseguição. Se o seu coração se abalar, as velhas forças manipularão a polícia para que 

bata em sua porta, e assim  o mal vem à sua procura. 

A situação no cenário internacional é a mesma. Como era cruel a perseguição há 

alguns anos! As pressões de todo os tipos eram muito grandes, incluindo a pressão no 

cenário internacional. Naquela época, os discípulos do DaFa não tinham espaço para  

falar nada e todas as mídias da China eram controladas pelo discurso unilateral do 

perverso partido comunista chinês,  a sociedade internacional nem ao menos sabia o que 

era o Falun Gong e o mundo todo transmitia as reportagens mentirosas do governo 

chinês. Pensem todos: esse tipo de perseguição foi uma grande opressão que cobriu o 

Céu e a Terra na qual as mídias do mundo inteiro fizeram parte. Frente à tamanha 

pressão, os discípulos do DaFa no exterior também manifestaram corações humanos 

muito sujos, e por isso muitos caíram. Aqueles que conseguiram passar por isso, 

realmente são extraordinários, até os Deuses os acham extraordinários, porque aos olhos 

dos Deuses, uma vez que vocês estão em meio ao ambiente humano, isso faz uma 

enorme diferença, e por isso os admiram. 

A vida em cada ambiente do Universo é bela, não é como a dos humanos, tão 

perversos e cheios de amarguras, por isso, os que tiveram a coragem de vir para este 

lugar dos humanos, só por isso,  já são extraordinários. Devido aos princípios no mundo 
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humano serem todos invertidos, o bem e o mal estão todos invertidos;  o homem vive 

gerando carma, e por vivermos em meio a esses princípios invertidos, nenhuma das 

vidas nos céus quer se aproximar daqui, então aqueles que vêm para cá são realmente 

extraordinários, e os Deuses realmente os respeitam muito. Comparando-se as formas 

de existência das vidas no céu com as vidas daqui, fica claro que quem tem coragem 

para vir para cá é realmente extraordinário. 

As pessoas da sociedade humana atual, não todas, mas a grande maioria veio do 

Céu, vieram de diferentes Universos gigantescos e distantes, de diferentes níveis de 

consciência, de diferentes posições, e todas vieram aqui para obter o Fa. Assim que, ao 

encarnar aqui, ninguém sabe de onde veio, porque a sociedade humana é em si uma 

ilusão, vir para aqui, significa estar em meio a ilusões. Mas só pulando para dentro da 

ilusão é que você pode se cultivar. Se alguém que entra neste ambiente de ilusão 

consegue fazer que seus pensamentos retos ainda emirjam, se num ambiente tão 

perverso, perigoso e amargo como este, ele ainda é capaz de cultivar, de assistir  o 

Mestre na retificação do Fa quando o DaFa é difundido, e, além disso, pode salvar os 

outros em meio a tantas tribulações, então  digo que  é realmente extraordinário. É 

assim que se encara esse problema e, por isso digo que, se você conseguiu passar pelo 

“20 de julho”, você é extraordinário. 

É claro, tropeçar; fazer bem uma coisa, fazer mal outra... Isso tudo são coisas do 

processo de cultivo. Se você é capaz de perseverar e passar por tudo isso, então você é 

extraordinário.  Se você é capaz de fazer as coisas que um discípulo do DaFa deve fazer, 

então você é extraordinário. É assim como é visto. São pouquíssimos os que passaram 

por tudo isso sem nenhum problema, fazendo tudo muito bem, e esses são realmente 

excepcionais. Mas nem sempre é assim, é cultivo, quem não comete erros? Inclusive 

durante essa perseguição, alguns talvez tenham cometido erros maiores; outros, erros 

menores. Mas se você é capaz de despertar, de se responsabilizar por seus erros, de 

encontrar seu problema e fazer bem novamente, então você está cultivando. 

Algumas pessoas, depois de levarem um tombo, nunca mais foram capazes de se 

levantar, inclusive depois disso passaram a fazer as coisas só por fazer, chegando até 

mesmo a ir para o lado contrário. Outras pessoas não entendiam nada sobre religião, fé, 

cultivo, porém com o DaFa aprenderam sobre Deuses, Budas e Taos e obtiveram alguns 

princípios do Fa. Porém, durante a perseguição, devido ao coração de medo, se 

evadiram e entraram em outras religiões. Carregando o coração do medo, você não 
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obterá a Iluminação, não importa para onde você vá, pois todos esses corações são de 

apego. 

É claro, o cultivo em DaFa não é como as formas de cultivo do passado, pois no 

passado exigia-se que durante o cultivo todos os corações humanos fossem 

completamente eliminados, mas para os  discípulos do DaFa não é assim, pois ainda 

precisam cultivar em meio às pessoas comuns, e, por isso, precisam manter algo de 

pessoa comum, garantindo o pensamento e ações que permitem viver entre as pessoas 

comuns, e, ao mesmo tempo, permitem poder ajudar o Mestre a salvar os seres nesse 

ambiente durante a retificação do Fa. Todas as pessoas do mundo vieram para o DaFa; 

se todos os praticantes fossem viver nos templos ou nas montanhas, quem iria salvá-las? 

O que significa ser chamado de discípulo do DaFa? O Mestre ensina justamente 

vocês, discípulos do DaFa. Purifico-os e forjo-os até a maturidade para que possam 

salvar multidões de seres: isso é um discípulo do DaFa. O título de discípulo do DaFa 

não tem nada a ver  com aqueles que cultivavam e se Iluminavam individualmente na 

sociedade das pessoas comuns, pois eles não possuíam a responsabilidade de salvar 

seres, já que a Iluminação era para si mesmo. O que os discípulos do DaFa se tornarão 

certamente não é como nos pequenos Fa, esse ponto acredito que todos já estão cientes: 

Os discípulos do DaFa carregam a responsabilidade dos discípulos do DaFa, que é 

salvar as multidões de seres. 

Falando em salvar seres, muitos de nossos discípulos  realmente têm feito muito 

bem, não importa a idade ou o nível de conhecimento. Muitos discípulos do DaFa de 

idade avançada, até mesmo aqueles com baixo nível cultural, têm feito muito bem. Os 

discípulos do DaFa que participam de diferentes projetos têm contribuído bastante, 

todos o fazem bem. Anteriormente, eu disse aos que participam de diferentes projetos, 

especialmente para os que participam dos meios de comunicação, que se quiserem 

esclarecer a verdade de forma ainda melhor, que se quiserem se opor à perseguição e, ao 

mesmo tempo salvar as multidões de seres com os meios de comunicação, devem  se 

destacar na sociedade humana comum, ser bem gerenciados e terem boa circulação. É 

preciso aprender com as empresas de comunicação das pessoas comuns, para assim 

poder funcionar adequadamente. Só assim poderá ter eficácia aos seus propósitos. 

Muitas pessoas, desde o início, apegaram-se a um pensamento ligado ao tempo, 

por isso, esforçam-se por um tempo e depois desistem. Agora já perceberam que não é 

assim. Tudo o que os discípulos do DaFa fizerem, deverá ser feito firmemente; 

coloquem o coração nisso, não importa o tempo e nem pense demais, você deve se 



	   6	  

esforçar para fazer bem tudo o que deve ser feito, e assim a coisa como um todo será 

bem feita. Muitas pessoas, sob a pressão da perseguição, querem que a perseguição 

termine logo, e por isso trabalham vigorosamente só por um certo período de tempo. 

Não é bem assim. É claro, a mídia de vocês realmente tem surtido um grande efeito na 

salvação dos seres. 

Há pouco falei da salvação dos seres. Pensem a respeito: No cenário internacional, 

muitos dos nossos discípulos do DaFa já conhecem o pensamento das pessoas comuns, 

o qual é diferente das pessoas da China continental. O que quero dizer com isso? Em 

países ex-comunistas, o pensamento e a forma de pensar das pessoas, vieram da cultura 

do partido, a qual danificou a cultura desses povos, pois seguidamente incutiu  neles os 

princípios  e as noções extremamente malignas do perverso partido. Esses princípios e 

fundamentos malignos foram incutidos pelo perverso partido. As pessoas que crescem 

em meio a cultura do perverso partido, possuem essa forma de pensar e ver os fatos, e é 

muito difícil eliminar por completo essa coisa. No entanto, aqueles que ficam por um 

bom tempo fora da China, percebem que há uma distância entre seus pensamentos e os 

dos outros, não são nada iguais. Aqueles que saem de países comunistas possuem um 

forte coração de autoproteção, também possuem um coração bastante forte quando se 

expressam sobre alguns problemas; fora da China, não é assim. 

Especialmente nos meios de comunicação, utilizar o discurso, o vocabulário, a 

forma de pensar da cultura do perverso partido equivale a propagar a cultura do partido; 

portanto, todos devem prestar muita atenção a essas coisas. Em especial, recentemente 

entraram algumas pessoas novas nas mídias, jovens que saíram da China continental; 

vocês devem dar uma atenção especial a isso, seja qual for a mídia, todos prestem 

atenção. As mídias que os discípulos do DaFa construíram arduamente nessa 

perseguição, ajudaram a reverter essa situação maligna no cenário internacional – isso é 

esplêndido. As mídias fizeram uma grande conquista, vocês devem valorizá-las, não 

devem mudá-las com a cultura do partido, evitando assim que se pareça com a mídia da 

China continental: uma aparência estranha, vocabulário estranho, artigos da China 

continental que não são publicados diretamente... É preciso tomar cuidado com essas 

coisas. 

