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Expondo o Fa no Fahui de Nova York 2015 

(Todos ficam em pé e aplaudem calorosamente dando boas vindas ao Mestre) 

Olá a todos! Sentem-se. Muita gente veio a este Fahui, o cultivo em DaFa promove a reunião das 

pessoas. Discípulos do DaFa, para completarem suas missões históricas, cada um precisa cumprir 

aquilo que deve fazer. Há alguns que são diligentes, outros não são muito diligentes, no entanto essa 

situação é considerada normal. 

Como um grupo de cultivadores, se todos fossem muito diligentes, isso sim não seria muito normal. 

Seja como for, tratando-se de um discípulo do DaFa, todos devem concluir aquilo que se deve fazer. 

Em um futuro não muito longe, aqueles que não fizeram aquilo que deveriam ter feito, se 

lamentarão profundamente. Há muitas coisas que no início vocês prometeram fazer e que devem 

ser feitas, no entanto não estão fazendo; você deve salvar pessoas, mas não as têm salvado, e isso é 

um assunto muito importante a ser tratado. 

Certamente, se você quer cumprir essa missão, então deve fazer bem o seu cultivo pessoal, por isso, 

o cultivo pessoal se converteu no assunto fundamental de cada um. Não importa qual for o projeto 

que esteja atuando para salvar pessoas, quando você relaxa em seu cultivo pessoal, você percebe 

que cada vez mais parece ser uma pessoa comum; quando pensa em qualquer assunto, a forma de 

colocá-lo em prática se parecerá cada vez mais à forma de uma pessoa comum. Se você for capaz de 

permanecer sempre no Fa, sem nunca afrouxar em seu cultivo pessoal, perceberá que todos os 

assuntos tratados por você serão  verdadeiramente feitos como cultivador. Deve fazê-lo dessa forma. 

Assim, você será capaz de cumprir a missão histórica de um discípulo do DaFa, por isso, você não 

pode se afastar do Fa; em nenhum momento você pode relaxar no cultivo pessoal e esta é a garantia 

fundamental para que as coisas sejam bem feitas. Fora da China, muitos projetos de discípulos do 

DaFa estão travados. Se você quer resolver bem os assuntos dentro de um projeto e que esse 

projeto tenha força para salvar pessoas, então deve fazer as coisas bem, colocar mais seu coração no 

projeto, dedicar mais de seu tempo a ele. No entanto, agindo dessa forma, parecerá que não tem 

tempo para se dedicar ao seu cultivo pessoal. Porém não importa como, todos devem prover tempo 

para fazer o cultivo, todos devem prover tempo para estudar o Fa. 

Sendo um verdadeiro cultivador, todos os assuntos que você tratar têm uma relação direta com seu 

cultivo pessoal, de fato trata-se de seu caminho de cultivo. Todos os assuntos relacionados a você, 

fazem parte de seu caminho de cultivo. Não importa que trabalho tenha na sociedade, ou em qual 

projeto do DaFa esteja atuando, ou nos afazeres de sua vida diária, tudo é feito dentro de seu 

caminho de cultivo, seguramente é assim.  Como disse, há aqueles que são diligentes e há aqueles 

que não são; há aqueles que têm consciência da grande responsabilidade de sua missão histórica 

como discípulo do DaFa; há aqueles que não têm uma forte consciência disso.  Considerando-se  

como discípulos do DaFa, vocês absolutamente não podem relaxar no cultivo. Há alguns anos, no 

auge da perseguição, a minha maior preocupação, era que muitos não se entrosavam bem entre si 

nos projetos do DaFa. Muitos projetos naufragavam em discussões  e em muitos assuntos, os fatores 

da maldade usavam o coração humano de competição para fazê-los fracassar. Agora todos já 

tomaram consciência desses problemas e muitas coisas que sentem que podem ser feitas, vocês 

fazem. Mesmo que muitas coisas não sejam feitas perfeitamente, como discípulo do DaFa, isso não 
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ocorre justamente como oportunidade para o seu cultivo? Quando você percebe que certas coisas 

não estão bem feitas, conserte-as e deixe-as perfeitas; por acaso não foi algo deixado 

propositalmente para que você fizesse isso? 

Muitos se comportaram assim nas vendas dos ingressos do Shen Yun. No começo houve 

controvérsias, também houve comportamentos de desânimo e alguns faziam as coisas 

simplesmente porque a maioria dizia para fazer. Porém, cada minuto de sua vida, cada segundo, 

está dentro de seu cultivo e você está perdendo tempo, está desperdiçando seu tempo que é tão 

limitado nesse caminho de cultivo; não tem trilhado bem o seu caminho. Deve fazer bem os 

assuntos que deve fazer, só assim isso será extraordinário. Se você não pensou com cuidado sobre 

como pode salvar pessoas e faz algo simplesmente porque a maioria disse para fazer, digo que isso é 

um problema de cultivo. Claro, as coisas foram feitas da melhor forma possível porém, o assunto de 

salvar pessoas não é algo tão simples. As velhas forças acham que se você finaliza um assunto de 

forma muito fácil, não há poderosa virtude, por isso colocaram  essas dificuldades. Se um assunto 

como esse pudesse ser feito facilmente, necessitaria ser feito por um discípulo do DaFa? Nesse caso 

vocês fariam o quê? Por isso, enfrenta-se muitas dificuldades nas coisas feitas por vocês, só então é 

considerado como cultivo, realmente é assim; só então os discípulos do DaFa podem manifestar 

poderosas virtudes; pessoas comuns não podem fazer o que vocês fazem; sob a pressão da 

perseguição vocês podem se cultivar bem e ao mesmo tempo salvar multidões de seres e isso é 

extraordinário.  O que é salvar multidões? Na história houve muitos que disseram ter salvado 

multidões; isto é muito fácil de dizer, na verdade, os deuses estão rindo deles. Quem realmente 

salvou multidões? Quem realmente se atreveu a fazer isso? Salvar a vida de uma pessoa que em seu 

corpo tem grande quantidade de carma e, ao mesmo tempo, desenvolveu todo tipo de conceitos, 

como eliminá-los? Ela contraiu todo tipo de carma e possui muitas relações predestinadas na 

sociedade, como a ajuda a resolver isso? E mais, estou falando de salvar multidões, não me refiro 

somente a uma única pessoa, isso é muito complexo. Essa é a dificuldade encontrada ao se salvar 

pessoas. Esses assuntos, ainda que sejam muito complexos e envolvam coisas de níveis muito 

elevados, contam com a ajuda do Mestre e de outros deuses; as dificuldades dos assuntos 

superficiais também são grandes, e todos devem colocar muita atenção nisso. 

Não há diferença na aparência externa entre um cultivador e uma pessoa comum. Você não terá a 

aparência de um deus só porque cultiva em DaFa. A sua aparência externa não muda.  Quando se 

trilha o caminho para a divindade, a única mudança está na forma de pensar sobre um assunto, pois 

não é a mesma forma que a de uma pessoa comum. Há alguns que no cultivo parecem ser muito 

diligentes, estudam o Fa, fazem a prática de exercícios, porém não olham para dentro.  Pensem 

todos, não olhar para dentro não é o mesmo que ser uma pessoa comum? Quem das pessoas 

comuns olha para dentro? Onde há uma pessoa comum que olhe para dentro?  

Quando um conflito surge, você deve olhar para dentro de si mesmo e ver onde pode ter se 

equivocado, ou seja, querer verdadeiramente ver o seu erro e pedir desculpas às pessoas. Se você 

fizer isso na China, as pessoas dirão que você está mal da cabeça porque toda a moralidade foi 

corrompida pelo perverso partido; lá as pessoas comuns não pensam dessa maneira: quando 

surgem conflitos, elas culpam o mundo todo e no final a coisa fica cada vez pior. Quando você se 

considera como um discípulo do DaFa, isso não pode ocorrer. 
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Há aqueles que são diligentes, aqueles que não são diligentes, há também estudantes novos e, por 

isso, quando encontram dificuldades que duram um tempo maior, não podem superá-las; há muitas 

pessoas assim.  No entanto, com a ajuda dos estudantes veteranos, ou se estudarem diligentemente 

o Fa, lentamente compreenderão as coisas. Dentro do cultivo, gradualmente entenderão que devem 

buscar dentro, devem buscar os próprios defeitos, os próprios erros, devem buscar onde não 

fizeram bem e onde causaram conflitos. Essa é a diferença entre um cultivador e uma pessoa 

comum. Porém isso não pode ser visto na aparência exterior. A reação de seu coração, a atitude que 

tem durante um conflito, isso sim será completamente diferente. Eu já falei disso em Zhuan Falun e 

também falei em muitas outras ocasiões e frequentemente os recordo disso. Durante o cultivo, se às 

vezes você não presta atenção ao ato de olhar para dentro, ou se tem fortes corações humanos, é 

algo que não pode acontecer, você deve ter uma consciência clara de que é um verdadeiro 

cultivador. 

À medida que os discípulos do DaFa fazem coisas para salvar as pessoas, certamente encontrarão 

toda categoria e todo tipo de gente na sociedade humana comum.  Vocês se depararão com esse 

grau de dificuldade.  Vocês não devem se importar com a forma como as pessoas se manifestam 

aparentemente, algumas acreditaram nas mentiras que o perverso partido usa para nos perseguir, e 

alimentam uma atitude muito negativa para com o DaFa e os discípulos do DaFa. Na verdade, essa 

gente tem sido enganada pelo veneno do perverso partido. Se os discípulos do DaFa são a última 

oportunidade na salvação dos seres, certamente sabem porque o mal age assim; então pensem: O 

que é o perverso partido? Ele não é justamente aquilo que foi profetizado na história? Não é aquilo 

que todas as religiões e crenças falaram quando se referiram ao demônio final? Ele não quer destruir 

a humanidade? Naturalmente temos uma consciência clara disso porque esse assunto final se dividiu 

em duas fases. Nessa etapa, isto está ocorrendo somente na China e não em outras partes do 

mundo, no entanto, seu veneno já se espalhou pelo mundo inteiro. As mentiras para perseguirem o 

Falun DaFa cobriram o Céu e a Terra e, sob pressão, todos os meios de comunicação do mundo as 

reproduziram, isto é, ajudaram o partido perverso, e, ainda hoje, alfândegas de muitos países 

possuem listas negras emitidas pelo partido perverso. Certamente, quanto aos países de sociedade 

livre, essas coisas não foram feitas intencionalmente, no entanto, o que disse é que o veneno do 

perverso partido se espalhou pelo mundo inteiro e há instituições de alguns países que não possuem 

referência própria e não distinguem entre o bem e o mal. 

Outra coisa: essa perseguição não é como as pessoas pensam. Salvar uma pessoa é salvar sua 

essência. A essência se reflete no pensamento da pessoa, em seu espírito; o que se reflete na 

superfície pode não ser muito importante. Se o pensamento e o espírito de uma pessoa foram 

seriamente envenenados, então essa vida é verdadeiramente má. Não estou dizendo que se essa 

pessoa matou alguém ou causou um incêndio não pode ser salva, não é isso. Essas coisas fazem 

parte de sua conduta superficial; essa pessoa pode se arrepender verdadeiramente de seu ato e o 

seu interior pode não ser tão mau. O que digo é que quando uma pessoa foi verdadeiramente 

envenenada e faz coisas más contra os deuses ou seus mensageiros, isso sim é o mais grave. Ao 

mesmo tempo em que salvamos as pessoas, a maldade pensa em arrastá-las ao inferno. Já vimos 

que aqueles que fazem coisas contra os discípulos do DaFa, que são atrozes com os discípulos do 

DaFa, na verdade são seres dignos de pena, pois foram envenenados pelas mentiras e rumores do 

perverso partido e por isso se atrevem a fazer tais coisas. Há também aqueles que fazem isso por 

dinheiro. De qualquer forma, devemos salvar todos aqueles que podemos salvar, incluindo essas 
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pessoas. Você vê que a conduta desse ser é muito má; mas você não sabe que houve um tempo em 

que possivelmente ele foi um ser divino  no Céu e veio para esse mundo para obter esse Fa. 

