
 

Ensinando o Fa na Conferência do Fa de          

Nova York 2016  

 

Olá a todos! (Discípulos aplaudem fortemente: “Olá Mestre!”) (Discípulos 

aplaudem fortemente) 

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

arduamente!”).  

Os discípulos do Dafa estão salvando seres, e isto é algo que nunca aconteceu 

antes, então, é claro que é algo árduo de se fazer; para qualquer coisa há uma referência. 

Ao longo da história, sempre se falou sobre salvar seres, mas quem de fato conseguiu 

salvar seres? O que eles fizeram foi somente para estabelecer as bases para que 

conhecêssemos os Deuses e a cultura do cultivo, nenhum deles realmente salvou seres; 

apenas deixaram uma cultura, estabeleceram religiões e constituíram uma forma de 

organização de aspecto social. A verdadeira salvação dos seres esteve esperando para 

ser feita pelos discípulos do Dafa de hoje, vocês estão fazendo algo que não tem 

nenhuma referência a ser seguida justamente porque é algo que nunca aconteceu antes. 

Por isso, os discípulos do Dafa encontram problemas de todos os tipos; até mesmo essa 

perseguição e a intensidade de seu mal são coisas que nunca se viu antes. Todos sabem 

que a maldade foi exposta, mas na verdade há coisas que são ainda mais cruéis. De todo 

modo, esse momento atual onde os discípulos do Dafa atravessam essa perseguição e 

ainda são responsáveis pela salvação dos seres conscientes, é algo que nunca existiu no 

passado, e agora já está perto do fim; ou seja, este assunto, de um modo ou de outro, já 

está quase no final. 

O Dafa já existia há muito tempo, é algo que ninguém é capaz de danificar. Os 

que são realmente perseguidos são os cultivadores, são os discípulos do Dafa e todos os 

seres que desceram à Terra para obter o Fa. Apesar de esses seres não cultivarem, eles 

também são vítimas da perseguição, porque eles também vieram com o objetivo de 

obter o Fa e serem salvos, e a salvação deles irá consolidar os mundos celestiais que 

eles tinham e seus respectivos seres. Acreditar nas mentiras dos responsáveis pela 

perseguição ou ajudar nesse processo, fará com que eles não possam obter o Fa. Acaso 

esta não é uma perseguição que destruirá seres, que os destruirá assim como as vidas 



que eles representam? A humanidade inteira está sendo perseguida. Os discípulos do 

Dafa são os principais alvos dessa perseguição porque são discípulos do Dafa, e 

possuem a responsabilidade de salvar as pessoas. Nas palavras das velhas forças, a 

China é um lugar que reuniu várias vidas de alto nível, até mesmo de altíssimo nível; 

foram todos para lá para obterem o Fa. Então, aquele lugar é como o caldeirão de refinar  

dan ao qual a Escola Tao se refere: o fogo deve queimar freneticamente e a todo vapor. 

Se você realmente conseguir superar a provação num fogo tão intenso, perseverando e 

resistindo a tão severa perseguição, então você é um cultivador, e os Céus reconhecerão 

você e você poderá alcançar a perfeição. O que será daqueles que não conseguirem 

atravessar isso? O objetivo das velhas forças é purgar, ou seja, retirar a escória e refinar 

para assim extrair ouro genuíno, esse é o processo: aparentemente não possui uma 

sequência lógica, mas na verdade, tem uma sequência muito lógica. A impressão de 

“bagunça” é justamente uma manifestação aparente do quão forte está queimando o 

fogo, contudo, é muito sistematizado, exercendo diferentes efeitos e refletindo 

diferentes estados em relação a diferentes apegos humanos. Por isso, digo que, não 

importa o que aconteça, a participação e interferência das velhas forças bem como todas 

as coisas feitas pelos discípulos do Dafa,  já estão na etapa final. 