Estava falando sobre os problemas que aparecem durante a salvação dos seres, 

todos devem tomar cuidado com isso. Muitos de nós esclarecem a verdade em meio ao 

vento, à neve, e isso é realmente fatigante. No último fahui eu havia citado que o 

esclarecimento da verdade não pode afrouxar nos pontos turísticos – ao esclarecerem a 
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verdade, deve-se focar especialmente os turistas que saem da China continental a 

passeio. Todos os lugares estão fazendo isso e fazem muito bem, tenho observando isso, 

está sendo realmente muito bem feito. O cenário como um todo está mudando, e a 

postura das pessoas que saem da China continental também já é diferente; dentro da 

China continental, eles já têm coragem de falar mal do perverso partido comunista 

chinês, e fora da China têm menos medo ainda, acabam sendo muito melhores que os 

chineses que saíram antes, que por sua vez, assustados pelos consulados do perverso 

partido, não têm coragem sequer de assistir ao Shen Yun, enquanto que os que saem 

agora, assistem ao Shen Yun quando este está se apresentando; quanto à renúncia ao 

partido, em poucas frases concordam em renunciar, inclusive recusam-se a usar 

pseudônimos e renunciam com o nome verdadeiro. 

Tampouco é simples assim, é que o processo inteiro de retificação do Fa chegou a 

esse ponto. Em meio a tudo isso, há um grande mérito por parte dos discípulos do DaFa 

no esclarecimento da verdade e na salvação da multidão de seres; por isso a mudança 

atual foi possível. Os discípulos do DaFa geraram um grande impacto no cenário 

aparente da humanidade, o grandioso poder da retificação do Fa não para de avançar, e 

os elementos malignos vêm sendo continuamente destruídos. Sem considerar os 

discípulos do DaFa, as pessoas do mundo também estão começando a conhecer 

novamente o DaFa. No âmago da vida de uma pessoa, aquele lado esclarecido dela sabe 

quem realmente ela é, mas na superfície de uma pessoa é como se a vida dela estivesse 

vestindo uma roupa e essa superfície não sabe nada. Muitas pessoas pensam que Falun 

Gong é simplesmente um qigong, não conseguem nem imaginar que Falun Gong é tão 

grandioso que todos os Três-Reinos foi criado por ele, e que toda a sociedade humana 

foi pavimentada para a retificação do Fa. 

A vida primordial dos humanos – você a chama de alma, nós a chamamos de 

espírito-original – todas vieram do Céu para obter o Fa. Por que vieram aqui para obter 

o Fa? Não seria bom obter o Fa no Céu de forma clara e consciente? Não pode ser 

assim. Por que não? Eu disse, só aqui é possível cultivar, só num ambiente de 

sofrimentos pode-se testar se você merece ou não obter o Fa. Isso foi estabelecido no 

princípio. 

Além disso, a sociedade humana é o nível mais baixo, e salvar os seres diz 

respeito a salvar todos os seres, não apenas os humanos. Todos sabem que nesta 

dimensão em que a sociedade humana existe não há apenas humanos; as pessoas de 

hoje em dia já descobriram a existência de alienígenas, mas vocês sabem quantas vidas 
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e quantos tipos existem? As pessoas são incapazes de imaginar quantas vidas existem de 

diferentes tipos, de diferentes manifestações e diferentes níveis. Este espaço do ser 

humano é somente o nível mais baixo e somente transmitindo o Fa aqui, todas as vidas 

de diferentes níveis e tipos vindas de diferentes corpos celestiais do Universo podem 

obter o Fa; se você elevar um nível apenas, as vidas que estão no nível abaixo não 

poderão obtê-lo, e se não podem obtê-lo, esse nível não existirá mais após a retificação 

do Fa no Universo. Por isso se transmite e se faz no nível mais baixo, usando a 

linguagem desse nível mais baixo. Se os princípios do Fa fossem difíceis, apenas os 

Deuses poderiam entendê-los, e salvariam apenas os Deuses – Como as vidas de níveis 

inferiores teriam a sabedoria para obtê-los? Por isso, o Fa que transmito não tem 

nenhum mistério e se chama “princípios claros”, os princípios do Fa são simples e 

claros. “Os princípios são claros, a fala é clara”, o que digo é o mais claro e o menos 

profundo. As vidas de níveis baixos entendem, no entanto isso acabou dificultando para 

muitas vidas de níveis elevados, que pensam: “Como esse Fa é tão simples assim?”, por 

isso elas acabam não acreditando, acabam pensando “como isso é possível?”. É assim 

mesmo, porém só é menos profundo na superfície; só estudando e cultivando 

genuinamente pode-se ver os princípios de níveis elevados. Por isso digo que não ter 

mistério algum, acabou confundindo os seres de níveis elevados, o significado é esse. 

A humanidade, dentro do Universo, são vidas sobre uma minúscula partícula, não 

é nem como um grão de poeira dentro do gigantesco Universo. Partindo deste planeta e 

olhando de longe, vemos o sistema solar, depois a Via Láctea, todos já sabem disso, 

quem trabalha com astronomia sabe muito bem, quem faz faculdade também; o que 

podemos ver das longínquas galáxias são estrelas, e há várias estrelas que, se você 

ampliar com um telescópio, irá perceber que se trata de uma galáxia. Este Universo é 

assim, visto de longe também é uma partícula que também tem um envoltório. As 

pessoas acham que é gigantesco e ilimitado, e por isso o chamam de Universo. Este 

Universo também não é a maior partícula dos corpos celestiais; há Universos como este, 

com a mesma quantidade de estrelas que vemos: vendo de mais longe, este Universo 

está contido em um Universo ainda maior; vendo de mais longe e mais longe ainda, esse 

segundo nível de Universo ainda é uma partícula como as estrelinhas. O que falei dá 

apenas uma ideia básica de como é. No gigantesco Cosmos, a humanidade não é grande 

coisa, mas durante esta retificação do Fa acabou se tornando o ponto focal do Cosmos 

Universal. Muitas vidas de níveis elevados encarnaram aqui para obter o Fa, ninguém 

imaginou que a coisa iria ser tão grande. 
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A sociedade humana não passa de uma ilusão. Já disse a todos, por exemplo, que 

a China mudou várias vezes de dinastia: quando uma dinastia se degenerava 

moralmente, se corrompia ao extremo a ponto de apodrecer e ter uma  qualidade moral 

miserável, quando estava prestes a ruir, ela era substituída pela dinastia seguinte – isso 

se tornou a regra na China. Na China de hoje, até mesmo o povo enxerga claramente 

que o perverso partido está com os dias contados. Eu só estou dizendo a todos que 

também é uma lei e regra no Universo: criação, estabilidade, degeneração e destruição. 

Refletindo-se no nível individual é o nascimento, envelhecimento, doença e morte; 

refletindo-se em nível de país, é o período inicial cheio de vitalidade, depois o período 

de prosperidade, de declínio e por fim da derrocada. Isso é uma regra. Qual dinastia 

atravessou a história até os dias de hoje? Qual país se manteve intacto atravessando a 

história até os dias hoje? Nunca houve um sequer, e isso também é uma norma e regra 

do Universo. 

Sendo uma vida dentro do Universo, independentemente do nível em que ela está, 

na transmissão e retificação do Fa, desta vez, muitos Deuses, inclusive Deuses bastante 

elevados, não sabem o quão grande é esse fato, só sabem que é grande demais. Os 

humanos sabem menos ainda, por isso as pessoas não acreditam e têm a coragem de 

ofender o DaFa e perseguir os discípulos do DaFa. Nem a expressão “A maldade que 

cobre o Céu” é o suficiente para descrever essa maldade, mas no final essas vidas terão 

de pagar, pagar por seus grandes crimes. Se os discípulos do DaFa, durante o 

esclarecimento da verdade, não forem capazes de salvarem essas vidas, elas irão pagar 

por esses pecados imensuráveis, pois nessa perseguição quase toda a humanidade, 

especialmente os chineses, estão ajudando a correnteza e exercendo efeitos negativos, 

portanto, todas essas pessoas têm pecados causados porque foram usadas pela maldade, 

no entanto, elas também vieram para o Fa. 

Porque o Fa é grande demais, quando uma pessoa o desrespeita, por pouco que 

seja, é muito perigoso. Pensem todos: um Fa de tão grande tamanho, como conseguirá 

pagar? Eu já disse que todos os humanos vieram de níveis elevados, e cada um 

representa as vidas de um lugar onde estão os incontáveis e imensuráveis seres dele; 

essa quantidade de vidas terá de ser destruída para pagar o crime que ele cometeu; além 

disso, ele próprio terá que suportar a aniquilação completa, camada por camada. Isso é 

realmente assustador. De início eu não queria falar sobre essas coisas, estou falando 

sobre a salvação de multidões de seres, e realmente precisamos saber que, se tratando de 
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uma coisa tão grande assim, cada elo e cada acontecimento possui implicações 

complexas. 

Aparentemente na sociedade humana há aqueles que fazem negócios, são 

funcionários, estudantes, cada profissão está funcionando de acordo com as regras. 

Pensem bem, eu já havia dito isso: o cultivo no passado era feito em templos, ou então o 

Mestre conduzia um ou um grupo de discípulos para cultivarem lá, era feito dessa 

forma; para os discípulos do DaFa não é assim, eles cultivam em meio à sociedade – 

sem importar qual é a  profissão que exerce, seja no ramo da cultura, do comércio, das 

artes, da política, na educação, você é capaz de se cultivar nesse ambiente. Pensem 

todos: esse ambiente por si mesmo, não é ele mesmo um campo de cultivo que a 

sociedade humana fornece aos discípulos do DaFa? Ele permite que você tenha um 

ambiente e fatores que fazem seus apegos se manifestarem, são oportunidades para a 

sua elevação. Como se trata de algo tão grande, toda a sociedade humana se tornou seu 

templo de cultivo. 

Tendo falado até este ponto, eu penso no quanto esse assunto é sério e solene! 

Sério e solene assim, porém muitas pessoas não conseguem tratá-lo de forma solene e 

seriamente! Especialmente alguns discípulos do DaFa veteranos: Você já pensou que 

tudo da sua vida está dentro do cultivo? Cada palavra, gesto e tudo o que você faz está 

inserido no seu cultivo, você sabe disso? Muitos discípulos na coordenação de projetos 

do DaFa passaram por muitos problemas, e agora  “deram um tempo”. “Dar um tempo” 

talvez seja uma expressão que vocês não entendem, é do Norte da China, e quer dizer 

que a situação tranquilizou1. Seja como for, tornaram-se aptos à cooperação. 