As peles da superfície das pessoas desse mundo foram criadas pelos deuses como se fossem peças 

de roupa, agora estão sendo usadas pelos deuses que vieram para cá, a maioria são deuses dos céus.  

As pessoas do mundo de hoje não são simples seres humanos. Apesar de que na sociedade humana 

comum se vê todo tipo de trabalho e ofício, toda classe de pessoas, todo tipo de fenômenos sociais, 

a pessoa em sua essência pode ser totalmente diferente. Quando um deus vem a este mundo e se 

torna uma pessoa comum, os outros deuses pensam: Ele, como um Deus, não sabe qual é o estado 

da sociedade humana de hoje? É um estado perigoso e assustador. No entanto ele se atreveu a 

deixar sua posição de deus e vir para cá e se tornar um humano. Só por isso os discípulos do DaFa 

deveriam salvá-lo. Falando dos discípulos do DaFa, esses deuses são iguais a vocês.  Pensem: vocês 

vieram para cá, assumiram essa grande missão histórica, essa responsabilidade; por acaso vocês não 

sabiam como era este ambiente? Salvar as pessoas? Possivelmente você mesmo poderia ter sido 

destruído aqui dentro. Mesmo assim vocês vieram e esses outros deuses fizeram o mesmo que 

vocês, também vieram. Eles, em seu interior, pensavam que este Fa seguramente poderia salvá-los, 

tiveram plena confiança nesse Fa e vieram. Baseados nisso, não devemos salvá-los? Absolutamente 

devemos salvá-los. No princípio, foram deuses incomparavelmente sagrados. Se vocês pensam em 

realizar bem esta missão, todos devem absolutamente ser diligentes e constantes no cultivo pessoal, 

reforçarem a si mesmos, só assim poderão cumprir bem essa missão. Pude ver que em alguns 

projetos há muitos praticantes que agem de forma realmente muito parecida a uma pessoa comum. 

Vou dar um exemplo: Um meio de comunicação deve funcionar bem, porém ultimamente, o 

pensamento de alguns tem se tornado cada vez mais parecido ao das pessoas comuns. A forma de 

pensar sobre um assunto não é a de um cultivador e sim a de uma pessoa comum. Pode-se chamá-lo 

de discípulo do DaFa? Para que os discípulos do DaFa fizeram um meio de comunicação? Para salvar 

pessoas. Não se esqueça disso, você deve salvar pessoas, o único propósito de se ter um bom meio 

de comunicação é salvar pessoas. Dizer a verdade, salvar multidões, é justamente o que você deve 

fazer, fora isso, não há mais nada neste mundo que você deva fazer. O que você deve realizar é 

justamente essa missão; no entanto há alguns que levam o cultivo pessoal de forma muito 

superficial, que dão muita importância aos assuntos de pessoa comum; falando de vocês, isso não é 

desviar-se do caminho de cultivo de um discípulo do DaFa? 

Há muitos discípulos do DaFa que constantemente têm tido  problemas nesses últimos anos. Ainda 

assim, os conflitos não são o pior; surgiram muitas provas de enfermidades, inclusive muitos 

morreram. Na realidade, estritamente falando, olhando para a superfície exterior de um cultivador, 

não se pode dizer como ele realmente é. Esse cultivador faz coisas para o  DaFa e os outros o veem 

fazendo, porém muitos têm apegos em seu interior que não podem ser vistos. Muitas coisas que ele  

não consegue abandonar se encontram enterradas profundamente em seu interior e  sabendo que 

essas coisas não são boas, ele teme que as outras pessoas possam saber disso, teme a vergonha; 

porém, como cultivador ele não tenta eliminar seriamente essas coisas, não tenta  reconhecer esses 

problemas e eliminá-los.  Há também outros que tiveram pequenos problemas e em seus cultivos 

pessoais não os consideraram seriamente, e o resultado é que surgiram grandes problemas. 

Posso dizer que para os discípulos do DaFa os requisitos são altos, mais altos que em qualquer outra 

prática. Em suas formalidades não é algo muito estrito, porém o padrão de cultivo é sim muito 

estrito. Os requisitos são muito altos. Se você não consegue perceber seus próprios erros, não 
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conseguirá cultivar.  Se não consegue ter consciência de que você mesmo tem fortes apegos 

humanos, como cultivará? Considerando-se como discípulo do DaFa, certamente deve fazê-lo bem 

nessa parte e isso é justamente cultivo. 

 Digo que qualquer ambiente hoje em dia está mergulhado na cultura perversa da maldade, as 

relações entre as pessoas já não são normais e o normal é mentir. Porém há alguns, especialmente 

na China continental, que tudo o que dizem ao abrirem a boca é mentira, não dizem nenhuma 

verdade; a forma de pensar deles não é a forma normal das pessoas.  Nesse tipo de ambiente, é 

realmente muito difícil a pessoa perceber que não está agindo de forma correta. Isso é justo? No 

entanto, as velhas forças perversas consideram isso muito justo, pois o que você quer obter é o 

futuro.  Todo o passado já não existe e você quer caminhar para o futuro; e não se trata de somente 

você estar caminhando para o futuro, muitos que pertencem à sua parte do universo e que vieram 

de altos níveis e representam multidões incomensuráveis de corpos celestes de altos níveis, por sua 

vez, também representam a salvação de muitas outras vidas. Então, não se deve estabelecer estritos 

requisitos para você? As velhas forças pensam assim, por isso fizeram esse ambiente tão complicado, 

o qual não é de forma alguma o ambiente normal de uma sociedade humana e é nele onde se deve 

praticar o cultivo e só assim, as velhas forças no cosmo se sentirão bem: “Se nesse ambiente você 

consegue seguir em frente, então reconhecerei que obteve a perfeição. Quem não conseguiria 

cultivar em um bom ambiente?”. No entanto, nesse tipo de ambiente, quem pode perceber seus 

próprios apegos? Isso é muito difícil não é? Verdadeiramente é muito difícil. Quando as pessoas 

saem de casa e encontram outras pessoas, a forma de pensar delas é toda errada, o que fazer? 

As velhas forças dizem: Você não é um discípulo do DaFa? Pois tem que fazer o cultivo segundo o 

DaFa, você deve fazer as coisas segundo os requisitos do DaFa. As velhas forças não o deixam 

escapar ou dar desculpas, elas usam os padrões de um cultivador ao avaliar você; elas usam o 

padrão de uma vida do futuro para validar você, porém alguns praticantes não agem de acordo com 

o DaFa, e  agem conforme uma pessoa comum, a tal ponto que, quando percebe algum defeito em 

si mesmo, não o encara seriamente e o deixa passar; agindo assim, as velhas forças podem aceitar? 

Não aceitam isso de modo algum, por isso alguns encontram tantas tribulações demoníacas, tantas 

doenças e moléstias, inclusive alguns perdem suas vidas por isso e nem sabem o porquê isso ocorreu. 

É claro, sendo um discípulo do DaFa, você pode salvar pessoas esclarecendo a verdade, todas essas 

pessoas podem ser salvas, você tem feito tantas coisas de um discípulo do DaFa, por acaso tudo isso 

tem sido em vão? Não, não é em vão. Trata-se de um assunto de nível. Digo, você tem feito muitas 

coisas de um discípulo do DaFa e em alguns assuntos não tem feito bem e por causa disso perdeu 

sua vida, então, o que fazer? Certamente, ter sido um discípulo do DaFa não foi em vão, as coisas 

que você fez, tampouco foram feitas em vão, isso é simplesmente uma questão de nível. 

Porém estou pensando, os discípulos do DaFa se deparam com sete bilhões de pessoas no mundo. 

Mesmo na China continental, apesar do número de discípulos ser grande, ainda assim, se deparam 

com um bilhão e meio de pessoas. Então, sob a pressão do regime do perverso partido, como vocês 

salvam as pessoas? Realmente é algo muito difícil e, além de tudo, devem fazê-lo bem. Então, como 

se faz isso? Como você é um discípulo do DaFa,  pode realizar todas as coisas que os outros 

cultivadores não puderam fazer na história; você pode fazer o que as pessoas comuns não podem 

fazer. Você é um discípulo do DaFa e tem o DaFa; tem o DaFa do futuro. No entanto, alguns não 

pensam assim, eles não deram importância a este Fa até tal grau, não possuem pensamentos retos 

tão fortes ou não podem fazê-lo bem, por isso todo caminho que atravessam é distorcido. 



6 
 

Certamente, alguns discípulos do DaFa têm feito as coisas muito bem.  Tenho dito que os discípulos 

do DaFa têm diferentes qualidades inatas; alguns fizeram muito bem e não têm muito carma,  então  

a maldade não se atreve a persegui-los tanto; outros têm mais carma, então as velhas forças usam 

os seus carmas para os perseguirem. 

Como é um Fahui, o Mestre não quer tomar muito tempo.  Estamos nos vendo aqui e vou 

diretamente ao ponto; o Mestre está falando diretamente sobre o cultivo e vou diretamente ao 

tema principal.  De fato, vocês vieram de muito longe, estão reunidos aqui porque querem se elevar 

no ambiente de cultivo, querem ouvir o que o Mestre diz, porém todas as coisas estão em Zhuan 

Falun; o que o Mestre diz está tudo explicado em Zhuan Falun. Você pode ver isso por si mesmo; no 

entanto, às vezes você pega o Livro, mas não consegue se animar ou dar importância ao estudo, não 

consegue se concentrar e tampouco pode obter o Fa ou ver alguma coisa. O cultivo é sério. 

Quero dizer uma coisa. Todos sabem que quando abrem o Zhuan Falun, a primeira coisa que veem é 

o Lunyu. Nunca estive satisfeito com esse Lunyu como prefácio geral do livro. (O Mestre ri). Os 

discípulos do DaFa tomam esse Fa como sua vida, eu sei disso. Todos memorizaram o Lunyu. O 

Lunyu teve também um papel muito importante no cultivo na Retificação do Fa, todos fortaleceram 

muitos pensamentos retos e também geraram um efeito reto. Porém, esse Lunyu foi escrito em uma 

época em que as pessoas não sabiam claramente sobre o Fa, seu ponto de partida não era alto, e 

também o uso do conhecimento da ciência para validar o Fa foi colocado em certo destaque. Este Fa 

é tão grande, engloba todo o futuro; no entanto a ciência foi colocada em um lugar muito alto e 

muito importante; por isso sempre quis corrigi-lo e mudá-lo. Nesses anos, todos estavam em um 

ambiente muito perverso e as informações não circulavam; ainda é difícil distinguir o verdadeiro do 

falso e também há muitas interferências, por isso, não fiz nada. Recentemente estive modificando o 

Lunyu, é possível que em breve eu o publique na página do Minghui. 

Então, o que fazer com o Lunyu original? Pode copiá-lo ou imprimi-lo no mesmo tamanho de página 

e com o mesmo tipo e tamanho de letra, cortar o Lunyu velho e colocar o novo, podem fazê-lo dessa 

forma. Estou comentando esse assunto a todos neste Fahui para que todos saibam que isso é 

verdade. (Os discípulos riem e aplaudem). Se não fizesse assim (O Mestre ri), eu sei que alguns 

discípulos do DaFa não conseguiriam aceitar. 