A situação nos Céus é igual à situação na Terra. Todos viram que, seja a suposta 

“provação” severa aos discípulos do Dafa, seja a provação em relação aos seres, a 

iluminação não é o estágio final? Testar se uma pessoa pode se iluminar não significa 

ver a intensidade dessa maldade? A intensidade desse fogo? Esse fogo já está quase se 

apagando. As pessoas más que são manipuladas pela maldade estão todas sendo presas 

e eliminadas; quando todas forem presas, pensem todos, essa coisa que testa os 

discípulos do Dafa não terá acabado? Não terá separado quem vai de quem não vai? 

Então, este assunto terá chegado ao fim, e a retificação do Fa no Universo também 

terminará. Funciona dessa maneira. 

Quanto à próxima etapa, ainda há a questão do Fa retificando o mundo humano. 

Ontem, um estudante perguntou sobre as pessoas que ainda não obtiveram o Fa e eu 

disse que essa é uma questão para quando o Fa retificar o mundo humano. Como um 

discípulo do Dafa, devemos somente fazer coisas do período da retificação do Fa, 

portanto, os discípulos do Dafa deste período têm uma grande responsabilidade. Que 

responsabilidade? Todos sabem, eu disse que o Universo é imenso; quantas vidas há 

nele? Inúmeras, incalculáveis, incontáveis. As moléculas, quando observadas através 



das lentes de um microscópio, quando ampliadas, são como os planetas ao longo do 

Universo; o que se vê quando a estrutura das moléculas é mostrada ampliada, é o céu.  

O átomo também não é a menor partícula, debaixo dele há partículas mais, mais, 

mais e mais microscópicas ainda. Cada nível de partícula é uma camada de céu, e 

quanto mais finas são as partículas, maior é o poder delas. Quem estuda física diz que, 

quanto mais fina e microscópica é a partícula, maior é seu poder radioativo, maiores são 

sua potência e energia. Sim, aquela partícula se parece exatamente como um planeta, e o 

que há na superfície dela? No planeta Terra, as pessoas sabem que há humanos; quanto 

a se há vida nos outros planetas, os estudos permanecem em relação ao nível superficial 

que corresponde à dimensão dos humanos, com alguns achando que há e outros 

achando que não há. Porém, muitas vidas não vivem na dimensão superficial, muitas 

vidas existem em outras manifestações dimensionais que você não consegue ver. A 

ciência do homem é muito limitada. Todos os planetas possuem vidas, todos possuem 

formas sociais de vidas, inclusive há muitos mundos prósperos. Quantas vidas existem? 

O que quero dizer é que, depois de ampliar uma partícula até a escala de um planeta, 

quantas vidas existem? Investigando mais a fundo, cada nível de partícula é constituído 

por muitas camadas de céus, então o quão grande é o gigantesco Universo? Quantas 

vidas há nele? Entre uma e outra partícula, isto é, entre as partículas, há um espaço 

composto por partículas mais microscópicas e todas elas são terra, então, o quão grande 

é? Quantas camadas tem esse tipo de superfície? É algo muito complexo, é assim em 

todas as camadas, nem os Deuses conseguem investigar tudo, até mesmo Deuses em 

relação aos humanos não conseguem contar quantas vidas existem, afinal de contas, o 

número é imensurável. 

Os discípulos do Dafa são Deuses que desceram à Terra com a responsabilidade 

de ajudar o Mestre a salvar os seres, a responsabilidade é salvar os seres que desceram à 

Terra. Você acha que a qualidade do seu cultivo pessoal não importa, que é igual à 

forma de cultivo ao longo da história, por isso há pessoas que não são tão diligentes, 

oscilando entre o cultivar e o não cultivar. Mas você já pensou nisso? Quando você veio 

a esse mundo terreno, você assinou um contrato comigo, você prometeu que iria salvar 

aqueles seres, foi só por isso que você pode se tornar um discípulo do Dafa, só por isso 

você pode fazer isso. Mas você não cumpriu. Se você não cumprir completamente, você 

não será capaz de salvar todos os incontáveis seres atribuídos a você, um gigantesco 

conjunto de vidas. Se você não puder salvá-los, o que será isso?! É uma simples questão 

de não ser diligente no cultivo? É um crime extremamente grande, realmente muito 



grande! Um crime de tamanho imensurável! Você diz que quando chegar a hora você 

gritará pelo Mestre e dirá “Mestre, não me cultivei direito”, e você acha que ficará por 

isso mesmo? Quem irá perdoá-lo? As velhas forças irão perdoá-lo? Vocês não têm ideia 

do quão importante é isso?! 