Além disso, muitos têm comportamentos pessoais indecentes, não tratam seu 

cultivo de maneira séria e solene, isso tudo são coisas que podem causar problemas e 

complicações a você, inclusive trazer muito sofrimento, você pode até mesmo perder a 

vida por causa disso. Alguns discípulos do DaFa na aparência participam de todas as 

atividades do DaFa, parecem fazer bastante bem, e todos acham que estão se cultivando 

muito bem e são até muito diligentes, mas ninguém sabe quão grande é o nó em seus 

corações por não conseguirem passar por algum apego, ou o tamanho desse nó; 

ninguém sabe quem de vocês possui coisas que teimam em não abandonar no fundo de 

seus corações; ou o quão mau estão se sentindo mas não expressam. Porém, por 

diversos motivos, os discípulos do DaFa são um grupo sério de cultivo, e as velhas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 O Mestre usa um termo pouco usual em regiões mais ao Sul da China. Para facilitar o entendimento, 
traduzi a expressão junto. Sugiro manter essa nota para que quem for ler possa entender melhor. 
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forças farão uso de todas as oportunidades para causar problemas aos discípulos do 

DaFa e utilizarão também todo tipo de oportunidades para fazer que alguns discípulos 

do DaFa percam a vida. Algumas pessoas gostam de ver como os outros fazem as coisas 

para poderem fazer tudo igual, isso não é se cultivar, isso é seguir o caminho dos outros, 

porém um cultivador deve trilhar seu próprio caminho para a Perfeição. As velhas 

forças, para te darem uma lição e fazê-lo refletir, podem até mesmo causar problemas 

àquele que você segue como modelo e se espelha, podendo até mesmo fazer que ele 

morra logo. Também há alguns que nunca exibem seus corações, mas na realidade 

qualquer coração é um apego. Essa perseguição é justamente para inverter o bom e o 

mau, misturar o benevolente e o maligno e confundir as coisas, para ver qual direção 

você toma, para ver como você interpreta e compreende as coisas. 

As lições tiradas dessas coisas já são muito profundas, no entanto, não apareceram 

na perseguição, e foram causadas por não tratarem seriamente o cultivo pessoal. É claro, 

não quer dizer necessariamente que o estudante que perdeu a vida não era sério, pode 

também ter sido causado devido a outros praticantes: os outros o viam como exemplo, e 

assim as velhas forças fazem com que aquele estudante se vá, fazendo com que aqueles 

que não são diligentes percam ainda mais a confiança, além de utilizarem a sua forma 

de pensar: “Aqueles que não são bons, morrem mais cedo” – é bem possível. É claro 

que isso pode ser causado também porque alguns estudantes possuem grande carma; há 

todo tipo de situações. 

O cultivo é em si algo muito sério. Uma pessoa comum se tornar um Deus – 

pensem todos, o quão puro um coração deve ser para se tornar um Deus? Por mais que 

os discípulos do DaFa estejam cultivando em meio às pessoas comuns, carregando a 

responsabilidade de salvar os seres, os discípulos do DaFa só conseguem viver aqui 

tendo uma parte humana, mas o cultivo em si ainda é rigoroso, na verdade mais 

rigoroso, solene e sério... Sempre que vejo alguns discípulos do DaFa perdendo a vida, 

sinto que não vale a pena, porém ele mesmo realmente não conseguiu ser diligente. 

Também há pessoas que pensam: Eu cultivo em DaFa, e isso é uma grande proteção, e 

desde agora tenho o Mestre me protegendo – isso não faz esse coração de apego ficar 

mais forte ainda? Pode-se permitir utilizar esse tipo de coração para cultivar? Isso não 

significa que você veio pedir proteção? Como isso é cultivar? 

Um discípulo do DaFa deve abandonar qualquer coração, e ainda tem que salvar 

os outros, na realidade o requisito é alto. Algumas pessoas sentem que não cultivaram 

muito alto, que depois de tantos anos não conseguem sentir nada. Sim, eu já disse a 
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você, o método de cultivo dos discípulos do DaFa é para garantir que você possa 

cultivar em meio a esse aglomerado complexo de pessoas, a parte cultivada boa é 

imediatamente separada, enquanto que a parte aparente que ainda não está boa não pode 

ser utilizada, provavelmente antes de sentir qualquer coisa, ela já tenha sido separada, 

essa é a melhor maneira de garantir que você possa se Iluminar no final. Não importa o 

quão mau possa agir a parte do lado humano, não influenciará a parte que já foi 

cultivada, isso foi o que eu decidi para vocês no início, e assim é feito. Caso contrário, 

nem bem esse lado se cultiva bem, naquele lado o coração humano da sociedade 

humana o influencia e o leva para baixo, tornando o cultivo em vão. Não pode ser desse 

jeito. Numa multidão tão grande de pessoas, não existem duas pessoas que tenham o 

mesmo pensamento ou forma de pensar. Há 7 bilhões de pessoas no mundo, e o 

pensamento de cada pessoa irá refletir inúmeros corações humanos, constituindo-se em 

interferências muito complexas para o cultivador; por isso, adotou-se um método como 

esse para cultivar. É assim mesmo, quanto mais se aproxima do final, menos força têm 

as coisas malignas, porém mais malignas são as coisas que se manifestam, e é por isso 

que alguns sentem que as coisas que se manifestam em seus pensamentos são muito 

sujas. Sempre incentivo os estudantes dizendo que não importa, já está bem se os 

rejeitar, faça sempre um pouco melhor e não deixem que esses pensamentos interfiram 

com vocês. 

Já que você está aqui entre os humanos, ouvindo e vendo, você já viu e ouviu 

todas as imundices dessa sociedade. Todos sabem: o que é ouvir e o que é ver? Não é 

como as pessoas pensam, “Oh, eu termino de ver e vou embora, eu não pego isso para 

mim, escuto, mas não aprendo nada, por isso, não faz mal”; não é assim. Todas as 

coisas são matéria: se você ouviu, então aquilo foi injetado e entrará em seu corpo; se 

você viu, aquilo vai entrar. Vocês sabem do porquê no passado alguns cultivadores se 

fizeram cegos ou surdos? Porque eles entenderam esse ponto, e além de se cultivarem, 

não queriam ser poluídos ainda mais, só por isso eles fizeram isso. Lógico, isso é um 

método de caminhos pequenos, estou falando somente da ideia. Nós não temos medo 

disso, essa sociedade é desse jeito mesmo; o Mestre já tinha visto essas coisas muito 

antes, e tudo já foi arranjado para você, e você não sofrerá influências disso. Mas não 

importa em que situação, o quão difícil possa ser, você tem que se lembrar de que você 

é um cultivador e deve continuar avançando, e já estará bem. É assim que é feito. 

Quando o Mestre ensina o Fa, dirigindo-se a tantas pessoas, só pode falar de 

maneira abrangente, talvez alguns tenham algumas perguntas urgentes para fazer. 
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Também não dá para responder tudo, mas responderei um pouco e vocês ainda acharão 

que é uma oportunidade, não é? (aplausos) Então não falarei muito mais, a seguir 

responderei algumas perguntas para todos, não demorarei muito (aplausos), porque eu 

sei que o fahui de hoje começou tarde, e por isso não haverá pausa ao meio-dia. Farei o 

possível para responder algumas perguntas para todos. Bem, a seguir podem passar os 

bilhetes. 

 

Discípulo: O fahui de Nova Iorque desse ano se realizou no dia 13 de maio, um 

dia útil. Nós compreendemos que isso surgiu da necessidade de que os discípulos do 

DaFa devem esclarecer a verdade às classes sociais principais em maior escala, mas 

muitos estudantes não compreendem. 

Mestre: Eu decidi assim (aplausos). Toda vez que realizamos um fahui, sempre 

quero utilizá-lo para salvar seres, para que as pessoas do mundo vejam que há muita 

gente se cultivando, que não é como o perverso partido diz; durante o período do fahui, 

os discípulos do DaFa também vão esclarecer a verdade e salvar seres. No entanto, toda 

vez que se fazia um fahui, era num final de semana, e as ruas estavam bem vazias, 

também não havia muita gente para acompanhar e prestar atenção no desfile. Sempre foi 

feito assim. Digo que a grande maioria das pessoas que vêm ao fahui é de outros 

lugares, e de qualquer forma, elas tiraram licença para virem, não implicando assim no 

problema de não ser um final-de-semana. Por isso digo para não realizarmos mais Fahui 

durante os finais de semana (fortes aplausos). 

 

Discípulo: Ultimamente sinto que muitos estudantes frequentemente relaxam no 

cultivo. Muitos consideram que o projeto no qual estão envolvidos são mais importante 

que o esclarecimento da verdade em uma escala maior e mais importante que a 

cooperação entre todos. 

Mestre: Na verdade eu vi esse problema há muito tempo. Estou observando. O 

motivo pelo qual eu não disse nada é porque os meios de comunicação devem ser feitos 

solidamente, serem bem feitos, com esforço, mas não podem esquecer de que são 

cultivadores. 

Falando nisso, falemos sobre os meios de comunicação. No passado, alguns 

responsáveis pelos meios de comunicação me perguntaram: “Como podemos fazer bem 

em nossas mídias? Como nossos meios se distinguem daqueles das pessoas comuns?” 

Eu disse que era bem simples: simplesmente faça como as mídias das pessoas comuns, 
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quanto mais parecidos forem, melhor. Iguais a elas, circulando e operando 

positivamente, assim como uma empresa de pessoa comum. Tem um ponto: você deve 

saber que é um discípulo do DaFa, e isso já basta. Então, não importa as circunstâncias, 

não relaxe em seu cultivo. 

 

Discípulo: Nos ensinamentos do Fa dos anos iniciais, O Mestre havia falado sobre 

a história do Buda (Mile) Maitreya, disse que a tradução fonética de “Mile” (Maitreya) 

não estaria correta, e que depois iria nos dizer o som correto. 