O Mestre está pensando em todos vocês, em seus cultivos e também no futuro. O Fa é muitíssimo 

grande. 

Eu comentei a todos no passado sobre a estrutura do Cosmo e já não há maneira de explicá-la. Para 

dar a vocês uma ideia do nível de complexidade, podem simplesmente considerar quantos ramos 

tem uma árvore. E só estamos falando dos ramos de uma árvore. Em um bosque, quantas árvores, 

quantos ramos e quantas folhas existem? Inclusive, se você considerar todas as árvores, ramos e 

folhas do planeta Terra inteiro, nem mesmo assim conseguiria descrever o conceito de uma 

extensão muito pequena de um universo. Não há maneira de expressar isso, é simplesmente muito 

grande e complexo. O número de vidas é infinito, simplesmente incontável, ilimitado, é impossível 

contá-las; e esses deuses são tão gigantescos que é algo inimaginável. Qualquer coisa que existe tem 

vida.  Quando as pessoas consideram as coisas como “orgânicas” ou “inorgânicas”, se baseiam 

simplesmente nos fenômenos que as pessoas veem, isto é, aqueles que são visíveis na superfície. 

Todas as coisas, inclusive os produtos feitos nas fábricas, qualquer coisa tem vida. Se algo não 

tivesse vida, se desintegraria rapidamente e deixaria de existir. Algumas pessoas que possuem 
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capacidades dizem que podem ver que todas as coisas em sua casa – mesas, cadeiras, paredes – 

qualquer coisa pode falar e se comunicar com elas. Sim, qualquer coisa tem vida. Por isso, no 

passado, os monges e cultivadores não utilizavam as coisas de forma descuidada, e procuravam não 

estragar nada; isso tem a ver com esse princípio. O que disse está somente limitado à estrutura 

dessa dimensão, já que as coisas são extremamente complexas. 

No passado nunca falei sobre esta dimensão humana, pois os discípulos do DaFa se cultivam a um 

nível alto; só ensino sobre o DaFa. De fato, neste ambiente humano, digo, no espaço humano 

composto por moléculas, há muitas coisas que não podem ser vistas pelos humanos; podem chamá-

las de dimensões ou espaços-tempos. O que significa isso? Todos sabem, o olho humano pode 

distinguir as cores dentro do âmbito das cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo e 

violeta. (O Mestre mostra uma escala de comprimento com suas mãos). Você pode ver o que está 

dentro dessa escala  de cores. Porém, a ciência e a tecnologia atualmente já sabem que não há 

somente essas, não é? Existem muitas outras cores, por acaso no espectro luminoso não há 

frequências mais altas e ondas maiores? (Estende sua mão esquerda duas vezes acima da direita). 

De fato, também há frequências mais baixas no espectro luminoso (estende a mão direita duas 

vezes abaixo da esquerda). Por acaso não existem raios infravermelhos, raios ultravioletas e raios X? 

Eu me refiro a essas coisas e são todas dessa dimensão e consequentemente compostas de 

moléculas, porém certamente são invisíveis aos olhos humanos.  Como um piano por exemplo; o 

olho humano só pode ver as teclas de uma oitava, ainda assim, o piano tem várias oitavas (estende o 

braço para direita para dar uma ideia de muitas oitavas)...sete oitavas.  E o contrabaixo também tem 

várias oitavas (estende o braço para a esquerda). Estou usando o piano somente como metáfora; 

esse espectro luminoso é muito mais extenso (estende os braços horizontalmente, indicando uma 

grande distância). Tudo é matéria, estou usando o conceito de espectro luminoso somente para 

transmitir a ideia de que essas coisas existem realmente, são existências de matérias verdadeiras 

compostas de moléculas, os mundos, os espaços-tempos. No entanto o olho humano pode ver 

somente essa porção muito pequena (ergue as mãos em uma distância muito curta entre os dois 

olhos para mostrar o quão pequeno), pode ver apenas uma oitava (O Mestre ri). Ainda há 

incontáveis oitavas (O Mestre estende ambos os braços ao mesmo tempo) que as pessoas não 

podem perceber, tanto graves como agudas. (Enquanto o Mestre fala, estende sua mão esquerda 

para a esquerda e estende sua mão direita para a direita e, enquanto as duas mãos formam uma 

extensão, olha a todos com um sorriso) 

Na realidade, estava meramente descrevendo as coisas ao longo de uma linha horizontal. (O Mestre 

estende seus braços de maneira horizontal para a esquerda e para a direita).  As coisas também 

acontecem na vertical (estende seus braços em direção ao auditório), para lá (estende o braço 

direito inclinando-o na direção da cintura) e também para lá (estende o braço esquerdo inclinando-o 

na direção da cintura) e, entre essas direções há outras (com os braços estendidos em direção ao 

público, o Mestre faz movimentos que sugerem muitas direções), e assim (o Mestre  estica seus 

braços para trás, para a direita e em várias outras direções e, ao mesmo tempo, indica que em cada 

direção há muitas ramificações). (Os discípulos aplaudem e o Mestre sorri e faz Heshi), não há 

linguagem para descrever isso. É difícil expressar e estou somente explicando as coisas ao longo de 

uma linha (gesticula sugerindo uma linha horizontal da esquerda para a direita). Há muitas oitavas 

que são invisíveis aos olhos humanos. Porém, o que é visível ao olho humano ou o que se percebe 

com a visão, corresponde a tudo que o seu corpo contém. Em outras palavras, aquilo que você não 

pode ver, tampouco poderá tocar ou escutar. Seus sentidos de audição, tato e visão estão todos 
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limitados a esta oitava (faz um gesto que mostra uma largura limitada). Algumas pessoas dizem que 

podem ouvir músicas celestiais e que são muito harmoniosas; outros dizem que podem ver seres 

vivos de outras dimensões. Sim, são todos desta dimensão composta de moléculas, e isso é 

extremamente complexo. Todas essas coisas existem concreta e verdadeiramente e todas essas 

coisas com vida podem ver os seres humanos, enquanto que os seres humanos não podem vê-las. 

Por quê? Eu disse que só o humano (faz um gesto para mostrar um espaço limitado) está na ilusão. 

Essas coisas com vida, as quais os humanos não podem ver, não estão limitadas a essa ilusão.  

O que acabo de dizer é algo que a ciência moderna já tem conhecimento, não é algo sensacionalista. 

Então, como é o estado de existência dentro dessas dimensões que são similares e existem ao 

mesmo tempo com os seres humanos? Quem habita essas dimensões? Realmente dá muita pena do 

homem que vive nesse mundo aqui. (O Mestre faz um gesto que indica uma área pequena). Tudo o 

que as pessoas deste mundo conhecem é só esta pequena extensão que agora vocês podem ver, 

enquanto que todas as outras coisas com vida (fazendo um gesto de abrangência com a mão direita) 

sabem sobre as pessoas desse mundo, porém o mundo humano não sabe delas. Há pessoas que 

estudam os poderes sobrenaturais, porém, como acabo de dizer, é uma linha como esta, essa e 

aquela.....(Enquanto fala, o Mestre estende rapidamente seus braços para frente na altura da cintura 

e logo em seguida estende seus braços para cada lado ao mesmo tempo e na mesma altura, depois  

usa ambos os dedos das mãos para indicar muitas ramificações, faz os mesmo gestos com os braços 

em um ângulo de 45 graus para cima e 45 graus para baixo, etc ; indicando também muitas 

ramificações) e segue ramificando-se. E as verticais? (enquanto fala estende seus braços para frente 

em direção ao público, também desce com os braços em um ângulo de 45 graus e sobe com os 

braços em um ângulo de 45 graus) ou assim (aponta na frente do corpo a posição das 12 horas em 

um plano paralelo ao seu corpo), ou assim ( enquanto fala mostra com ambas as mãos que nesse 

plano há mais planos nas direções da 1h30min e 10h30min) ou assim (O Mestre aponta as direções 

da 1h30min e 10h30min em um plano de 45 graus, e indica ramificações em cada direção, etc.). E 

todas se ramificam e em seguida se ramificam ainda mais. Meu ponto é que essa dimensão 

composta de moléculas já é altamente complexa. Quem pode ver essas coisas tem seus olhos 

abertos ao nível da visão-carnal. Há muitos níveis dentro da visão-carnal.  Assim o que cada um vê 

pode ser diferente.  As maravilhas da vida são verdadeiramente espetaculares. Vão muito além do 

pouco que se pode perceber com a tecnologia humana atual. Se a humanidade quiser continuar 

avançando nesse caminho tecnológico, sempre se arrastará nos passos de uma lesma. 

Porém, de qualquer modo, o que acabo de dizer é para dar uma ideia a vocês de que os seres 

humanos, e isto inclui os discípulos do DaFa que estão se cultivando, estão todos atuando neste 

caminho muito estreito. Isso tem uma vantagem, digo, não se sabe o erro que se comete em outros 

planos além desse. A vida humana é simplesmente assim. Se as coisas existissem de outro modo, 

não teria nenhuma forma de passar esse tipo de interferência e todos os tipos de fatores 

complicados. A inteligência do homem também é muito limitada. Por estar fazendo as coisas neste 

caminho estreito, você pode facilmente lidar  com os problemas que encontrar. 

Disse no passado que o que uma pessoa faz nesse mundo, está sendo observado por incontáveis 

seres em outros espaços-tempos. Porém algumas pessoas não acreditam. Não importa se as pessoas 

comuns não acreditam, os discípulos do DaFa sabem que os seres de altos níveis podem ver 

claramente os pensamentos das pessoas e inclusive podem ver a formação de seus pensamentos. 

Podem observar como o pensamento humano se move. Especialmente com relação aos discípulos 
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do DaFa, cada um de seus pensamentos determina a sobrevivência ou a não sobrevivência de 

muitos seres: como vocês lidam com as coisas, se as coisas são bem feitas ou não, tudo isso decide a 

existência futura desses seres. Então, como esses seres não estariam preocupados? Todos estão 

observando. Todos os tipos de estados e a sociedade são tão complicados, especialmente a 

sociedade atual, com coisas do passado, do futuro e do presente, estão todas aqui para ver o que 

escolhe. Isso também fez dessa sociedade mais agitada que nunca, a qual pode facilmente provocar 

apegos nos humanos. Para os cultivadores são interferências, tornando o cultivo e a salvação das 

pessoas mais difíceis. É verdadeiramente difícil cultivar em um ambiente assim. Como seus 

pensamentos se movem, como vocês se comportam, esses seres podem ver tudo isso e estão todos 

observando. Qualquer coisa aqui pode provocar apegos humanos. Porém se um discípulo do DaFa se 

desvia do Fa e seus pensamentos não são suficientemente retos, então ele pode realmente desviar-

se para muito longe de uma vez.  

 Isso é tudo por hoje.  (Os discípulos aplaudem. Possivelmente muitas pessoas querem fazer 

perguntas (Os discípulos aplaudem com entusiasmo) Está bem, responderei suas perguntas por uma 

hora (Os discípulos aplaudem fortemente). Podem passar os papéis com perguntas. 