Mas alguns são tão pouco diligentes, com corações humanos tão fortes; avaliam 

qualquer coisa que encontram com corações humanos, inclusive nunca pensam em suas 

relações com o Fa, esquecem que são discípulos do Dafa; não pensam no quão grande é 

a responsabilidade, nunca pensam nas coisas colocando a salvação dos seres em 

primeiro lugar, e sempre pensam nos problemas que têm com corações humanos: gostar 

ou não gostar de algo, sentir raiva ou alimentar sentimentos de injustiça, fazer o que 

quiser, como podem ser assim?! Um Deus se comportaria dessa forma? Se a salvação 

dos seres fosse baseada na forma que você faz as coisas, como  os seres seriam salvos? 

Você salva aqueles que você gosta e não salva aqueles que não gosta, como os seres 

poderão ser salvos assim? 

Essa prosperidade do mundo humano de hoje é algo que nunca existiu na história. 

Em primeiro lugar, ela existe para que os seres que vivem neste ambiente de 

prosperidade, incitados por todos os tipos de apegos e tentações, não consigam obter o 

Fa. Neste ambiente, os apegos deles são expostos e é nessa situação que se pode ver se 

eles ainda podem obter o Fa. Se conseguirem atravessar as provas, então serão 

chamados, caso não consigam, é porque não superaram os apegos. Em segundo lugar, o 

Universo já deveria ter sido destruído, essas vidas já deveriam ter sido eliminadas, é 

assim que as coisas deveriam ser, e somente as vidas que conseguissem sair desta ilusão 

seriam admitidas nos Céus. Mas quem conseguiria sair daqui? No entanto, agora isso é 

possível! O Dafa, o grande Fa do Universo não está sendo transmitido? Se os outros 

podem obtê-lo, por que você não pode? Se os outros conseguem cultivar bem, por que 

você não consegue? Não é um problema de cultivo pessoal? Nos Céus isso é 

considerado justo, pois já deveriam ter sido destruídos, então, foi a forma escolhida para 

salvá-los. “Por que alguém pode se salvar? Como pode ser fácil assim?”. É um assunto 

muito sério. Em um ambiente como este, num mundo tão agitado, além da mais severa 

perseguição, quem iria querer cultivar? O maior obstáculo no cultivo é o coração 

humano, os inúmeros corações de pessoa comum e seus apegos. Inclusive alguns 

discípulos do Dafa que não são diligentes caíram devido a isso; a promessa feita e 

aquele sentimento que tinham quando obtiveram o Fa desapareceram por completo. 

Quem está sendo perseguido? Não são as pessoas? Não é algo que aconteceu a muitas 



pessoas fiéis aos Deuses ao longo da história? O que você quer obter? Não é a 

iluminação no caminho dos Deuses? Como uma perseguição pode abalar uma pessoa 

que trilha o caminho dos Deuses? Não foram os seus corações humanos – fama, 

dinheiro, qing – que foram tocados? Não é essa a causa disso? 

Pensem todos: não importa o como e o quão forte é essa perseguição, ela pode ser 

algo do acaso? Durante toda a história, não só a humanidade como também todo o 

Universo tem caminhado de acordo com regras já estabelecidas no passado. A cada 

cinco mil anos, a humanidade passa por um ponto de transição; cada civilização de 

cinco mil anos é como um roteiro. Digo a todos, realmente é um roteiro. A cada cinco 

mil anos aproximadamente, a história se encerra e a humanidade é destruída, o motivo é 

a regra do Universo de criação, estabilidade, degeneração e destruição. Ao chegar a esse 

ponto, nada mais se sustenta, nem a moral das pessoas, nem os recursos materiais, então 

tudo é destruído. Quando o caráter moral se deteriora, tudo é destruído, deixando apenas 

a parte boa como se fossem “sementes humanas”, as quais se desenvolvem novamente; 

o roteiro recomeça do zero. Nessa nova história de cinco mil anos, consertam-se as 

partes que não ficaram satisfatórias na história anterior. Por isso, muitos Deuses, muitas 

figuras sagradas do mundo e muitos cultivadores disseram que “a humanidade se 

repete”, não é assim? A história da humanidade se repete, essa é uma frase comumente 

dita e escutada no mundo do cultivo. É exatamente assim. 