Mestre: Hoje o perverso partido comunista chinês sempre está fabricando boatos. 

Não tenho medo das calúnias deles, nem de que eles me ofendam, só não quero que isso 

interfira na salvação dos seres, por isso algumas coisas serão tratadas  depois (aplausos). 

 

Discípulo: Eu sou um discípulo do DaFa que veio da China continental para os 

Estados Unidos em 2012. Ouvi dizer que a Associação tem uma notificação dizendo 

que aqueles que saíram da China continental depois de 2005 não poderiam participar do 

trabalho de bastidores ou da cozinha do Shen Yun. 

Mestre: Falando nisso, vou falar mais uma vez sobre a situação atual. Dessa vez, 

através do cadastro de cada localidade, descobriu-se um grande problema. Quase 

metade de nossos estudantes que estão fora da China continental está voltando para lá, 

inclusive há alguns que estão indo e voltando sem parar. Especialmente os que saíram 

mais recentemente, estão voltando frequentemente. Entre os estudantes mais velhos 

também está ocorrendo isso, mas em menor quantidade. Os que saíram mais 

recentemente, depois da perseguição, estão voltando frequentemente para lá. Pensem 

todos: eu sei que muitos praticantes depois de regressarem, o partido comunista chinês 

os procura para conversar; o que você diz e como você trata a situação, tudo isso é visto 

por inúmeros Deuses. 

Vocês sabem? O que acabei de dizer ilustra esse significado – Você está 

encarando o cultivo como se fosse brincadeira; você está brincando com a sua vida, e 

com aqueles imensuráveis seres que estão esperando serem salvos com a obtenção do 

Fa! Encarando o cultivo de uma maneira tão desleixada... Você acha que essas palavras 

perfunctórias que você falou ao partido comunista chinês, essas coisas que você disse na 

frente deles, podem ficar por isso mesmo só porque ninguém escutou? No passado se 

dizia “três palmos acima da cabeça, há uma divindade”, há incontáveis Deuses. 
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Todos sabem, há pouco estava dizendo o quanto o Universo é grande, quantas 

multidões de seres há, o que eu lhes disse é absolutamente verdadeiro e concreto. No 

espaço desse fahui, agora, numa densidade a nível de partículas muito microscópicas, 

cada partícula de ar aqui dentro está repleta de olhos, olhos que incidem de longe 

olhando para esse auditório, ouvindo minhas palavras, e também olhando para os 

pensamentos de vocês, e escutando as suas palavras também. Uma coisa tão grande 

assim, e que está relacionada com a vida no Universo, pensem todos: quantos Deuses 

estão prestando atenção em vocês?! Cada pensamento e cada intenção, antes mesmo de 

vocês as emitirem, enquanto a intenção de seu pensamento ainda está se estruturando, 

eles já sabem o que você quer expressar. Às vezes eu realmente penso: como alguns 

estudantes são tão decepcionantes? Já obtiveram o Fa, e ainda são desse jeito? 

A irresponsabilidade para consigo mesmo também prejudica aos outros. Você 

sabia que o perverso partido possui organizações especiais para investigar o Falun 

Gong? Eles têm  ridiculamente os chamado de “experts” em Falun Gong, experts em  

Shen Yun, especializados em investigar os movimentos de Falun Gong, sobre isso ou 

aquilo do Shen Yun... Tudo para eles é “inteligência”. O perverso partido busca arruinar 

as pessoas, querendo dominar até mesmo detalhes minuciosos de sua vida. Assim que 

eles o encontram, fazem parecer que sabem tudo sobre você, que lhe conhecem por 

inteiro, com o objetivo de lhe assustar, para assim fazer você falar tudo – eles sabem de 

muitas coisas mesmo que você não as fale. O perverso partido já tem décadas de 

experiência em atormentar pessoas. 

Não posso dizer que a notificação que a Associação emitiu esteja errada, ou que a 

regra está errada. Vocês realmente possuem esses problemas; e eu destaquei apenas um 

ponto*, apenas um pouquinho do problema. A força do Shen Yun em salvar vidas é 

muito grande, por acaso não temos que levar em consideração todos os aspectos para 

garantir que ele não seja afetado? 

 

Discípulo: Permita-me dar as saudações ao Mestre representando os discípulos da 

cidade de Chengdu, Sichuan. O Mestre têm se esforçado arduamente. 

Mestre: Obrigado a todos (aplausos). 

 

Discípulo: Os discípulos do DaFa de Chengdu estão com muita, muita saudade do 

Mestre, esperamos que o momento que possamos ver o rosto do Mestre venha o mais 

rápido possível. 
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Mestre: Obrigado a todos. Em virtude do tempo, não passem mais bilhetes de 

saudação. 

 

Discípulo: Eu, discípulo, ao meu redor há muitos colegas cultivadores já idosos, 

que fazem as três coisas diariamente, também estudam o Fa e praticam os exercícios, 

mas que são muito teimosos. Depois de mais de dez anos de prática, a postura dos 

exercícios não é correta, inclusive dormem com frequência durante os exercícios e no 

envio de pensamentos. Mesmo depois de apontando-lhes isso, eles não admitem nem 

mudam. 

Mestre: Muitos discípulos do DaFa idosos têm o corpo envelhecido, podendo 

assim haver alguns problemas; mas no geral em seus cultivos, na execução das três 

coisas, muitos têm feito muito bem. Porém realmente devem prestar atenção a esses 

problemas, não deixem que os outros se preocupem com vocês, deem um exemplo aos 

mais jovens (o Mestre ri) (discípulos aplaudem). 

 

Discípulo: O responsável pelo projeto é muito apegado a benefícios, avaliando 

tudo a partir do dinheiro. Durante a gestão, não conseguiu se portar de maneira 

totalmente decente, usando métodos forçados para administrar, fazendo com que os 

discípulos não tenham confiança de que esse projeto tomará o rumo correto. Caso eu, 

discípulo, abandone o projeto por esse motivo, seria mudar forçadamente o curso do 

meu próprio cultivo? 

Mestre: Eu penso assim: se essa empresa de meio de comunicação é um projeto de 

discípulos do DaFa, deveria ser administrada segundo esse tipo de empresa existente 

entre as pessoas comuns. Alguns discípulos do DaFa pensam: “é tudo nosso, para quê 

controlar tão rigidamente?”, ou até mesmo se portam de maneira bastante 

despreocupada. Eu não penso que deveriam tratar desse assunto dessa maneira, eu 

defendo uma administração regulamentada e padrão existente na sociedade. 

Não encare a nossa mídia como se fosse uma mídia singular e diferente daquelas 

das pessoas comuns. Uma empresa é uma empresa. Dentro do DaFa não há empresas, 

não há mídias; isso não é cultivo, não é parte do DaFa, no entanto,  são ambientes em 

que se deve cultivar, e você é um cultivador. É assim que eu vejo. Em qualquer empresa 

você deve fazer um pouco melhor, e não tenha medo de ser comandado por alguém. 

Ao estabelecer uma empresa é preciso considerar o retorno econômico; eu sou 

muito contra ficar sempre pegando doações, dinheiro ou patrocínio de estudantes. Por 
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causa disso, sendo a pessoa responsável pelo projeto, ela considerará os retornos 

econômicos, então, em teoria creio não estar errado. 

Caso o discípulo do DaFa responsável pelo projeto tenha esquecido que é um 

discípulo do DaFa, esquecido que é um cultivador, então é um problema. É assim que 

eu vejo. Se a administração for exagerada no que se refere à forma de administração 

utilizada entre as pessoas comuns, então eu acho que isso não deve ser assim. 

 

Discípulo: 1ª Pergunta: Os discípulos do DaFa da China continental que vivem no 

exterior entregam seus documentos de identidade, mas seus familiares realmente não 

conseguem entender isso. O Mestre poderia dar uma explicação? 

Mestre: Vou dar um exemplo. Há um estudante que me falou que em Hong Kong 

algumas pessoas só aparecem em reuniões importantes e reuniões de projetos. 

Normalmente você não sabe onde elas estão; você não as conhece, e ninguém sabe os 

nomes verdadeiros delas. Estou dizendo desse lugar, Hong Kong, em específico; porém 

esse problema existe em muitos lugares. Os projetos dos discípulos do DaFa também 

precisam de segurança, pois estamos num período delicado, no qual ocorre a 

perseguição do perverso partido, por isso acho que isso pode ser feito. 

Alguns me perguntam: “Mas o cultivo dos discípulos do DaFa não é sem lista de 

nomes?”. Sim, não há lista de nomes, não se usa lista de nomes, é só para saber quem 

você é. É um período delicado: onde se viu na história o cultivo fazendo mídia? 

Protestando contra a perseguição? Sim, não faz parte do cultivo, mas se trata de  

projetos que os discípulos do DaFa usam para salvar os seres. 

 

2ª Pergunta: No futuro, depois que os discípulos do DaFa partirem junto com o 

Mestre após o período da retificação do Fa, a Associação ainda existirá? Caso positivo, 

qual será a relação desta com o DaFa? 

Mestre: Você pensa demais (todos riem). As coisas que vêm depois são coisas que 

vêm depois. As coisas da fase do Fa retificando o mundo humano serão completamente 

diferente das de agora, se existirá ou não, veremos conforme a necessidade do momento 

(o Mestre ri). 

A humanidade não é assim tão simples. As pessoas às quais me refiro, gostam de 

acreditar só naquilo que veem, não admitindo nada que não veem. Porém no cultivo é 

para que você entenda as coisas se iluminando aos princípios, essa é a diferença. Em 
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relação às pessoas do futuro, irei expor todas as verdades para que elas as vejam e não 

será igual às coisas de agora. 

 

Discípulo: A Associação do DaFa pediu que controlássemos bem o assunto 

relacionado aos requisitos dos participantes do Fahui, porém  ainda há estudantes que 

não cumprem as regras, buscando todos os conhecidos de cima a baixo para poderem 

participar. 