Um discípulo do DaFa pode se cultivar em qualquer posição, seja como presidente ou cidadão 

comum. Pode ser uma boa pessoa em qualquer negócio ou profissão, hoje em dia todas as 

profissões são ambientes de cultivo criados para os discípulos do DaFa. O cultivo do passado se fazia 

em monastérios ou conventos. Porém hoje os discípulos do DaFa, para salvar as multidões de seres, 

não estão restringidos a cultivarem-se em um ambiente em particular, podem se cultivar em 

qualquer ambiente da sociedade. Essa ampla gama de ambientes foi criada para que possam salvar 

as multidões de seres. Ao mesmo tempo, as velhas forças pensam que se não realizam seus cultivos 

nesse estado da sociedade, o qual nunca existiu no passado, se não experimentam conflitos muito 

severos e se não enfrentam interferências causadas pelas atrações muito fortes da sociedade e 

conseguem sair delas, seus corações não atingirão o equilíbrio. Isso é diferente de qualquer forma 

de cultivo na história, desde o momento da criação isso nunca existiu, nunca houve algo assim. 

Muitas vezes na pré-história ocorreram catástrofes na humanidade e muito poucas pessoas 

sobreviveram, somente aqueles que tinham uma plena fé reta nos deuses podiam ficar. Em todos 

esses renascimentos da humanidade nunca houve algo como o cultivo dos discípulos do DaFa. 

Nunca houve algo assim, por isso não há referências passadas  Alguns cultivadores e monges não 

reconhecem o cultivo de vocês. Não há forma de eles reconhecerem, se eles os reconhecessem, 

significaria que eles seriam ainda mais extraordinários que os discípulos do DaFa. 

Pergunta: Muitos estudantes viajam constantemente à China continental, alguns fazem isso 

constantemente;  há também muitos praticantes da China que vão ao exterior, alguns viajam várias 

vezes ao ano, e alguns vieram especialmente para este Fahui.  Não seria melhor fazermos bem as 

coisas que devemos fazer em nossas regiões em vez de ficarmos andando por todos os lados? 

Mestre: Não creio que se possa culpar a alguém por ir a Fahuis. Também não há nenhum problema 

se alguém vai e vem devido a negócios. Há alguns discípulos do DaFa que não estão sob o radar da 

maldade, então podem ir e vir, isso não é um problema. 

Porém, há alguns discípulos do DaFa  fora da China, os quais, os agentes dos consulados e 

embaixadas do perverso partido conhecem até o último detalhe.  Quando chegam às alfândegas, são 

detidos.  Já disse que você é responsável por tudo o que  faz desde o momento em que o malvado 
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partido começou a persegui-lo, ou quando era submetido às falsas “seções de estudo”; os seres 

divinos estão observando você. Pode achar que ninguém sabe de nada e que o Mestre não viu. De 

fato, esta parte superficial do Mestre está atuando aqui. No entanto, o Mestre tem incontáveis 

múltiplos de seu Corpo Verdadeiro e incontáveis Fashen, e também há incontáveis seres de alto 

nível que o observam como se assistissem a um filme. Você pode achar que ninguém sabe o que lhe 

aconteceu, mas na verdade, você está enganando somente a si mesmo. Como disse, não só o Mestre, 

mas também as vidas em todos os outros espaços – todas as vidas – sabem o que você está fazendo.  

Mesmo assim, você não está se responsabilizando pelas coisas erradas que  fez, não está querendo 

repará-las como um cultivador faria, não está falando voluntariamente a todos que  fez algo mau e 

que fará melhor daqui para frente. Ao contrário, está escondendo essas coisas. Inclusive tem 

acreditado naquilo que o perverso partido incutiu em você; a lavagem cerebral que lhe fizeram, 

acabou lhe convencendo,  e, devido a isso, você também afetou negativamente outros discípulos do 

DaFa. O que você vai fazer? Se o assunto final da humanidade, do qual o Mestre falou,  ocorresse 

agora, o que você enfrentaria não seria algo somente do coração humano. O que você faria com 

todos os seus seres e com todas essas vidas que você leva consigo e que estão esperando que você 

as salve? O que você está fazendo com tudo aquilo que você está representando? Claro, é possível 

que devido às coisas que o perverso partido incutiu em você, você já não creia em mais nada, e se 

realmente for esse o caso, isso é uma grande tragédia. 

O ambiente da sociedade humana atual foi criado para o cultivo dos discípulos do DaFa do período 

da Retificação do Fa e para a multidão de seres que vieram para obter o Fa. Seja os discípulos do 

DaFa esclarecendo a verdade ou esses projetos para salvar as pessoas realizados pelos discípulos do 

DaFa, tudo parece normal, porém na realidade, são coisas extraordinárias e não podem ser feitas 

por pessoas comuns. A sociedade humana vive na ilusão. Quando a perseguição começou, para 

evitar que eu rompesse a ilusão para vocês, as velhas forças tentaram impedir que eu manifestasse 

o estado que deveria manifestar e quiseram que eu me mudasse para o Ártico onde não há pessoas: 

“Vá para lá onde não tem ninguém e não interfira conosco”. Elas sabiam que se eu falasse ou 

manifestasse algo, as supostas provas e tribulações arranjadas pelas velhas forças para os discípulos 

do DaFa não seriam rompidas? Então, realmente uma guerra cósmica aconteceria. Para salvar as 

multidões de seres durante esses anos, quando ensinei o Fa em Fahuis ou interagi com vocês em 

diversas circunstâncias, sempre atuei como uma pessoa normal e somente lhes ensinei os princípios 

do Fa. Mesmo assim as velhas forças se enfureceram. Se eu fizesse algo mais, as velhas forças 

aumentariam a perseguição aos estudantes e as dificuldades para o cultivo e salvação das pessoas 

aumentariam também, criando dificuldades maiores e severas para o cultivo de vocês. 

Pergunta: Um mês antes dos shows do Shen Yun em uma cidade de Taiwan ainda restavam muitos 

ingressos não vendidos, então colocaram anúncios do Shen Yun nos jornais de pessoas comuns. 

Gostaria de perguntar se é certo fazer isso? 

Mestre: Não há problema. Não é  a mesma coisa que fazer propaganda nos meios de comunicação 

de pessoas comuns? Certamente não há problema nisso.  O importante é que não façam nada que 

desperte desconforto nas pessoas  ou que viole alguma regra no ambiente das pessoas comuns. 

 

Pergunta: Se depois de comprar livros do DaFa com licença e publicação oficial, um discípulo do 

DaFa  baixa do site Minghui  arquivos eletrônicos desses livros em seu celular, somente para seu uso 
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pessoal, não os reproduz nem os distribui, isso não deveria ser considerado uma violação dos 

direitos do autor ou um ato de danificar o Fa, não é? 

Mestre: É assim, se você faz algo somente a nível pessoal, não transmite nem distribui os arquivos, 

nem vende nada, isso não é um problema. Se é somente para facilitar o estudo do Fa, isso não é um 

problema. Porém, se propagar os arquivos em grande escala e fazer disso um tipo de negócio, então 

será o mesmo que mudar a forma como cultivamos. 

 

Pergunta: Alguns coordenadores das Associações do DaFa não fazem coisas segundo as regras. 

Inclusive tomam a iniciativa de violá-las. Alguns exemplos incluem em permitir que praticantes 

recém-saídos da China fiquem atrás do cenário dos shows do Shen Yun; permitem também que 

alguém que a Associação central diz ser problemático participe na promoção do Shen Yun. Alguém 

disse a outros praticantes: “Eu sou o coordenador principal da nossa Associação. O Mestre disse que 

contanto que eu aprove algo, não haverá problema”.  Alguns praticantes têm objeções mas não se 

atrevem a dizer, porém sentem que essa forma de agir não é reta. 

Mestre: O que o praticante disse é correto. Sempre há alguns de nós que fazem coisas em nome do 

Mestre. Quando as pessoas me perguntam sobre algum assunto, digo: “Quando se trata de coisas 

que os discípulos do DaFa devem fazer, façam, não me oponho”, essa é a frase. Outra situação é que, 

sendo cultivadores e também coordenadores, a fim de ajudá-los a amadurecer como cultivadores, 

digo que o façam segundo seu critério. Porém, uma vez que o Mestre diz algo, algumas pessoas vão 

aos praticantes e dizem: “O Mestre disse isso”, “O Mestre reconheceu”, “O Mestre aprovou” ou “O 

Mestre disse para fazê-lo dessa forma”. Frequentemente é assim. 

 Isso não quer dizer que todos os praticantes que chegaram há pouco tempo da China têm 

problemas. A Associação do DaFa tem diante dela tantos estudantes, como pode saber sobre cada 

um deles? Então as regras são necessárias. Outro fator é que, como vocês sabem, os estudantes da 

China continental geralmente não falam bem o inglês. Como disse antes, vocês não entendem a 

forma como os chineses que acabam de chegar da China lidam com os assuntos. Eles sabem disso. 

Os praticantes que recém chegaram da China podem pensar: Como as pessoas em outros países 

podem ser tão tontas? Como podem ser tão simples? Como podem fazer perguntas tão simples e 

ingênuas? De fato as pessoas normais são assim. As pessoas que acabam de chegar da China são o 

produto da perseguição do perverso partido e de sua sistemática destruição da cultura chinesa. 

Então, muitas vezes os estudantes veteranos não permitem aos praticantes recém-chegados 

fazerem certas coisas, pois esses praticantes tendem a fazer as coisas de forma radical  e acabam 

gerando um efeito contrário, isso pode ocorrer. Há também o problema de comunicação com os 

outros estudantes que não são da China. Eles acham que a forma de pensar dos estudantes recém-

chegados da China é muito estranha. Por seu lado, os estudantes da China pensam: “Vocês pensam 

nas coisas de uma forma muito simples, acham que somente fazendo as coisas de uma determinada 

forma  vai ser efetivo”. No entanto, os estudantes fora da China acham que as pessoas  da sociedade 

livre não aceitarão os métodos utilizados pelos recém-chegados da China. 

Se não entendem esta sociedade, não poderão fazer bem as coisas. Devido a isso, no passado, ao 

trabalharem na venda dos ingressos do Shen Yun, ocorria a seguinte situação: falavam 

freneticamente com as pessoas  e não deixavam as pessoas irem embora, e isso provocou reações 
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muito negativas nas pessoas desta sociedade. Especialmente quando o público-alvo do Shen Yun são 

as pessoas da alta sociedade, e essas pessoas são diferentes em sua maneira de pensar e em seu 

nível de refinamento cultural. Aqueles de vocês que são da China não percebem essas coisas, então 

não deveriam fazer esse tipo de trabalho até chegarem a captar e entenderem essas coisas. De 

outro modo, realmente provocarão o efeito descrito acima. E sim, o Shen Yun tem uma regra: 

aqueles que recém chegaram da China continental não podem ficar atrás do cenário. Alguns 

estudantes recém chegados são familiares de discípulos do DaFa veteranos que vivem fora da China. 

Estritamente falando, alguns desses estudantes não são problema, porém esse não é sempre o caso. 

Se ninguém o reconhece nem o conhece,  mesmo dizendo que é um discípulo do DaFa e ser muito 

bom na superfície, como as pessoas saberão se realmente  é um discípulo do DaFa? Muito 

provavelmente você seja  um discípulo do DaFa, porém as pessoas daqui não o conhecem. Por isso 

há uma regra de não poder ficar atrás do cenário. É possível ajudar de outra forma e não precisa ser 

ficando atrás do cenário. 