Este planeta Terra tem 100 milhões de anos de história. Alguns dizem: “Como 

pode ter 100 milhões de anos? As descobertas dos cientistas falam em pouco mais de 

200 milhões, alguns em pouco mais de 400 milhões de anos.” Eu digo: A criação da 

Terra não foi feita a partir do nada, foram utilizadas coisas de vários lugares do 

Universo, concentrando diversos tipos de pedaços e resíduos. O que era útil e necessário 

para a Terra, foi utilizado, mas é um material que já existia, e toda essa combinação 

resultou na Terra. Então como você faria testes de datação? Quando se faz uma datação, 

o resultado é o tempo do material pre-existente. Um homem é só um homem, e sempre 

será restringido pela lógica do pensamento do homem. A idade real da Terra é 100 

milhões de anos, e não poderá passar disso; passando disso, os recursos se esgotarão por 

completo. 

Nesses 100 milhões de anos, um tempo que não é curto; pensem todos, quantos 

“cinco mil anos” há em 100 milhões de anos? Quantas civilizações de cinco mil anos 

existiram? Esse roteiro foi mudado quantas vezes? Quantas vezes se repetiram as 

catástrofes da humanidade? Ontem falei na reunião do Shen Yun, e falo hoje, sem 



brincadeira, agora temos o Shen Yun Performing Arts, mas será que existiu um Shen 

Yun naquela época? De qualquer modo, havia sim a dança clássica chinesa, mas nem 

sempre foram os orientais que fizeram a dança clássica da China, pois o lugar onde a 

China está hoje, o país central, nem sempre foi representado por chineses da raça 

amarela, pois pessoas de diferentes etnias já fizeram esse papel, e já foram os chineses 

daquela época. No período anterior, eram os homens da raça branca, nessa última vez 

são os homens da raça amarela. 

Sempre digo que a humanidade é como uma peça teatral, mas se no final as 

pessoas poderão ser salvas ou não, se na retificação do Fa os seres poderão ou não ser 

salvos, isso ainda não se sabe porque isso não está no roteiro. A cultura, o raciocínio e 

as ações da humanidade, tudo existe para este momento final: quantas vidas poderão 

ficar é algo que ainda não foi arranjado. Estabeleceu-se duas Terras e 200 milhões de 

anos de história para esse arranjo final. Como discípulos do Dafa, vocês não têm 

nenhum motivo para não cumprirem suas missões. Quando você está sentado aqui, 

como um discípulo do Dafa, independente de você ser ou não diligente, ou mesmo se é 

um estudante novo ou veterano, você tem essa responsabilidade. Se não houvesse 

relações predestinadas, você não estaria sentado hoje aqui. 

Muitos dizem que aqui há muitos espiões. Sim! Estou bem consciente disso, 

mesmo essa pessoa que hoje é um espião, está aqui para ouvir o Fa! Isso também foi 

arranjado pelos Deuses! Não se olha o trabalho de uma pessoa, o Dafa não olha o 

trabalho de uma pessoa nem organizações ou entidades, apenas o coração! Não importa 

o que você faz; o pensamento, o coração, a escolha do seu futuro, pertencem a você. É 

dada essa oportunidade a todos os seres. O que é misericórdia? O que é a salvação dos 

seres? No período final do Fa alguém teria que fazer o papel de espião! Então, essa 

pessoa deve ser salva ou não? Nesta vida ele é um espião, mas na vida passada foi uma 

pessoa realmente extraordinária, e em vidas anteriores, foi um Deus muito grandioso! 

Se você acha que ele não é confiável para os projetos do Dafa, basta não deixá-lo fazer 

coisas específicas, mas quanto ao cultivo, é permitido que ele se cultive. Você pode 

deixa-lo esclarecer a verdade diretamente ou até fazer outras coisas; quanto a projetos, 

coisas específicas, basta não deixá-lo fazer. 