Mestre: Esse desejo de participar de um fahui do DaFa, pode-se dizer que não há 

muito para criticar, é algo bom. Porém, a administração não pensa assim, ela considera a 

segurança, para que nosso fahui possa realizar-se normalmente sem sofrer 

interferências. Isso é um paradoxo, então todos pensem um pouco a respeito (o Mestre 

ri). 

 

Discípulo: Alguns estudantes utilizam os projetos do DaFa para conseguir contato 

com diversos discípulos ao redor do mundo, e começam a fazer seus próprios negócios. 

Isso é uma interferência aos discípulos do DaFa? 

Mestre: Sim. Não há muita diferença entre uma pessoa que  usa os recursos do 

DaFa para ganhar o seu próprio dinheiro e aqueles que perseguem os praticantes, no 

futuro você saberá. Esse tipo de interferência é danificar os recursos do DaFa, recursos 

que são limitados e que são para serem usados na salvação dos seres. No futuro, esse 

assunto não será algo simples assim.   

 

Discípulo: Eu sou estudante ocidental, e estou há alguns anos trabalhando nos 

meios de comunicação aqui em Nova York, e percebi que muitos estudantes chineses 

até agora não entenderam a sociedade ocidental. 

Mestre: Muito bem dito. Muitos de nós só ficam nas rodas de chineses. Às vezes é 

só dizer a eles que procurem um emprego na sociedade humana comum para entender 

um pouco a sociedade e como as pessoas de sociedades livres raciocinam, como pensam 

sobre os problemas e fazem as coisas. Eu sempre falo disso. 

 

Discípulo: Não tenho muita clareza sobre como fazer os meios de comunicação se 

posicionarem dentro da sociedade comum. 

Mestre: Penso que esse problema deveria despertar nossa reflexão. Ouvi dizer que 

o Epoch Times de Nova Iorque, versão em inglês, não tem muitas pessoas, e alguns 
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estudantes ocidentais têm feito as coisas com muita organização, e fiquei muito feliz ao 

ouvir isso. No futuro, certamente irá se desenvolver de forma muito saudável, até 

mesmo ultrapassando os meios de comunicação em chinês, já que aqui é uma sociedade 

cujo idioma inglês predomina. (aplausos sobem lentamente). 

 

Discípulo: Quando há estudantes atormentados por carmas de doença, alguns 

estudantes, dizem para procurar colegas cultivadores com o olho-celestial aberto para 

resolver o caso de forma benevolente. 

Mestre: Isto é interferência demoníaca da própria mente. O que é resolver 

benevolentemente? Entre os discípulos do DaFa onde existem assuntos por casualidade? 

Vocês sabem que depois que se completa o arranjo de um discípulo do DaFa, nem 

eu, como Mestre, posso mudar. Eu não posso mudar por duas razões: se eu mudo, todo 

o caminho de cultivo do praticante, do início ao fim, muda todo, e terá que começar 

tudo novamente; a outra razão é que se eu realmente mexesse em algo, todos os velhos 

fatores iriam interferir. 

Eu não reconheço essa perseguição, então por que ela consegue interferir? 

Justamente porque o corpo humano do Mestre está nessa dimensão superficial. Meu 

corpo gigantesco e minhas capacidades gigantescas foram separadas por essa parte do 

corpo celestial que ainda não foi retificada, dentro da qual estão inúmeros Universos de 

diferentes níveis, vidas, e são todos Deuses, e se não fossem eles, nada me impediria. A 

retificação do Fa tem sido empurrada para frente, avançando continuamente e 

rapidamente sem parar, retificando o Fa camada por camada; nível por nível, aqueles 

que puderam ficar durante a retificação, ficarão; aqueles que não puderam ficar, serão 

destruídos; então, os corpos celestiais que ainda não foram retificados pelo Fa me 

separam, por isso as velhas forças podem realizar a perseguição aos discípulos do DaFa 

e podem interferir comigo. O que vocês podem resolver benevolentemente? É um 

assunto tão grande assim, vocês são capazes de tocar em algo assim?  

Além do que, as dimensões são extremamente complexas; um espaço com a 

espessura de uma folha de papel pode conter algumas centenas de milhões de 

dimensões, cada dimensão com seu gigantesco tempo. Todos sabem que quanto mais 

microscópica é uma partícula, maior é a sua energia; em outras palavras, mais forte ela 

é. Uma molécula não pode perturbar um átomo, enquanto que um átomo pode 

desintegrar uma molécula, não é essa a ideia? Quanto mais microscópica, maior a 

energia de uma partícula; como você poderia tocar nela? Nível após nível. Alguns de 
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nossos estudantes nunca conseguem se manter no Fa, e têm grande interesse em 

caminhos pequenos e coisas caóticas, e assim ficam falando besteiras irresponsáveis. 

Já que as dimensões são assim complexas, isto tem feito que alguns que têm o 

olho-celestial aberto – eles não o tem aberto completamente, apenas uma parte está 

aberta – não possam enxergar a aparência verdadeira das coisas, o que veem são todas 

imagens falsas. Tampouco ele faz isso de propósito, é que ele não é capaz de enxergar 

toda a verdade: ele pode ver somente um pouco, porém esse pouco se converterá em 

uma imagem falsa. Então digamos que uma pessoa esteja aqui, e que dentro das 

infinitas dimensões que estão na frente, atrás, na esquerda e na direita dessa pessoa, 

possuam inúmeras vidas que se sobreponham a ela: como ele será capaz de distinguir 

com clareza? Qual é a relação dessa vida com essa pessoa? Por isso que às vezes há 

estudantes que ficam falando desse ou daquele espírito-possessor (futi), digo que você 

mesmo faz um papel de futi. Eu sempre digo a todos: você não é capaz de enxergar a 

aparência verdadeira, então não fale arbitrariamente, definitivamente deve se cultivar no 

Fa. Se você se cultiva, qualquer coisa é boa. 

Nível após nível. Alguns de nossos estudantes nunca conseguem se manter no Fa, 

e têm grande interesse em caminhos pequenos e coisas caóticas, e assim ficam falando 

besteiras irresponsáveis. 

 

Discípulo: Em breve os pequenos praticantes da escola Feitian de Taiwan estarão 

se formando, se tornando universitários. Então pergunto como eles podem validar o Fa 

de forma ainda melhor no futuro? 

Mestre: Penso que se você tiver condições, pode ir para organizações 

profissionais, também pode se aperfeiçoar mais em sua especialidade; caso você não 

tenha condições, você pode escolher outra disciplina acadêmica. Não importa o que 

estuda, faça-o bem, para que, pelo menos tenha uma habilidade profissional nessa 

sociedade. Entre os  discípulos do DaFa há muitos especialistas em informática, 

cientistas, talentos de primeira qualidade, por isso, no mundo inteiro só os websites dos 

discípulos do DaFa são capazes de romper o bloqueio de Internet do perverso partido 

comunista chinês (aplausos). Governos de diversos países e grandes empresas estão 

usando nossos websites para entrar em contato com a China continental. Estou dizendo 

para que usem suas habilidades e, usando as palavras de vocês, ajudar o Mestre a 

retificar o Fa e salvar os seres. Façam desse jeito. 
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Discípulo: No ano passado, minha irmã mais velha levou alguns amigos ao Japão 

especialmente para verem o Shen Yun, e quando voltou a Hong Kong entrou no desfile 

do Falun Gong e completou todo o percurso. Dessa vez ela disse que também iria 

participar do fahui em Nova Iorque, e me pediu três vezes para que eu desse as 

saudações e agradecesse ao Mestre em nome dela. Meus amigos também me deixaram 

mensagens desejando que o  fahui tenha um grande sucesso. Os seres estão despertando. 

Mestre: Quem entrou para o desfile do DaFa, e também algumas pessoas que não 

cultivam, estão todos despertando. 

Temos uma parte que são estudantes novos e ocidentais, possivelmente eles não 

entendam quando o Mestre diz que esses eventos são muito grandes. Digo a vocês, 

acreditem ou não, por ser um fahui, estou ensinando o Fa aos discípulos do DaFa, por 

isso geralmente falo sobre coisas mais elevadas, e provavelmente vocês não sejam 

capazes de aceitá-las; os novos estudantes não conseguem entender, mesmo assim digo 

que todos os reis de todos os países do mundo em diferentes períodos na história, 

inclusive vários reis dos céus, reencarnaram todos na China, e agora são os chineses de 

hoje, pois a China é o centro do cultivo e da difusão do DaFa. Isso foi decidido ainda na 

pré-história. 

Os chineses, devido à perseguição nesse último período, não têm uma boa 

aparência e até se tornaram feios. No entanto, eu digo a todos que lá fundo ele pode até 

ser o seu rei, o rei de vocês. Isso não é uma coisa pequena de forma alguma, no futuro 

vocês saberão. Os outros países, além daqueles que nós estamos salvando ainda poderão 

ficar, pois depois ainda haverá a retificação do mundo humano, isto é um assunto do 

futuro, é um assunto dos humanos. 

 

Discípulo: Atualmente o número das três renúncias totaliza mais de 160 milhões 

de pessoas, ainda tem um grande número de chineses que não renunciaram. O número 

de discípulos do DaFa também é muito grande, e cada discípulo do DaFa é capaz de 

fazer que mais pessoas se salvem somente por abrir a boca e falar. Atualmente, será que 

no fundo temos poucos discípulos do DaFa que esclarecem a verdade? 

Mestre: Penso que, muito ou pouco, estão esclarecendo a verdade conforme seus 

próprios estados de cultivo, aqueles que têm um estado melhor de cultivo, o fazem mais, 

enquanto que aqueles com estado pior o fazem menos, basicamente essa é a situação. 

Em termos de intensidade, essas pessoas que vão esclarecer a verdade frequentemente 

são realmente extraordinárias, possuem muita experiência e fazem em grandes 
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quantidades. Só que tem muitos que não dão muita atenção ao esclarecimento da 

verdade. Na verdade, não dar atenção não é algo pequeno. Caso você esteja dentro de 

projetos, não há problema, porque está ajudando aquele projeto a esclarecer a verdade; 

caso não seja assim, como um discípulo do DaFa se você não esclarecer a verdade, 

então isso equivale a você não assumir a tarefa  que um discípulo do DaFa deve 

assumir.  