Alguns coordenadores devem pensar bem em como estão fazendo as coisas. O Mestre já disse que, 

como coordenador, você deve reunir os praticantes locais, e uni-los para o Mestre, para que possam 

se elevar no cultivo, e devem ajudar o Mestre guiando-os bem. Essa é sua responsabilidade como 

coordenador de sua região. No entanto, você sempre exclui algumas pessoas, sempre exclui certas 

pessoas que não estão de acordo com o que quer, sempre vê as coisas sob a ótica de uma pessoa 

comum, sempre trata esses praticantes da mesma forma que uma pessoa comum trataria, e sempre 

acaba fazendo com que os praticantes locais não coordenem bem juntos. É por isso que, quando vê 

que os recém chegados da China fazem tudo o que pede, que são obedientes, os faz trabalhar atrás 

do cenário, inclusive os faz cozinhar e encarregarem-se da alimentação. Porém, o grupo do Shen Yun 

fica nervoso com essa situação. Eles têm a tarefa de atuarem em mais de cem shows, um atrás do 

outro,  e não podem permitir que haja problemas. Então, pergunto a aqueles de vocês que não 

cumprem as regras, podem responder por essas pessoas que colocaram atrás do cenário? Não, não 

podem. Vocês as usam porque sentem que elas lhes obedecem; aquelas que não lhes obedecem, 

vocês não as usam. Isso não é atitude de um coordenador. O Mestre lhes diz: “Ajudem o Mestre a 

guiá-los bem, eles são meus discípulos, incluindo vocês, assim não podem excluir ninguém”. 

Por outro lado, isso também vale para os outros discípulos, você deve saber que é um discípulo do 

DaFa e deve coordenar bem. Não pensem que é fácil para o coordenador de vocês! Todos que estão 

nessa posição enfrentam esses problemas e todos devem ser compreensivos entre si. Se vocês 

puderem agir assim, as coisas não sairão bem? Não deve tropeçar tantas vezes antes de perceber 

que o melhor é fazer de tal forma. Quando a perseguição era muito severa, não obtiveram êxito em 

muitas coisas  justamente porque  se colocavam  uns contra os outros, e  sempre estavam em 

desacordo e discutindo constantemente sobre qual ideia seria a melhor. Não era assim? Se nesse 

ponto tivessem cooperado bem entre si, as coisas poderiam ter sido mais efetivas. Claro, quando 

olham para trás, percebem que não agiram  bem naquela época, porém não continuem caindo no 

mesmo padrão. 

 

Pergunta: Gostaria de pedir ao Mestre que nos falasse mais profundamente sobre o significado de 

“O DaFa não tem forma” , sobre o Minghui.org   e  também sobre a Associação do DaFa entrando na 

justiça contra o demônio principal. (referindo-se à Jiang Zemin) 
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Mestre: Efetivamente ele deve ser levado à justiça (fortes aplausos de todos os discípulos do DaFa); 

toda a humanidade deveria levá-lo à justiça. Ele trouxe sérios danos a todos os chineses, além de 

prejudicar muita gente em outras regiões do mundo inteiro. Um grande número de pessoas será 

arrastado ao inferno devido às suas mentiras. 

Quanto ao grande Tao não ter forma, parece que não teremos tempo de repassar esse tema, e só 

posso responder os papéis de perguntas. O cultivo de vocês não tem nenhuma forma em particular. 

No passado, os cultivadores iam aos templos ou monastérios e estavam limitados a certas formas 

específicas. Vocês voltarão aos seus diversos trabalhos ao retornarem às suas casas. Certamente, 

sendo um discípulo do DaFa, durante esse período especial da perseguição, vocês estabeleceram 

empresas de comunicação e projetos para se oporem à perseguição, porém essas são meramente 

empresas com  a forma de uma empresa na sociedade humana comum; essas empresas em si 

mesmas não são cultivo. Sempre disse que essas empresas não fazem parte do DaFa, e sim 

empresas estabelecidas por discípulos do DaFa. Os discípulos do DaFa podem se cultivar em todas as 

profissões, então certamente podem estabelecer empresas. Essa não é a forma específica que tem o 

cultivo em DaFa. Não há empresas em DaFa. Isso também se aplica ao Shen Yun, que também é um 

projeto estabelecido por discípulos do DaFa para salvar pessoas; não é um método específico de 

cultivo, ou um ambiente que requer dos discípulos do DaFa, ou uma forma específica de cultivo. Esse 

não é o caso. 

 

Pergunta: Taiwan realiza muitos eventos e reuniões em grande escala, mas a maioria são atividades 

internas. 

Mestre: Atividades internas, é melhor reduzi-las o máximo possível, exceto para o Estudo do Fa. No 

entanto, ter mais atividades que validem o Fa ou esclareçam a verdade às pessoas, não vejo isso 

como um problema, pois se trata da salvação das pessoas. 

 

Pergunta: O Shen Yun tem muitas canções, as quais são diretamente escritas pelo Mestre para as 

pessoas comuns. Sempre me pergunto o que podemos fazer para dar oportunidades às pessoas de 

escutá-las ou lê-las. Gostaria de perguntar ao Mestre se podemos colocar as canções do Shen Yun 

em nossos eventos e se podemos imprimir as letras das canções do Shen Yun e expô-las em painéis 

nos eventos de esclarecimento da verdade. 

Mestre: Os artistas do Shen Yun as cantam para as pessoas comuns. As canções são simplesmente 

canções. Se você imprime as letras das canções e as coloca nos expositores, bom, já que algumas são 

poesias em versos antigos, algumas são poemas em versos livres e não rimam, e outras não estão 

escritas de forma poética, as pessoas comuns podem considerá-las como um grito de guerra ou 

outra coisa qualquer. As canções são somente canções, não há problema se as pessoas comuns as 

ouvirem, então pode tocá-las. 

Pergunta: O Mestre disse várias vezes em nossos meios de comunicação que administrem seus 

negócios como são administrados nas empresas ocidentais, porém, com base no que está 

acontecendo nesse momento, não parece que as coisas estão sendo feitas como nas empresas 



14 
 

estatais existentes hoje na China, as quais são baseadas na cultura do partido? Falta uma clara, 

prática e concreta divisão de trabalho e responsabilidades.... 

Mestre: Como são meios de comunicação operando em escala internacional, certamente devem agir 

como empresas internacionais, e essas são as formas desse tipo de empresas, esta é uma empresa 

normal. Algumas empresas na China foram estabelecidas por funcionários do partido perverso, 

ainda que existam muitas empresas privadas lá. Sei que houve um momento em que todas as 

empresas eram controladas por funcionários do perverso partido, e suas estruturas administrativas, 

como os Comitês do partido e filiais do partido, eram coisas anormais. Na sociedade da China 

continental não se pode eliminar rapidamente a influência dessas coisas. Mesmo nas empresas 

privadas, muitas de suas estruturas operacionais, práticas administrativas e conceitos, se originam 

de empresas estatais. Porém, em outros países as coisas não devem ser feitas dessa forma. Muitos 

chineses que vivem no exterior, já deixaram a China há muito tempo, e muitos discípulos do DaFa se 

graduaram em universidades de outros países; por isso, basicamente falando, não penso que haja 

muita influência do sistema existente na China continental. Porém, certamente haverá pessoas com 

hábitos e comportamentos diferentes da sociedade americana normal. Isso é algo a que devem 

prestar atenção. 

 

Pergunta: Praticantes japoneses dizem que no ambiente atual está sendo muito difícil integrar-se ao 

grupo. Eles desejam que os praticantes chineses apoiem os praticantes japoneses em seus cultivos 

em vez de fazerem as coisas sozinhos. Porém é muito difícil comunicarem-se com eles. 

Mestre: Sim, se os praticantes japoneses estão trazendo esse assunto, então é preciso prestar mais 

atenção. Penso que as situações no Japão e na Coréia do Sul apresentam grandes contrastes. Os 

discípulos coreanos locais são a força motriz de lá, então, quando se observa a situação e a força que 

possuem em termos de salvar pessoas, são todas sólidas e fortes, realmente estão fazendo uma 

grande diferença na sociedade. No Japão, os discípulos chineses desempenham o papel de força 

motriz. Há muita gente no Japão que precisa obter o Fa, então não devem impedi-las de entrarem. 

Tenho percebido essa situação, porém cada região possui suas próprias dificuldades. Quando 

surgirem problemas, vocês devem, como discípulos do DaFa, trabalharem juntos para encontrarem 

uma forma de resolvê-los. 

Se os discípulos do DaFa japoneses acham difícil integrarem-se ao grupo devido a essas coisas, isso 

realmente é um problema. Os discípulos do DaFa do Japão estão lá para salvarem os japoneses. 

Claro, todos os praticantes falam sobre a perseguição do perverso partido enquanto trabalham  para 

contestá-la, detê-la e expô-la. Esta é nossa responsabilidade, pois o objetivo principal de vocês é 

salvar pessoas, não é? Então, os discípulos do Japão devem salvar as pessoas de lá. 

 

Pergunta: Devido ao bloqueio da internet na China, muitos termos do DaFa como “Zhen-Shan-Ren” 

e “Falun DaFa” são filtrados. Para evitar isso, alguns praticantes substituíram essas palavras por 

homônimos (palavras com mesma pronúncia, mas significados diferentes) ao esclarecerem a 

verdade pela internet. Gostaria de perguntar ao Mestre se é apropriado fazer isso. 
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Mestre: Se são discípulos do DaFa passando informação entre si, penso que não há problema nisso. 

Porém, se estiverem esclarecendo a verdade às pessoas, talvez elas não entendam sobre o que 

estão falando. 

 

Pergunta: Os praticantes da China continental podem transmitir ou difundir os espetáculos do Shen 

Yun pela internet? 

Mestre: Não, não façam isso. Todos sabem que as atuações ao vivo do Shen Yun são muito 

poderosas na salvação das pessoas. Não distribuímos nem vendemos DVDs fora da China porque 

queremos que as pessoas venham assistir o show ao vivo. Quando as pessoas estão fisicamente ali, a 

questão de sua salvação é resolvida ali mesmo, e elas são salvas. É muito difícil conseguir isso 

através da TV. Uma vez que alguém vê o show em DVD, pode sentir que já não há necessidade de 

vê-lo, porém os DVDs não têm o efeito de uma atuação ao vivo. Os DVDs são distribuídos na China 

porque nesse momento o Shen Yun não pode atuar lá, então isso é o melhor que podemos fazer. 

Todavia tem um certo efeito, mesmo não sendo tão poderoso como o show ao vivo. Então, não 

devem colocá-lo na internet. Uma vez posto na internet, a divisão entre dentro e fora da China já 

não existirá. 

 

Pergunta: Já que não devemos misturar conteúdo do DaFa com intercâmbio de experiências de 

praticantes, nem com as músicas e nem com os esclarecimentos da verdade em nossos dispositivos 

de áudio. Há o mesmo problema com nossos celulares ou computadores que armazenam conteúdos 

similares? 

Mestre: Quando armazena algo para seu uso pessoal, isso é algo somente para sua conveniência. 

Porém, se você usa seu dispositivo de áudio para transmitir coisas do DaFa misturadas às  coisas de 

pessoas comuns ou praticantes, as pessoas comuns não saberão o que são as coisas do Fa, quais são 

as coisas dos praticantes e quais são as coisas comuns. Isso não causaria uma grande confusão? Isso 

não estaria danificando o Fa? (O Mestre acena positivamente com a cabeça). Um cultivador precisa 

ser responsável por seu próprio cultivo e pelo Fa. 

 

Pergunta: Os coordenadores principais de algumas regiões abusam do poder que o Mestre lhes deu, 

e controlam as decisões para as coisas grandes e pequenas, e afastam os praticantes que têm 

opiniões diferentes. Quando o Mestre interveio a tempo a fim de deter ações extremas contra um 

teatro, as pessoas responsáveis por essas ações não olharam para dentro, ao contrário, queriam 

saber quem havia contado isso ao Mestre. 