Em relação a algumas coisas, vocês insistem em não pensarem racionalmente. 

Mesmo quanto a coisas que querem fazer, vocês ficam competindo e nunca lembram 

que são discípulos do Dafa! O quão grande é a responsabilidade que carregam! Quando 

pensam nas coisas, nunca partem de uma base centrada na salvação dos seres, sempre 



usam corações humanos para pensar! Assim que surge um problema específico, o 

coração humano emerge! Assim que surge um problema específico, o coração humano 

retorna e toma conta! Como o Dafa poderia ser algo para brincar? Quando não se 

consegue tratar as coisas de forma correta, realmente surgem problemas. E não se trata 

de problemas pequenos, pois a eternidade da sua vida será encerrada pelas velhas forças. 

Não foram somente os discípulos do Dafa que assinaram contrato com o Mestre 

ao virem a este mundo, todas as pessoas e vidas que vieram para cá também fizeram 

isso, inclusive os Deuses que desceram dos Céus; todos têm um acordo comigo. O 

Universo é imenso, o número de vidas é infinito, e a Terra é pequena demais e nela não 

cabem todas essas vidas; todas as vidas escolhidas prometeram que iriam me ajudar a 

retificar o Fa e salvar os seres, por isso puderam nascer na Terra. No entanto, arranjei de 

antemão na história que isso seria especificamente feito pelos discípulos do Dafa. Mas 

em relação à divulgação do Fa de pessoa para pessoa, podemos dizer que há 

responsabilidades para cada uma das pessoas aqui na Terra, pois isso é algo de pessoa 

comum. 

O importante é que os discípulos do Dafa precisam fazer bem as coisas que devem 

fazer, e mesmo assim o seu cultivo não é diligente, você nem cultiva direito, fica entre o 

cultivar e o não cultivar; nos projetos de salvar as pessoas do Dafa, seus corações 

humanos carregam apegos, e você sempre se sente injustiçado. O que há de injusto em 

relação a você?! Você não sabe o que veio fazer aqui? Você não sabe o quão grande é a 

sua responsabilidade? Você não sabe que há inúmeros seres esperando que você os 

salve? É a sua responsabilidade! É a sua promessa! Quando todos estão juntos fazendo 

coisas para salvar pessoas, é uma grande oportunidade, algo feito para oferecer salvação 

às pessoas, e mesmo assim, você não faz bom uso disso. Se você não fizer bem as 

coisas que um discípulo do Dafa deve fazer, por acaso, você tem ideia do tamanho do 

crime que está cometendo? 

Quando esclarecem a verdade, muitos discípulos do Dafa esperam que as pessoas 

possam obter o Fa e consigam entrar. O coração é bom, mas frequentemente quando 

você esclarece a verdade, seja quando fala das maldades do perverso partido comunista 

chinês, seja quando fala que os discípulos do Dafa são retos e bons, a pessoa consegue 

aceitar, no entanto, quando você fala para essa pessoa cultivar, ela diz que não dá. Por 

quê? Claro que a desculpa é quase sempre que ela precisa ganhar dinheiro, sustentar a 

família, que ela tem isso e aquilo para fazer... e  não consegue entrar. Aparentemente ela 

não quer cultivar, mas você sabe que na verdade são os deuses que não a deixam entrar? 



Os Deuses fazem com que ela use todo tipo de desculpas, manipulam cada tipo de 

coração humano dela para que ela se esquive do cultivo, porque, aos olhos dos deuses, 

ela não merece ser um discípulo do Dafa; aqueles que viriam a ser discípulos do Dafa, 

já foram determinados na história. Há aqueles que obtiveram o Fa mais cedo, há aqueles 

que obtiveram mais tarde, isso não importa, pois são discípulos do Dafa. No entanto, há 

pessoas que não conseguem entrar de forma alguma, isso acontece porque essas pessoas 

não merecem carregar essa missão gloriosa. 