 

Discípulo: Alguns estudantes de nossos locais que fazem parte dos meios de 

comunicação apresentam o mesmo e grave problema em diferentes graus: Ao estudarem 

o Fa, as pálpebras parecem pesar uma tonelada2; alguns não conseguem manter a mão 

reta ao enviar pensamentos retos e dormem durante a prática dos exercícios. 

Mestre: Muitos discípulos do DaFa, caso se ocupem demais com projetos do 

DaFa, até se justifica, pois salvar pessoas é algo que exige muito, e é uma causa 

justificável. Caso você não se encaixa nessa situação, então é falta de diligência no 

cultivo. 

 

Discípulo: Eles estudam o Fa em pé ou ajoelhado, mas assim que se sentam 

voltam à situação de cansaço extremo, e não conseguem superar isso há muito tempo. 

Todos eles são estudantes que arcam com os trabalhos mais pesados. 

Mestre: Realmente. Penso que ao estudar o Fa, seja como for, seja em pé ou 

adotando qualquer outra forma, devem estar sempre atentos. O Mestre sabe que muitos 

estudantes são muito atarefados, e não têm muitas horas de descanso por dia, por isso 

aparece esse problema. 

 

Discípulo: Usar notebook ou o livro impresso para estudar o Fa dá os mesmos 

resultados? 

Mestre: Sim, os mesmos, mas sinto que é melhor utilizar o livro impresso. Esse 

livro é um tesouro, nada se compara a ele. 

 

Discípulo: Pessoas que com frequência voltam à China continental podem exercer 

a função de coordenador? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Refere-se a um sono incontrolável. 
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Mestre: Caso o local só tenha duas pessoas, (todos riem), você pode. Caso 

contrário, não pode (todos riem; aplausos). 

 

Discípulo: Há praticantes que pensam que o ambiente da China continental já 

relaxou, e que não terão problemas caso tenham fortes pensamentos retos. 

Mestre: Fortes pensamentos retos irão diminuir a perseguição, com certeza. Poder 

ter fortes pensamentos retos também é um resultado do cultivo. Porém o cultivo é algo 

sério e solene, e as velhas forças não deixarão de atuar caso vejam que você tem um 

coração humano. As velhas forças prejudicaram aquilo que eu quero fazer, mas elas 

realmente não ousam prejudicar a retificação do Fa, porque se não houver a retificação 

do Fa, o Universo deixará de existir e tudo estará acabado, porque o gigantesco 

Universo já está no final do final do ciclo de “criação, estabilidade, degeneração e 

destruição”, e todas as vidas estão esperando pela retificação do Fa. Se a retificação do 

Fa for prejudicada, não existirá mais nada, e ninguém ousa realmente prejudicá-la. 

 

Discípulo: Quando os meios de comunicação foram reorganizados, alguns 

praticantes se distanciaram e não participaram de outros projetos, não estudam muito o 

Fa, não enviam pensamentos retos nem praticam os exercícios, dormem tarde e acordam 

tarde, a troca de experiências têm se mostrado ineficaz. Estou muito preocupado. 

Mestre: É, com certeza preocupa, porque as velhas forças irão procurá-los muito 

em breve. Não é falando por falar, há exemplos e muitas lições desse tipo. 

 

Discípulo: Há um discípulo que penso estar sofrendo interferências externas, e 

não resta nada senão ajudá-lo enviando pensamentos retos. 

Mestre: Se você tem um nó no coração, então tem um apego. Ele tem um 

problema, não é algo que você possa resolver enviando pensamentos retos. Se ele tiver 

fortes pensamentos retos, e houver muitos demônios e ele não consegue resolver isso 

sozinho, então pode ajudá-lo com pensamentos retos. Se o coração dele não for bom e 

ele mesmo não quiser mudar, com certeza as interferências virão, e nessa hora, se você 

enviar pensamentos retos será muito difícil a interferência ser eliminada, porque ele 

mesmo deve ter pensamentos retos para poder mudar e só assim você pode ajudá-lo. 
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Discípulo: Nós, discípulos do Leste Europeu temos conflitos com o coordenador 

há anos. Assim que falamos em esclarecer a verdade, ele nos impede, mas ele e as 

pessoas de seu circulo não fazem nada. Tentamos nos comunicar com ele, sem efeitos. 

Mestre: Então substituam-no. Realmente isto ocorre quando alguns têm muitos 

corações humanos. Isso também aconteceu quando estava transmitindo o Fa nos anos 

iniciais, um praticante lidera um grupo de praticantes para se exibir e se ostentar; 

também leva uma turma de praticantes para se divertirem. Por acaso isso é um clube? 

Isso são corações humanos, vários tipos de corações humanos se manifestarão no 

cultivo. Se o praticante não for diligente, quando lidera um grupo, acaba influenciando 

os outros a também não serem diligentes, então que tipo de efeito ele está exercendo? Se 

você realmente puder voltar, você ainda será um discípulo do DaFa; se não puder voltar, 

será tratado como um demônio e “resolvido”3. É desse jeito; não estou dizendo que eu 

irei “resolvê-lo”, o Mestre simplesmente salva vidas, e não “resolvo” a ninguém; mas as 

velhas forças, não o deixarão. 

 

Discípulo: No período atual, como salvar aquelas pessoas que se iluminaram 

perversamente, especialmente aqueles que foram assistentes e estiveram à frente das 

coisas antes do “20/07”, e que influenciam um  bom número de pessoas? 

Mestre: Não há maneira específica, vá lá e tente esclarecer a verdade a ele, veja 

onde ele se prendeu e tente desatar o nó no coração dele. Estamos salvando pessoas, é 

simplesmente assim. 

 

Discípulo: Como os estudantes que começaram o cultivo depois do “20/07” 

podem superar melhor o carma de enfermidade? 

Mestre: No cultivo de uma pessoa, não é permitido eliminar suas tribulações de 

uma só vez. Depois de vidas e vidas, o acumulado é como uma montanha, e a vida da 

pessoa acabaria se tudo fosse eliminado de uma só vez. Será por etapas, inclusive nas 

etapas finais de seu cultivo; por isso não pense: “Nossa, estou cultivando há tanto 

tempo, como ainda tenho testes de carma de enfermidade?” Você não pode encarar os 

problemas como os cultivadores do passado, pois você está cultivando entre as pessoas 

comuns: esse é o método do seu cultivo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Aqui o Mestre usa um termo que literalmente significa “tratar”, “resolver”, “lidar com”. Porém, pelo 
contexto e pelo jeito que foi empregado, dá forte impressão de ideia de “eliminar”, “despejar”. Convém 
conferir com outras versões traduzidas do chinês. 
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Discípulo: Sou discípulo da China continental, tive contatos com alguns 

praticantes em diversas localidades, e sinto que, em termos gerais, estão cada vez mais 

maduros e racionais, e o ambiente também está sendo transformado gradualmente. Mas 

avaliando as coisas com os padrões do DaFa, parece que não há muitos discípulos que 

estão atingindo os padrões requeridos; porém, isso não é fácil para ninguém nessa 

perseguição. 

Mestre: É assim mesmo. Com o ambiente relaxado, a coragem aumenta e o 

coração de medo diminui um pouco, mas não é que deixa de existir; assim que o 

coração de medo diminui um pouco, a pessoa adquiri coragem e deixa de se esconder, 

no entanto, esse coração não foi eliminado. Por isso, ele se reflete em diferenças no grau 

de diligência, na intensidade ao fazer as coisas e no estado de cultivo, é assim. Os que 

fazem muito bem são todos os que se resguardam no Fa, se cultivam no Fa; entendem as 

coisas desde o Fa e se elevam através do Fa. 

 

Discípulo: Pergunto ao Mestre sobre o significado do grande mosaico com letras, 

realizado anualmente em Taiwan. 

Mestre: O mosaico anual com letras em Taiwan é muito bem-feito (o Mestre ri). 

Ao vê-lo, eu também acho grandioso; depois que as pessoas comuns veem, elas também 

acham divino. E quando as forças do mal veem, certamente ficam atordoadas. 

 

Discípulo: Quando dissolveram os campos de trabalho forçado na China, os 

centros de lavagem cerebral surgiram das cinzas novamente. Advogados justos 

cooperaram conosco para desmantelar os ninhos de maldade. Por duas  vezes fomos 

protestar em voz alta em frente aos centros de lavagem cerebral indiciando pessoas más 

na delegacia e no Birô de Apelações, o que aterrorizou muito a maldade. 

Mestre: Todos os discípulos do DaFa têm feito muito bem essas coisas. Alguns 

políticos que perseguem os discípulos do DaFa ainda não foram capazes de enxergar as 

tendências, e as forças do mal ainda os estão utilizando. As forças do mal não olham 

apenas para os corações humanos dos discípulos do DaFa, elas também olham para os 

corações humanos das pessoas comuns. Todo o ambiente é um ambiente de cultivo; por 

isso as pessoas ruins, desde que os seus superiores não digam para parar a perseguição, 

ainda serão manipuladas pelas forças do mal para que continuem agindo assim, porque é 

isso que elas fazem, é responsabilidade delas, e as velhas forças sempre irão manipulá-
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las. No passado, havia um dito na China que falava sobre um ladrão que roubou um 

burro e sobre outro que apareceu e roubou a estaca onde se amarrava  os burros; o que 

roubou a estaca  pode ser enquadrado na mesma categoria do que roubou o burro, pois 

sem a estaca o burro sumiria de qualquer jeito. 

 

Discípulo: Minha pergunta é se os meios de comunicação devem aprender a 

cultura do Shen Yun e rejeitar a cultura do partido. 

Mestre: Não é a cultura do Shen Yun, pois o Shen Yun apresenta a cultura 

tradicional. Rejeitar a cultura do partido é o certo a se fazer. 