Mestre: Certamente, a qualidade de alguns coordenadores é muito parecida com a das pessoas 

comuns. São cultivadores com esse tipo de estado, e eles simplesmente têm muitos pensamentos 

humanos, claro, são discípulos do DaFa. As dificuldades são enormes e numerosas, e se você é um 

coordenador, deve ajustar-se e enfrentá-las dando a devida importância. Se você quer transformar 

esses praticantes em um tipo de pessoas que acha que devem ser, isso não é possível, nem sequer 

essa sociedade pode mudá-los.  O cultivo do DaFa pode mudá-los, porém isso é feito camada a 
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camada, e até que esse processo chegue à superfície, a pessoa continuará sendo assim.  Somente 

aqueles que são diligentes no cultivo podem restringir-se a si mesmos. No entanto, sob 

circunstâncias gerais, algumas pessoas não percebem seus comportamentos e permanecem assim. 

Se você quer que sejam de determinada forma, será muito difícil para elas alcançarem isso. Inclusive 

eu, seu Mestre, não estabeleci um requisito para que se comportem de certa maneira. Então, como 

coordenador, como deveria atuar? Funcionaria se fosse um coordenador somente para algumas 

pessoas? Que tipo de coordenador quer ser? Você já pensou nessa questão? Quer que todos sejam 

obedientes como um rebanho de ovelhas? Isso é o que você quer, não o que eu quero. É difícil assim 

ser um bom coordenador dos discípulos do DaFa. O Mestre lhe deu essa responsabilidade, como vai 

guiar bem essas pessoas para mim? 

Sim, realmente é muito difícil, porém você não é um cultivador? Não é um coordenador de 

cultivadores? Certamente, há muita pressão ao ser um cultivador; não seria cultivo se houvesse 

pouca pressão. Sim, é difícil, muito difícil, e inclusive eu, este Mestre, sei que é difícil. Vocês já 

devem ter percebido que eu não resolvo diretamente as coisas quando os discípulos do DaFa têm 

conflitos; os apegos dos discípulos poderiam fazer eles discutirem comigo!.  Se eles se colocassem 

contra mim, seria o mesmo que não ter respeito com seu Mestre e cometeriam um pecado, por isso 

não me envolvo em suas questões. Quando alguém me procura para falar sobre um conflito (O 

Mestre sorri), que procurem quem está na coordenação. Eu conheço suas dificuldades. Porém, por 

outro lado, se podem fazer bem nessa dificuldade, não é poderosa virtude? Por acaso, não se fala no 

cultivo sobre ser diligente? De elevar-se rapidamente e atravessar o caminho para o divino? O 

Mestre compreende vocês, porém não tornem as coisas muito difíceis para os estudantes. 

É certo que não quer dizer essas coisas ao Mestre. Se a intenção é não trazer mais problemas  ao 

Mestre, isso é perdoável. Porém, se essa atitude vem de um coração humano de ocultar algo, então 

isso é um problema de xinxing do cultivador. Na realidade, o Mestre prefere não saber, realmente 

não quero saber, porém as velhas forças se agarram a esse seu coração que ainda carrega. 

 

Pergunta: Somos Discípulos do DaFa que viemos ao exterior por sofrermos perseguição na China. 

Aqui onde estamos podemos entrar com ações na Procuradoria Suprema e na Corte Suprema da 

China contra o demônio Jiang? 

Mestre: Certamente podem, todos podem. Não há problema. Os nossos advogados que são 

discípulos do DaFa e outros discípulos do DaFa fora da China trabalharam juntos quando   entraram 

com ações judiciais contra a maldade. 

 

Pergunta: Com base na situação atual de nossos meios de comunicação, pessoalmente sinto que é 

muito difícil nossos artigos estarem ao padrão exigido. 

Mestre: Para se fazer um trabalho de alta qualidade nos meios de comunicação, deve haver uma 

boa equipe profissional. Falando nisso, me recordo de algo. Os títulos de muitos artigos publicados 

na internet parecem ambíguos e difíceis de entender.  Como é possível  não entenderem a gramática 

chinesa? É difícil entender o que significa os títulos. Vocês precisam prestar atenção a essas coisas. 
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Pergunta: Há importantes diferenças de opiniões no que se refere à produção de notícias, e sinto 

que a eficácia de nossos artigos quanto à salvação das pessoas não é muito boa. Não sei o que 

podemos fazer para cumprir com os requisitos do Mestre. 

Mestre: Na realidade, não precisa ficar tão preocupado. O Mestre já está muito satisfeito com as 

coisas que estão fazendo. Os meios de comunicação já geraram um grande resultado no 

esclarecimento da verdade, trabalhando contra a perseguição e salvando pessoas. Claro, seria 

melhor se seus artigos estivessem melhor escritos. Porém, não adianta nada começarem a discutir 

porque você quer escrever o artigo de uma forma e outro quer escrever de outra. É como antes, 

quando coordenavam juntos e tinham opiniões diferentes sobre qual era a melhor ideia e uns 

pensavam que deveria ser de determinada forma, outros pensavam diferente e isso acabava 

afetando as coisas que deveriam fazer. É muito difícil alguém fazer algo que satisfaça a todos.  Claro, 

é bom fazer as coisas da melhor forma, porém, mesmo se algo não é tão bem feito, não podem ficar 

detidos em discussões. Algumas coisas, mesmo não sendo tão bem feitas, também podem ter um 

impacto; certamente, se fizerem melhor serão mais efetivas, porém não devem ficar pensando 

muito nisso e, assim, impedirem que as coisas sejam feitas. 

 

Pergunta: Desde que vim para os Estados Unidos, meu estado de cultivo não tem sido tão bom 

como quando estava na China. Em minha mente há algumas noções adquiridas depois de nascer, as 

quais, percebo claramente que são más, porém é difícil me desfazer delas. Sinto que decepcionei o 

Mestre. 

Mestre: Penso que é muito bom você reconhecer isso, já que esse é o primeiro passo para a 

mudança; ser capaz de ver e reconhecer seus problemas. Alguns estudantes da China não são 

capazes de reconhecer seus problemas, e seguem em frente com toda força, além de se 

perguntarem como vocês podem fazer as coisas desse ou daquele jeito. Só depois de caírem em si, 

poderão verdadeiramente trabalhar com os demais, e só então as pessoas das sociedades livres 

poderão aceitá-los. Ás vezes você pensa em como deve fazer para mudar a forma de pensar dos 

outros, porém eles simplesmente não entendem o que estão fazendo, isto é um problema. 

 Pergunta: Os discípulos têm opiniões diferentes sobre se devem entrar com ações judiciais contra 

os funcionários de médio e baixo escalão do perverso partido por terem cometido detenções ilegais, 

torturas, genocídio, crimes contra a humanidade, etc. um grupo acredita que não devemos entrar 

com ações judiciais contra essas pessoas, ao contrário, devemos olhar para dentro; enquanto outro 

grupo acredita que devemos entrar com ações judiciais.  

Mestre: Eu penso assim: Sendo um discípulo do DaFa, o fundamental é salvar pessoas; e como acabo 

de dizer, muita gente, sejam funcionários, oficiais de polícia ou o que sejam, foram envenenados 

pelas mentiras da maldade. Na realidade, essas vidas, em si mesmas, não são perversas; essas vidas, 

em si mesmas, não são esses funcionários perversos. Essas vidas talvez sejam vidas muito boas, 

porém, sob o bombardeio  de mentiras da cultura do perverso partido, foram guiadas erroneamente 

a agirem assim. Claro, também havia pessoas que sabiam claramente e foram motivadas por 

benefícios e pela ganância; no entanto é preciso dar a elas a oportunidade de ouvirem a verdade. Se 
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vocês entram com ações judiciais contra todos, bom, na realidade, isso não é o que vocês querem 

fazer. Deter a perseguição é o que queremos fazer. Vocês não devem ter esse tipo de coração de 

vingança – quem nos perseguiu, deve sofrer desse ou daquele jeito. Como cultivadores, devem focar 

em salvar pessoas. Se você pensa: “Você me perseguiu, então no futuro me assegurarei de fazer 

você pagar”, então você voltou a ser uma pessoa comum, não é? Não devem ter esse coração de 

vingança. 

Porém também lhes digo que haverá um ajuste de contas para todos aqueles que participaram na 

perseguição ao Falun Gong. Uma vez, um discípulo do DaFa falou sobre como eles, no futuro, iriam 

fazer com que todos os perseguidores sofressem punições pela justiça, e eu lhes disse: “Será 

necessário você fazer isso? Você se deu conta das prisões que estão ocorrendo agora? Todos os 

perseguidores já estão sendo golpeados, desde aqueles que são considerados como moscas até os 

tigres (cargos altos). (O Mestre ri e os discípulos aplaudem), e não estão “pegando leve”. O que 

ocorreu ao Falun Gong ainda não foi reparado porque algumas pessoas ainda não foram salvas, e 

alguns praticantes não se elevaram o suficiente no cultivo. Quando as coisas chegarem ao final, tudo 

estará acabado. Por isso, atualmente as velhas forças ainda não estão caindo sobre os perseguidores 

em nome de reparar o que eles fizeram contra o Falun Gong, e também por isso ainda não foi 

possível levá-los à justiça por perseguirem o Falun Gong. A maldade fez essas pessoas participarem 

na perseguição contra o Falun Gong durante esse período, fazendo-os acreditar nas perversas 

mentiras, fazendo-os corruptos, fazendo-os arquitetar todo tipo de coisas más e, acima de tudo, 

dando-lhes poder. E, são justamente as pessoas que atualmente são apontadas e tratadas como 

“elementos corruptos”. Podem ver que isso está acontecendo agora mesmo e quem conseguir ver 

isso com clareza diz que é retribuição. Na realidade, todos sabem claramente, que dessa forma, 

essas pessoas estão sendo castigadas pelo que fizeram, e elas mesmas,  em seus corações, sabem 

que isso é retribuição. No entanto, essas pessoas não estão sendo punidas pelo crime da 

perseguição porque as coisas que os discípulos do DaFa devem fazer, ainda não foram finalizadas.  

 

Pergunta: Publiquei algumas cenas do Shen Yun na Internet da China para alguns amigos da web, 

porém praticantes que vivem fora da China se opuseram. Por que podemos entregar DVDs do Shen 

Yun, mas não podemos publicar na internet? 

Mestre: Correto, como já disse, não podem publicar o vídeo na internet. Isso porque uma vez que se 

coloca na internet, já não há mais uma divisão entre a China e o resto do mundo, e fazendo isso 

estará causando um impacto negativo no efeito que o Shen Yun tem quando se assiste ao show ao 

vivo. Se algumas pessoas que devem assistir ao show vissem o DVD, poderiam não ir ao espetáculo 

real justamente por já terem visto o show em DVD. Então, esses seres que deveriam ser salvos, não 

o serão porque o DVD não é tão poderoso. Nesse caso, por que pode-se  distribuir o DVD dentro da 

China? Porque o Shen Yun não pode se apresentar lá, então, que se gere o resultado dentro do 

possível; esse é o pensamento. Também é fácil piratear o vídeo. Não faça simplesmente o que 

querem fazer. Por isso não podemos colocar o DVD do Shen Yun na internet. 
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Pergunta: O Mestre pediu que nossos meios de comunicação aprendam com o Shen Yun, porém os 

diretores disseram que os artistas do Shen Yun são jovens e são muito qualificados enquanto que 

nós somos velhos e sem experiência, a situação é bem diferente. 

Mestre: (Todos riem). Aprender com o Shen Yun quer dizer aprender com a sua forma de lidar com 

as coisas e com suas experiências de sucesso. Não é justamente isso que devem aprender? Há a 

necessidade dos artistas do Shen Yun serem jovens. Quem disse que os discípulos do DaFa podem se 

cultivar bem somente se forem jovens? Não se trata de ser um ator, então não há problema nisso. 

Não usem qualquer desculpa para não fazerem aquilo que um discípulo do DaFa deve fazer. 

 

Pergunta: Devido ao fato de alguns praticantes estarem envolvidos em projetos nos meios de 

comunicação, não têm tempo de participar no esclarecimento da verdade na linha de frente. Eles 

deveriam arranjar tempo para participarem nas coisas que esclarecem a verdade diretamente? 

Mestre: Quando os meios de comunicação estão bem dirigidos, o poder de esclarecer a verdade e 

salvar pessoas é muito poderoso, e podem expor a perseguição perpetrada pela maldade e a 

corrupção do perverso partido em tempo real. Certamente, a corrupção não está relacionada à 

perseguição, porém, essas pessoas corruptas também perseguem o Falun Gong, e vocês precisam 

fazer com que o mundo saiba que essas pessoas estiveram envolvidas na perseguição.  Eu disse 

anteriormente que a retribuição de carma pela perseguição aos discípulos do DaFa será enorme. 

Deem uma olhada e vejam como a China está. Todos aqueles que perseguiam o Falun Gong, criando 

esse terror vermelho e pressão mental sobre os discípulos do DaFa, estão todos padecendo, não é? 

(Todos aplaudem) 

 

Pergunta: O site do Minghui pediu aos praticantes da China continental para que os sites de 

produção de materiais se espalhem por todo o país e que haja canais de comunicação e diretos com 

o Minghui. No entanto, alguns coordenadores na China não prestam muita atenção na segurança 

dos sites de produção de materiais e viajam por todos os lados como pretexto da “coordenação 

geral”, tomam o controle dos sites de produção de materiais, e fazem que todos os praticantes que 

produzem materiais estejam ao redor deles. 

Mestre: Corações humanos, isso é simplesmente coração humano. Coração de reputação e 

benefícios, coração de ostentação e coração de competição. Não lhes importa a segurança dos 

praticantes, e assim, trazem dificuldades e perigos aos discípulos do DaFa. Todas essas pessoas que 

vão para todos os lados e têm em mãos informações específicas sobre praticantes, possuem 

corações incorretos. Há também alguns que possuem segundas intenções.  Vocês devem prestar 

atenção a esses problemas e não dar oportunidades a essas pessoas. 

 

Pergunta: Tenho observado que muitos estudantes dedicaram muito tempo e colocaram muito 

esforço em seus trabalhos nos meios de comunicação, porém muitos deles não colocam padrões 

altos para si mesmos, não estão dispostos a aprender e fazem as coisas de forma pouco profissional. 

Não há como compará-las com o profissionalismo das empresas comuns. Devido a isso, sinto-me 
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pessimista sobre se realmente poderemos nos converter em um grande meio de comunicação de 

padrão internacional. 

Mestre: Sim, algumas pessoas pensam sobre as coisas só no curto prazo e só fazem o suficiente para 

o momento. Não pensam no que estão fazendo. Eu disse aos coordenadores dos meios de 

comunicação que no futuro vocês seguramente se converterão nos maiores meios de comunicação 

do mundo. A responsabilidade que vocês têm nos meios de comunicação é tremenda. As coisas 

feitas pelos discípulos do DaFa serão deixadas à sociedade humana do futuro, e da mesma forma, 

seus meios de comunicação serão um legado e se converterão nos principais meios de comunicação 

da sociedade humana. Quando os seres humanos souberem que vocês os estão salvando, pensem: 

Como eles tratarão vocês? Vocês serão considerados “uma honra” para eles. (Aplausos). No entanto, 

alguns de vocês não estão fazendo tão bem, ou, ao menos, o que fizeram não caminharam tão bem; 

não é? Todos querem contribuir positivamente nos projetos dos discípulos do DaFa, porém, em vez 

de contribuírem positivamente, na realidade, estão contribuindo negativamente. Não deve ser assim. 

 

Pergunta: Agora que a retificação do Fa está chegando ao fim, muitos praticantes não entendem por 

que a situação em Hong Kong está se tornando cada vez mais perversa e não para de piorar. 

Mestre: Na realidade, pensem um pouco, se você comparar a situação de agora em Hong Kong com 

a que era no começo da perseguição, não está melhor que naquela época? Então, como está “cada 

vez mais perversa?” Agora é mais fácil esclarecer a verdade e a cada dia você ajuda muita gente a 

renunciar ao perverso partido; eram capazes de fazer isso no passado? Não. A maldade está 

interferindo, porém, que tipo de lugar é Hong Kong? Esse lugar é a boca da maldade, e vocês estão 

arrancando os dentes da maldade, não é? (O Mestre ri). Digo que os discípulos do DaFa são 

extraordinários;  não se preocupem com o fato de as velhas forças considerarem que as dificuldades 

devam ser assim. A maldade não pode tocá-lo, porém, tampouco lhe deixará  fazer as coisas 

comodamente. Este é o caminho dos discípulos do DaFa, e essas são as tribulações impostas pelas 

velhas forças aos discípulos do DaFa. São também essas interferências e problemas que as pessoas 

que vocês salvam trouxeram; o carma das pessoas também é utilizado pela maldade para gerar 

obstáculos. 

 

Pergunta: Houve três casos ao meu redor de praticantes que mostraram uma diminuição em suas 

faculdades intelectuais e outras reações mais lentas em vários graus; os médicos atribuíram isso a 

uma atrofia do cerebelo. Um desses três praticantes já faleceu. 

Mestre: Se isso ocorreu na China, então foi causado pela perseguição. Se ocorreu fora da China, os 

discípulos do DaFa com estudo e experiência, sabem que nada ocorre aos discípulos por casualidade. 

Diria que já é hora de olharem seriamente para dentro em termos de cultivo. Não subestime a 

importância de algumas coisas só porque julga não serem importantes. Em termos de padrões para 

o cultivo, as coisas que consideram sem importância, do ponto de vista das velhas forças, não são 

nada simples. Quando você pensa que certas coisas não são importantes, é porque você as está 

avaliando com padrões comuns em vez de avaliá-las com o Fa! A verdade é que todos os discípulos 

do DaFa são extraordinários, incluindo aqueles nessas situações; eles foram perseguidos enquanto 
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validavam o Fa, enquanto validavam o DaFa e salvavam pessoas. Eu vejo a todos os discípulos assim. 

Há somente esse número de discípulos do DaFa frente à sete bilhões de pessoas em todo o mundo. 

Quantas pessoas podemos salvar? Quando estamos precisando de gente, precisando de discípulos, 

eles se vão. 

 

Pergunta: Alguns praticantes que esclarecem a verdade em lugares turísticos pensam que como as 

pessoas da China estão há muito tempo sob o controle do perverso partido, mesmo se 

quiserem,elas não terão coragem de declararem seus desejos de renunciar ao perverso partido. 

Então, depois que os praticantes perguntam a esses turistas se querem renunciar e eles apenas 

acenam com a cabeça ou um sorriso, os praticantes dão andamento ao processo. 

Mestre: Não! Isso não vale! Essas pessoas devem concordar com o que foi dito. Se elas não se 

expressam nem dizem nada, isso não vale. E não vale justamente pelo fato de, no passado, elas 

realmente terem declarado ou jurado que fariam coisas para o perverso partido, que contribuiriam 

com o perverso partido e inclusive dariam suas vidas ao perverso partido, mesmo que isso tenha 

sido feito “da boca para fora”. 

 

Pergunta: No inicio da perseguição, alguns estudantes fizeram livros do DaFa que não cumpriam 

com os requisitos, alguns fizeram colares com a imagem do Mestre. Quando víamos essas coisas, 

pedíamos a eles que não fizessem essas coisas nem as distribuíssem mais. Agora esses objetos estão 

em nossas mãos, porém nunca nos atrevemos a nos desfazermos deles. 

Mestre: Quando se trata de materiais desatualizados ou livros do DaFa mal impressos, sempre digo 

às pessoas que podem queimá-los. Porém, quando os queimar, não o façam de maneira casual.  

 

Pergunta: Há alguns anos houve incidentes que envolveram a coleta de fundos e palestras  que 

danificavam o Fa na cidade de Harbin, e que ainda continuam acontecendo. No entanto, muitos 

praticantes envolvidos nisso não reconheceram o fato de que o que fizeram não é certo e não 

compensaram as perdas. Alguns deles atuam como se fossem muito diligentes, porém, na realidade 

estão evitando o assunto e ocultando o que fizeram. O que devemos fazer com relação a isso? 

Mestre: Algumas pessoas estão simplesmente seguindo a corrente como parte do DaFa, e algumas 

estão se aproveitando de certas brechas . Alguns desses casos são causados por falta de diligência 

no cultivo, e alguns são o resultado de pessoas que têm segundas intenções e se aproveitam da 

bondade dos discípulos do DaFa. É preciso prestar atenção a essas coisas. Quando você doa algo ou 

apoia financeiramente a alguém, deve saber absolutamente o que está fazendo. De outro modo, não 

pode fazê-lo. Se você dá dinheiro a alguém, isso é o mesmo que apoiar suas ações e você também 

terá culpa naquilo que essa pessoa fizer. As velhas forças não considerarão que você foi enganado, 

elas o verão como um aliado da outra parte e como alguém que o apoiou. Você deve ser 

absolutamente cuidadoso com essas coisas. 
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Enquanto falo disso, alguns pensam: “Eu não pensei nisso. Sou discípulo do DaFa, como poderia 

apoiá-lo conscientemente?”. As ações das pessoas e os resultados de um assunto são as 

manifestações verdadeiras de uma vida, é assim que os deuses veem a questão. Nem sempre aquilo 

que é dito é o mesmo que é feito. As vidas de alto nível veem as coisas dessa forma. Na realidade, 

algumas pessoas estavam destinadas a atuarem assim. Suas palavras parecem boas, porém os 

resultados de suas ações têm um efeito contrário. Muitas pessoas que atuaram dessa forma, 

estavam destinadas a agirem assim. Eu disse no passado que quando o  DaFa fosse difundido 

amplamente, todas as vidas viriam pelo DaFa, porém nem todas viriam necessariamente para 

obterem o Fa. Muitos vieram para gerar um efeito negativo. 

 

Pergunta: Na China há muitos coordenadores que são muito capazes e que, sob circunstâncias 

normais, seriam muito efetivos, mas foram submetidos a uma severa perseguição.  Essas 

perseguições incluíam interferências na forma de conflitos com outros praticantes,  serem excluídos 

por outros, carmas de enfermidade, etc.  A razão disso ocorrer é que fizeram algo em seu trabalho 

para o DaFa que resultou em algo negativo? 

Mestre: A situação na China é muito complicada. Se seu pensamento se desviar só um pouquinho, 

as velhas forças se aproveitarão de sua brecha. Lá, é preciso prestar uma atenção especial ao seu 

cultivo pessoal e aos motivos por detrás de suas ações. Pois esse lugar, afinal de contas, é o lugar do 

terror vermelho. 