No início, como surgiu o Shen Yun? Havia alguns de discípulos do DaFa  que 

trabalhavam com artes e que queriam utilizar suas habilidades para denunciar a 

perseguição e salvar os seres. Estávamos no estágio inicial da perseguição, muitas 

praticantes tinham diferentes pensamentos e todo tipo de ideias, e não conseguiam se 

organizarem nem coordenarem entre si, fazendo com que a qualidade das apresentações 

e os resultados não fossem bons. Vi que depois do show, as pessoas saíam comentando, 

e falavam de tudo, eram poucas as que diziam coisas boas. Quando ouvia aquelas 

palavras, sentia o meu coração muito pesado. Os  corações dos discípulos do DaFa eram 

bons, eles também queriam salvar os seres, porém os resultados não eram bons. Depois 

de duas apresentações, percebi que haviam utilizado muitos recursos humanos e 

materiais, porém não conseguiram bons resultados; falando de outro ângulo, requer 

profissionalismo, sem um método, não se pode fazer bem e não se pode salvar as 

pessoas. Depois eu pensei: então eu vou guiá-los nesse projeto. E assim Shen Yun 

começou a se estabelecer. 

Após o estabelecimento do Shen Yun, o primeiro ano de apresentações já fez que 

a sociedade estremecesse,  o importante é que o público recebeu sensações retas e seu 

entendimento sobre o show chegou ao resultado previsto, os comentários foram muito 

bons. Depois eu estive pensando sobre as condições básicas dos atores da época, as 

quais não eram boas – eram recrutados às pressas e iam ao palco após breves ensaios –, 

a orquestra também, era um grupo de pessoas, velhos e jovens, com diferentes níveis de 

capacidade, senti que essa situação não deveria continuar assim por muito tempo. Se 

quiséssemos que o show tivesse mais força para salvar as pessoas, precisaríamos treinar 

os próprios atores. E então fundamos a academia para treinarmos nossos próprios atores 

e membros da orquestra. 
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Todo o processo foi executado dessa maneira. Na administração e na execução, 

além de cultivadores, eram um grupo artístico. Pensei muito sobre como fazer bem, 

como equalizar bem essa relação, como fazer uma administração mais adaptada antes de 

decidir as coisas. 

Na realidade também quis que os outros projetos feitos pelos discípulos do DaFa 

vissem como foi feito o Shen Yun – você não pode fazer sem dedicação e seriedade. Eu 

já disse há muito tempo que eles mesmos precisariam treinar suas técnicas pessoais; 

mas esse assunto era sempre empurrado para frente, por isso as coisas não iam bem. 

Agora, os atores treinados pela escola Feitian são muitos e podemos utilizar um grande 

número de talentos. Vejam esses últimos anos, todo ano cria-se um novo grupo de turnê. 

Na administração, todos também sabem que os estados de cultivo dos atores do grupo 

artístico Shen Yun são muito bons, exceto aqueles que acabaram de ser recrutados pela 

sociedade, os quais ainda não estão muito esclarecidos. Isso tudo são coisas que eu 

queria mostrar aos outros projetos. É claro que eles possuem um grau de 

profissionalização muito alto, e em pouco tempo foram capazes de colocar o show em 

um nível muito alto, tornando o show o número um do mundo; não há um grupo 

artístico que se compare, justamente porque eles são cultivadores. Porém agora 

novamente estou sem tempo, e estou bastante ocupado, mas em curto prazo não há 

ninguém que possa me substituir. 

 

Discípulo: Em nosso local, há alguns projetos que parecem não serem feitos de 

forma reta, até mesmo tendo alguns problemas de direcionamento. Sinto que eu mesmo 

não posso mudar muita coisa, e sempre sinto que por trás há alguns fatores que não 

correspondem ao Fa manipulando as coisas com objetivos impuros, por isso adoto a 

postura de não participar. 

Mestre: É impossível não haver conflitos; se você se desanimar só porque não está 

tudo em perfeita ordem, isso é um coração humano. Participar ou não desse projeto é 

um assunto pessoal, se não participa desse, há outros projetos, há outras formas de 

esclarecer a verdade, isso não importa. Sendo um discípulo do DaFa, caso algum meio 

de comunicação tenha algum problema, não deixe de intervir. Você é um discípulo do 

DaFa, se alguém tiver um problema, se você vê e não diz nada, também é ruim para ele. 

Bondosamente, fale e resolva esses problemas. Não importa quem seja, não há 

hierarquias entre os discípulos do DaFa, e o assistente também é um homem de contato, 

e todos estão dentro do cultivo. Eu digo sempre que você realmente tratar bem uma 
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pessoa, sem nenhum coração egoísta, as palavras que você disser podem fazer uma 

pessoa chorar. Quer tentar? 

 

Discípulo: Alguns estudantes da China continental ficam na Internet desde cedo 

até a noite, estabelecendo contatos na Internet para estudo do Fa e troca de 

entendimentos, além de viajarem pelo país inteiro. 

Mestre: O Mestre não quer falar muito sobre algumas coisas específicas da China 

continental, especialmente porque implica na segurança dos estudantes; alguns exercem 

efeitos positivos, alguns ainda têm muitos corações humanos e alguns eu estou 

observando. É o processo de cultivo; veja qual é o resultado para todas essas coisas. Se 

vocês virem problemas, então devem falar, pois isso envolve a salvação dos seres. Entre 

os discípulos do DaFa, a energia reta deve ser definitivamente forte. 

 

Discípulo: Já se passou uma hora e vinte minutos. É necessário continuar 

recebendo perguntas? 

Mestre: (Ri) Deixa só essas mesmas, não entreguem mais. 

 

Discípulo: À medida que a retificação do Fa avança, é muito importante a 

formação do corpo, cada discípulo do DaFa possui responsabilidade de se integrar ao 

grupo, mas alguns praticantes se isolam e as pessoas não conseguem compreender isso. 

Mestre: Tratando-se do cultivo, o Mestre nunca quer fazer uma divisão estrita, 

dessa forma ou de outra. O cultivo sempre é determinado de acordo com o nível. Os 

entendimentos e o estado de cultivo são da própria pessoa. Algumas coisas vocês devem 

cooperar entre si, se o coração estiver lá, então vá; se o coração não estiver lá, mesmo se 

você for não vai conseguir ajudar. Há também alguns que são assim devido a corações 

humanos. No entanto, algumas coisas já foram muito bem cultivadas, e você não pode 

dizer que essa pessoa não serve. Porém, se faz bem determinada coisa, mas outras não,  

isso também não é bom. 

 

Discípulo: Nesse ano, as letras das canções e os nomes das atrações do Shen Yun 

mencionaram diversas vezes “O Soberano Criador do mundo”. O público perguntou aos 

praticantes que trabalham no Shen Yun e também aos jornalistas sobre quem era O 

Soberano Criador do mundo, e os discípulos não souberam como responder. 
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Mestre: Vocês podem dizer assim a eles: Diga que todo mundo sabe sobre o 

Criador, e que a Lei do Universo é a Lei da Criação. O universo que o Criador criou, 

inclui multidões de vidas de diferentes níveis. Sendo um cultivador, sabemos que o 

DaFa do Universo está sendo transmitido; os Deuses consideram que enquanto você 

tiver um corpo humano, não se pode dizer que você é um Deus. Vocês sabem que o 

Lama do Tibet é chamado de “Buda vivo” e, a respeito disso, os Deuses no Céu ficam 

muito insatisfeitos: “Você é um Buda vivo, então quer dizer que nós somos mortos?” 

(todos riem). Sendo um humano, enquanto você tiver um corpo humano, você não 

poderá ser chamado de Buda, pois um Buda tem todos os atributos físicos de um Buda, 

e um humano tem todos os atributos físicos de um humano. Nós sabemos que o Criador 

veio nesse momento. Não diga isso muito detalhadamente, pois atualmente o Mestre só 

está transmitindo o Fa (aplausos). 

Não importa o nome dado, pois isso também é para despertar os pensamentos 

retos das pessoas. Se você disser a um chinês que o chefe do partido comunista chegou, 

ele pode achar que quem veio é Jiang Zemin; o que tem de mais? Se você disser que tal 

famoso chegou, ele não dará mais que uma rápida olhada. Você quer que surja na 

pessoa o pensamento reto para que ela cultive, mas não é assim se considerarmos o 

ponto de vista de salvar pessoas. 

Todos os discípulos do DaFa já sabem que no universo o Mestre foi reencarnando 

e descendo camada por camada, o Mestre já foi conhecido por diferentes nomes, mas 

agora eu sou o Mestre de vocês, com todos os atributos físicos de um humano, o Mestre 

que transmite o Fa. (aplausos). Considerem-me como uma pessoa comum. 

 

Discípulo: Como ter êxito no esclarecimento da verdade para sociedade principal 

do Japão? 

Mestre: Vocês mesmos devem fazer essas coisas. Os discípulos do DaFa da China 

continental que vão ao Japão e querem que as coisas avancem na sociedade de lá 

enfrentam muitas dificuldades. O perverso partido comunista chinês sempre vêm 

causando problemas, e por isso, o sentimento de revolta dos cidadãos japoneses em 

relação à China é muito forte, até mesmo deixando de ver o Shen Yun por causa disso. 

Boicotam tudo o que é da China – chegou a tamanha intensidade – por isso fica difícil 

esclarecer a verdade. Desde o início eu disse para que estudantes japoneses cooperarem, 

mas estudantes da China continental sempre ficavam disputando quando se tratava de 
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trabalhos de coordenação, então as coisas não avançaram. Isso já passou mas devido a 

isso, a situação é essa. 

 

Discípulo: Em relação à questão atual de Hong Kong, banners com a verdade 

foram cobertos pelas forças malignas. 

Mestre: As coisas em Hong Kong vão indo muito bem, não precisamos falar 

muito sobre Hong Kong, estão bem ao lado das forças do mal. Os discípulos do DaFa 

que saíram para fazer as coisas já são extraordinários; os discípulos do DaFa de lá se 

tornaram um grande incômodo para o perverso partido, exercendo grande efeito em 

salvar as pessoas e esclarecer a verdade. 

 

Discípulo: Todos os discípulos do DaFa de mais de duzentas localidades de mais 

de cinquenta países saúdam o benevolente Mestre 

Mestre: Obrigado a todos (aplausos). Ainda tem alguns bilhetes, vamos terminar 

de lê-los. 

 

Discípulo: Às vezes, sinto claramente que há uma distância entre mim e os 

discípulos do DaFa que cultivam bem. Ainda posso alcançar o nível que o Mestre 

arranjou para mim? 

Mestre: Acho que não há problema em relação a isso. Penso que como discípulo 

do DaFa, você não precisa pensar demais, especialmente os que conseguiram passar 

pelo “20/07”; é o suficiente que você faça bem aquilo que deve fazer (aplausos). 

Com relação aos novos estudantes, o Mestre está realmente preocupado, 

realmente espero que vocês possam alcançar o padrão. Durante o curso da história, veja 

as palavras ditas por todos aqueles que foram chamados de pessoas sagradas, profetas e 

porta-vozes dos Deuses, e compare com esse DaFa transmitido hoje, você perceberá que 

eles na verdade não ensinaram o Fa. Na história até hoje, não houve uma única pessoa 

que pôde explicar claramente o cultivo e a estrutura do olho-celestial, especialmente a 

relação entre os humanos e os Deuses. Depois de você estudar este DaFa, você será 

capaz de entender todas as escrituras  de outras religiões; mas não o faça só por isso. 

Até mesmo muitas pessoas de sucesso em diversos ramos da ciência, depois de lerem, 

ficaram muito chocados; enquanto que alguns que não colocaram seus corações, sentem 

que não viram nada. As pessoas são diferentes umas das outras, com diferentes 

mentalidades. Por ser o Fa: se a sua mentalidade não for reta, se você trata-lo com uma 
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mentalidade diferente, o que Ele mostrará ou apresentará a você também será diferente, 

ou até mesmo não mostrará nada. 

 

Discípulo: O departamento de marketing do Epoch Times disse para que os 

estudantes estudassem certa teoria acadêmica, mas essa teoria, na China continental, é 

estudada por profissionais de marketing de redes. 

Mestre: Os discípulos do DaFa são discípulos do DaFa. Se você fizer com 

dedicação aquilo que você deve fazer, e acumular experiência, você poderá fazer bem. 

Para os que lidam com coisas técnicas, basta dominar a técnica; algumas coisas não 

precisam ser estudadas demais nem precisam que vocês se concentrem tanto. 

Na verdade, não importa o que um discípulo do DaFa faça, com um pouco de 

esforço, a eficiência do trabalho aumentará muito. Para mim, digo que é uma questão de 

dedicação. Muitas pessoas dizem que não sabem como conquistar o mercado, eu digo 

que eles não fazem com o coração, a chave é que este coração não está firme nem 

seguro. 

 

Discípulo: Divorciar-se é danificar o Fa? 

Mestre: Divorciar-se não tem relação com danificar o Fa, pois ninguém é capaz de 

danificar o Fa, Ele é algo do Universo. Como discípulos do DaFa, faça apenas aquilo 

que você deve fazer, você não pode fazer aquilo que não deve. Para fazer qualquer 

coisa, avalie primeiro com os padrões de um cultivador. A legislação permite que você 

se divorcie. No entanto, se vocês não se dão bem, não se combinam e seu cônjuge 

impede que você cultive, é outra coisa. Caso não seja assim, se você está sendo 

inconstante, ou se você tiver algum outro tipo de coração, então não deveria se 

divorciar, pois isso seria um problema de cultivo. 

 

Discípulo: Há pessoas que por longo tempo andam entre os estudantes, dizendo 

que podem ver com o olho celestial e que podem limpar os corpos dos estudantes. 

Mestre: Na verdade essas pessoas estão com interferência demoníaca da própria 

mente. Para esse tipo de pessoa, quanto mais as imagens falsas aparecem, mais ela acha 

que são verdadeiras. Quem poderá abalar um discípulo do DaFa? É claro, aqueles que 

não cultivam genuinamente tampouco podem ser tratados como um discípulo do DaFa. 

Aos olhos dos Deuses, tudo é transformado, basta um pensamento dos Deuses 

para que algo se torne real. Como o mundo foi criado? Já havia dito a todos sobre uma 
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ideia básica: os humanos não têm capacidades, e para realizarem algo precisam 

movimentar os braços e as pernas; por exemplo, para fazer esse arranjo floral que está 

em cima da mesa, as flores devem ser colocadas uma a uma – comprar cada flor e 

colocá-las adequadamente. As capacidades dos Deuses são grandes, possuem vários 

níveis de gong, então, dentro do espaço correspondente à sua posição-de-fruto,  ele pode 

construir a partir do zero qualquer coisa que ele queira utilizando o próprio gong. O 

campo temporal que ele utiliza é muito rápido, e as partículas do gong de cada dimensão 

se movem simultaneamente, construindo tudo a partir do nada em um instante; porque o 

tempo utilizado é um tempo mais rápido, por isso, assim que os Deuses têm uma 

intenção mental, a coisa se constitui. Os humanos não possuem essa capacidade, por 

isso precisam fazer as coisas trabalhando arduamente. 

 

Discípulo: Além disso, essas pessoas cobravam dinheiro dos estudantes (refere-se 

às pessoas da pergunta anterior) 

Mestre: Então digo que não são cultivadores; em relação a esse tipo de pessoa, 

afaste-se dela, pois elas não são cultivadores. 

 

Discípulo: Pergunta: Recentemente, em textos de troca de entendimentos entre  

praticantes, sugeriu-se não estudar o Fa com leitores eletrônicos. Isso ainda é 

necessário? 

Mestre: Eu não disse que não se pode utilizar notebooks; para que as coisas se 

tornem um pouco mais cômodas nesse período delicado, pode-se utilizar qualquer tipo 

de recurso, mas é claro que o melhor meio é o livro impresso. A tecnologia moderna já 

é desse jeito, então também pode-se utilizá-la para estudar o Fa, e só por causa disso que 

essa tecnologia poderá ser empregada, no entanto, não pode substituir o estudo do Fa 

por meio da leitura do livro impresso. 

Tudo é vida, tudo é vivo. Aquilo que você considera como animado, é porque 

nessa dimensão ele demonstra indícios de vida; já aquilo que você considera como 

inanimado – aço, ferro, pedra, cimento, eletrônicos – não demonstram indícios de vida 

nessa dimensão. A diferença é só essa. 

 

Falarei até aqui. Foi mais de uma hora respondendo perguntas. Já que há muitos 

estudantes, não dá para responder a todos numa única vez. A troca de entendimentos 

entre os estudantes no fahui é muito importante, pois isso são suas vivências concretas. 
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O Mestre falou um pouco da situação atual e respondeu algumas perguntas. Toda vez, 

todos vem de longe, e também querem ouvir o que o Mestre dirá, por isso quis ficar 

aqui com todos um pouco mais. Na verdade eu quero muito estar com vocês (fortes 

aplausos). 

Não importa o quanto o Mestre diga, o cultivo ainda depende de vocês mesmos. O 

que mais preocupa o Mestre é que atualmente uma parcela dos estudantes deixou de ser 

diligente. No início da perseguição todos tinham muita vontade, e conseguiram reverter 

toda a situação; mas à medida que o ambiente se abranda, alguns acabam  relaxando. Há 

uma frase no cultivo que eu já havia dito a vocês: “Se o cultivo sempre for como foi no 

início, o êxito é certo” (fortes aplausos). Muitas pessoas falham no cultivo porque, 

durante o passar do tempo, elas não conseguem superar a solidão, o tédio, conhecer algo 

tão bem a ponto de não querer mais lidar com aquilo, ou quando algo se torna 

corriqueiro. Qualquer coisa pode tornar a pessoa indolente. Você deve se manter 

diligente incessantemente. No passado, um cultivador, ao chegar ao último passo, era 

submetido a um teste; caso você se torne mais e mais indolente, você certamente não 

seria capaz de passar por aquele teste. 

É claro que os discípulos do DaFa não precisarão passar por esse caminho, então 

o que mais pode impedi-lo? É a ideia que quero passar. Vocês conseguiram passar pelo 

período mais árduo; eu digo a vocês, discípulos do DaFa dos anos iniciais, aqueles que 

estabeleceram vínculos comigo durante a história, ou aqueles que vieram com o Mestre, 

inclusive vocês: se quisessem fazer alguma coisa dentro da sociedade humana comum, 

vocês seriam todos multibilionários, todos famosos nessa sociedade, todos seriam 

pessoas de muito alto escalão. Nessa vida vocês vieram para ser discípulos do DaFa, por 

isso renunciaram a todas essas coisas. Se vocês quisessem fazer fortuna, já poderiam ter 

feito isso há muito tempo; portanto, não destruam os anseios da sua própria vida por 

causa de um pequeno benefício irrisório. 

Esta vida pela que você veio à Terra é para fazer isso, então, como você pôde 

deixar de ser diligente e ter se tornado indolente? Oportunidade... A oportunidade de 

inúmeros milênios! Não importa quanto tempo tenha passado, você esteve se 

preparando para este momento, suportando amarguras e eliminando carma; caminhando 

em meio a sofrimentos até hoje, e você acabou deixando de ser diligente: é ou não é 

uma pena?! Mas esse passo é a chave, e sem diligência tudo se acaba. As vidas de vocês 

não existem para este momento? 
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Uma vida, caminhando ao longo da história até os dias de hoje, e tudo isso para 

quê? É tudo para esse momento. Na longa linha do tempo da história, este período não 

passa de um instante. Não fique tão desanimado, motive-se. Você é um cultivador. As 

vidas estão esperando que você as salvem! 

Obrigado a todos! (O Mestre faz Heshi e observa toda a extensão do auditório; 

todos os discípulos do DaFa se levantam e aplaudem de pé por longo período). 

	  

 

	  