 

Pergunta: Sou um discípulo do DaFa da Turquia. Alguns estudantes veteranos não participam do 

Estudo do Fa nem nos projetos do DaFa. O que podemos fazer para sermos um corpo? 

Mestre: Na realidade, já falei com os coordenadores europeus sobre como os discípulos do DaFa da 

Europa tiveram um grande impacto e conseguiram resultados sólidos em seus trabalhos contra a 

perseguição quando essa teve início. Naquele momento os corações de todos realmente se uniram; 

depois, com o tempo, gradualmente afrouxaram e se dispersaram... ,então falei com os 

coordenadores europeus sobre como fazer para que todos fossem mais sérios em seus cultivos e 

que agissem verdadeiramente como discípulos do DaFa. Se não colocam esforços em seus cultivos 

pessoais, as pessoas dispersarão e vocês começarão a perder pessoas. Se ao reunirem os praticantes 

pensando somente na forma externa, quando fizerem as coisas, não serão diferentes de um grupo 

de pessoas comuns que se reúne; não serão capazes de retê-los. Aquela vida veio aqui para obter o 

Fa e cultivar-se, são as noções pós-natais que afetam suas habilidades de obter o Fa e avançar. 

Porém, ela não percebe isso. Devido a isso, os estudantes veteranos devem guiá-los no Fa. 

 

Pergunta: Segundo minha observação, o problema principal de nossos meios de comunicação está 

no fato de eles estarem muito ansiosos por alcançar o êxito e obterem ganhos no curto prazo, por 

isso, usam incentivos e prêmios financeiros como reconhecimento e assim motivam os praticantes a 

fazerem vendas. Isso tem causado que esses praticantes trabalhem separados gerando uma 

competição entre si, além de esconderem informações e ficarem alertas uns com os outros. As 
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pessoas não podem falar livremente durante as reuniões; as capacidades e a sabedoria de um 

cultivador são reprimidas. 

Mestre: Sim, essas são as más tendências dos chineses modernos. Alguns dizem que os chineses não 

conseguem ter êxitos em grandes negócios. Digo a todos como é a mentalidade das pessoas de 

outros países quando se trata de fazer negócios: Sejam fazendo negócios grandes ou pequenos, 

essas pessoas consideram esses negócios como parte de suas vidas e fazem o melhor que podem; 

elas pensam no longo prazo. Esse tipo de mentalidade causa uma atitude positiva no trabalho, além 

de produtos com boa qualidade. Os chineses da China querem ser ricos em uma noite e não fazem 

planos a longo prazo. As pessoas de outros países não pensam assim. O trabalho faz parte de suas 

vidas e elas esperam ter apenas os ganhos normais; elas têm esse tipo de atitude. Algumas das 

atitudes de vocês nos meios de comunicação e em outros projetos refletem a maneira dos chineses 

da China ao fazerem as coisas; devem prestar atenção a isso. 

 

Pergunta: Nossos esforços em esclarecer a verdade em muitos locais turísticos de Taipei sofreram 

interferências de algumas organizações perversas, gostaria de perguntar como devemos lidar com 

essa situação. 

Mestre: (O Mestre sorri). É esse tipo de dificuldade que vem com essas coisas. A maldade está se 

aproveitando das brechas existentes na sociedade livre. Os agentes do partido perverso estão se 

aproveitando desse tipo de liberdade de expressão existente nos países livres. Na realidade, o 

partido perverso é um demônio. Durante o período da Guerra Fria ou no período que surgiu o 

perverso partido no mundo, as pessoas de todo o mundo se opuseram; os governos do mundo 

inteiro restringiam suas atividades e não permitiam reuniões, demonstrações, nada era permitido, 

os consideravam como um demônio; era como se fosse um verdadeiro dilúvio ou bando de animais 

selvagens. Porém, no momento atual, a consciência das pessoas nas sociedades livres foi relaxando 

gradualmente, e devido ao fato de o partido perverso ter entrado em colapso na Europa Oriental, 

elas relaxaram ainda mais; até na anticomunista Taiwan, algumas pessoas atrevem-se a sustentar a 

bandeira do perverso partido aos gritos. Isso realmente parece algo esquisito. Porém, isso não 

importa, considerem essa situação simplesmente como uma dificuldade para salvar pessoas e façam 

o que devem fazer, e não permita que isso os afete, assim isso não terá mais tanta importância. 

 

Pergunta: Ir de casa em casa colocando materiais do  Shen Yun nas portas das casas, converteu-se  

em uma forma de divulgação do show. A cada ano, nosso coordenador convida muitos estudantes 

de outras regiões que chegaram recentemente da China para participarem nesse projeto. O 

coordenador pede aos nossos estudantes locais que doem dinheiro e recursos para cobrir os custos 

de alimentação e alojamento dos estudantes de fora. Esses custos não estão incluídos nos gastos do 

Shen Yun e tampouco são registrados de forma transparente no processo contábil. O coordenador 

trabalha na promoção do Shen Yun em tempo integral, e os seus gastos pessoais também são altos. 

Ao mesmo tempo, está ajudando os estudantes de outras regiões que são imigrantes a conseguirem 

asilo político. Isso poderia levar as pessoas a utilizarem a promoção do Shen Yun para conseguirem 

asilo político? 
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Mestre: Penso assim, algumas regiões pedem aos estudantes novos ou aqueles que são de outras 

regiões que participem na promoção do Shen Yun. Estritamente falando, isso não deve ser 

considerado um problema se aqueles que ajudam não estão em posições chaves. Colocar materiais 

nas portas não requer um esclarecimento da verdade direto, então não há problema nisso. No início, 

o perverso partido agia de forma violenta, e o Shen Yun não era muito conhecido na sociedade; as 

pessoas não conheciam o show, e as publicações colocadas nas portas das casas não eram muito 

bem feitas. Então, as pessoas tratavam as publicações como propaganda barata e sem importância. 

Em cima disso tudo, os agentes perversos difundiam difamações. Porém agora as coisas são 

diferentes. Nos Estados Unidos  todos conhecem o Shen Yun, tanto adultos como crianças. Todos 

sabem que o Shen Yun é um espetáculo de primeiro nível e de grande qualidade. Agora, quando as 

publicações bem feitas são colocadas nas portas das casas, digo a todos, as pessoas não têm nada 

contra. Todas sentem: “Oh, é o Shen Yun”, e pensarão: “Este é um show que devemos ver”. 

Basicamente é assim. Claro, há alguns lugares específicos no quais vocês se depararam com pessoas 

que se queixaram. Porém, quando se investiga esses fatos, descobre-se que são chineses fazendo 

isso propositalmente; se não são chineses envenenados pelo perverso partido, são agentes que 

querem causar danos. Não permita que essas pessoas os afetem. 

 

Pergunta: É necessário continuar trabalhando em uma revista sem conteúdo de esclarecimento da 

verdade, que gasta uma tremenda quantidade de recursos humanos e que não é rentável? 

Mestre: Se não esclarece a verdade, é claro que não. Por que os discípulos do DaFa participariam 

disso? Porém, se a sua preocupação está no fato de quanto a revista é efetiva em esclarecer a 

verdade, isso é outro assunto. Quando se trata de uma empresa comum, não me oponho, pois todos 

estão trabalhando na sociedade comum, e precisam pensar em como ganhar a vida. Se um meio de 

comunicação coordenado por discípulos do DaFa tem como público alvo as pessoas de níveis altos 

na sociedade, e não inclui muitos artigos que esclareçam a verdade, isso é uma questão de enfoque! 

Se você quiser ter êxito nos níveis altos da sociedade, você não conseguirá se houver muitos artigos 

sobre o esclarecimento da verdade. 

 

Pergunta: (Traduzido) Há um coordenador de um projeto que às vezes nos transmite o que você lhe 

diz. Como devemos lidar com essa informação que vem em segunda mão? (Todos riem) 

Mestre: (O Mestre ri forte). Sim, há alguns coordenadores que gostam de invocar o Mestre quando 

não conseguem fazer uma tarefa avançar: “O Mestre disse isso” ou “Isso foi dito pelo Mestre”. 

Porém na realidade, uma vez que ele diz isso, os outros praticantes imediatamente pensarão e verão 

que ele está invocando o nome do Mestre porque não é suficientemente capaz. (Os discípulos 

aplaudem). Por isso, às vezes, as pessoas me buscam com todo tipo de coisas e de forma 

indiscriminada; agora me nego a falar com todos. Elas querem que eu as valide, e a maior parte do 

tempo é porque encontraram resistência. Porém, uma vez que dou minha opinião sobre o assunto, 

elas voltam e dizem algo diferente; dizem que o Mestre as validou. Na realidade, o que digo é o 

seguinte: Quando me perguntam se é certo fazer essas coisas de um jeito ou de outro, digo-lhes que 

o Mestre não se opõe a nenhum projeto iniciado por um discípulo do DaFa, e que podem proceder 

da melhor maneira que acharem. Pois bem, depois de dizer apenas essa frase, elas voltam e dizem 



25 
 

aos outros: “O Mestre apoia isso e quer que o façamos dessa forma”. Se os outros ainda teimam, 

elas dizem: “Isto foi confirmado pelo Mestre” (Todos riem). Porém não é a mesma coisa que eu disse, 

não é? Então, por essa razão,  às vezes não recebo as pessoas. 

O cultivo pessoal é um assunto seu, como fazê-lo bem e como coordenar bem com todos, é algo que 

faz parte de seu caminho. Isso é parte de seu cultivo pessoal, como pode negar isso? Como pode 

jogar esses problemas para o Mestre? 

 

Pergunta: Mais de 8.000 discípulos do DaFa de mais de 50 países e regiões enviam saudações ao 

Mestre. (Todos os discípulos aplaudem forte por longo tempo). 

Mestre: Obrigado a todos. (O Mestre faz Heshi). O cultivo é o pilar fundamental, e salvar as pessoas 

é nossa responsabilidade. Essas duas coisas devem ser bem feitas. Penso que nossos Fahui...bem, 

vocês sabem quanto custa as passagens aéreas cada vez que vêm aqui? É uma soma enorme, e quão 

grande são os gastos com alimentação e hospedagem? Os recursos dos discípulos do DaFa, 

especialmente fora da China, são muito limitados. Assim que não devem tratar os Fahui como 

simples formalidade, e não convertam esse Fahui em um meio para que vocês espalhem 

informações sobre qualquer coisa que o Mestre disse novamente. O Mestre quer que se elevem 

rapidamente e que através desse Fahui possam resolver os obstáculos que têm encontrado em seus 

cultivos. Quando o Fahui terminar, não devem sair daqui de mãos vazias. 

Isto não é um encontro, uma reunião para que todos possam se ver. O cultivo pessoal é um assunto 

sério. Por que as velhas forças têm nos perseguido dessa maneira? Por que a situação está tão 

severa e cruel? Porque as velhas forças são sérias no que fazem! Vocês estão cultivando a si mesmos, 

se não é sério em seu cultivo, então está fraudando a si mesmo e mais ainda, está fraudando as 

vidas que deve salvar. Dizendo isso, espero que possam avançar diligentemente, e quanto Fa 

entenderão, depende completamente de seu cultivo pessoal. Como seu Mestre, quero vê-lo 

progredir mais rapidamente e que você se faça ainda melhor neste caminho divino. Obrigado a 

todos. (O Mestre faz Heshi, todos os discípulos aplaudem por longo tempo. O Mestre acena com as 

mãos se despedindo do público. Enquanto o Mestre sai, os discípulos permanecem em pé e 

continuam aplaudindo o Mestre) 

 

Li Hongzhi 

14 de maio de 2015 

 

 