É como no Shen Yun Performing Arts: quando se contrata alguém talentoso, mas 

que não cultiva, mesmo que ele seja colocado aqui forçadamente, ele usará todo tipo de 

desculpa para sair. Algumas pessoas querem cultivar, mas mesmo querendo, os Deuses 

darão um jeito de expulsá-las; as velhas forças também não deixarão ele ficar, pois 

acham que ele não merece estar aqui. O Shen Yun está salvando vidas, é algo feito pelos 

discípulos do Dafa, além do que, o Shen Yun é um grupo de artes com uma alta 

exigência em relação à técnica. Caso haja alguém talentoso e que também possa cultivar, 

então, essa pessoa realmente poderá entrar; se realmente ela for capaz, então é permitido 

que ela fique, caso contrário, ela precisará sair. Mesmo quando alguém entra e não faz 

as coisas que o seu lado consciente concordou em fazer, terá que sair, porque essa é uma 

organização para o cultivo e para a salvação dos seres; não são apenas pessoas em uma 

orquestra ou um palco, os Deuses também estão lá. Como seria possível para uma 

pessoa comum, que não cultiva e tem o corpo cheio de carma, ficar aqui? Na verdade, 

não é qualquer um que pode entrar nesse grupo de discípulos do Dafa. Todos sabem que 

os Deuses estão ajudando; a performance dos artistas do Shen Yun pode fazer milagres 

tanto no palco quanto na plateia; os sons emitidos pela orquestra e os efeitos visuais 

vistos pelas pessoas passaram pelo fortalecimento dos Deuses, é algo que ninguém pode 

superar. O que as pessoas veem e ouvem transcende tudo que é humano; claro, quanto 

melhor as condições técnicas de uma pessoa, melhor é o efeito. 

Para os outros projetos dos discípulos do Dafa, também é assim. Quando não há 

talentos, procura-se talentos na sociedade por todos os lados, e no final não se consegue 

nada e novamente vocês dependem de vocês mesmos. Já que vocês são discípulos do 

Dafa, é algo que deve ser feito por vocês, então porque vocês dependem das pessoas 

comuns? Por que vocês mesmos não criam talentos e resolvem a questão? Sempre 

pensam em “jogo rápido”, não é? Apressar as coisas para antecipar os resultados. Esse 

tipo de pensamento faz parte da cultura do perverso partido. Para fazer qualquer coisa, 

tem que fazê-la bem. No processo de fazer o que se vê são os seus corações, e não o 



fruto do sucesso em si, pois no processo de se fazer, você já salva a pessoa! O processo 

de fazer também é um processo de elevação de seu cultivo, e ao mesmo tempo exerce o 

efeito de salvar seres! Você não precisa obter êxito total em algo para ter o efeito de 

salvar pessoas. 

Há ainda outra situação que se apresenta a estudantes de todas as profissões: há 

pessoas que colocam o foco em detalhes, como os movimentos dos exercícios, a 

velocidade de execução, ou quando o movimento dos exercícios não é tão preciso, e 

devido a isso, sempre se desequilibram em seus corações. Todos que estão sentados 

aqui já foram Deuses da Escola Buda, da Escola Tao e outros Deuses de todos os tipos 

antes de se tornarem humanos. Digo a vocês: esse conjunto de coisas do Mestre é para 

que você se ilumine e volte à sua posição original. No início você já tinha suas próprias 

coisas originais. Eu não enfatizei tão rigidamente o grau de padronização dos exercícios, 

como se todos vocês tivessem sido forjados num mesmo molde, não fiz assim. Se no 

geral os movimentos estão corretos, então tem efeito. Deixem o coração aberto, não 

deem atenção a detalhes, tampouco encarem os problemas com cada tipo de coração 

humano. Algumas pessoas querem determinar o que estudar, qual horário estudar, por 

quanto tempo estudar, estudar esta parte mas não aquela outra... Como discípulo do 

Dafa, sempre que você tiver tempo, estude o Fa; você é alguém que cultiva, então, se 

você não estudar o Fa, o que irá fazer? No tempo que sobrar, o bom mesmo é poder 

salvar ainda mais pessoas! 

Estudarem juntos o Fa é algo que eu deixei para todos, assim como a prática dos 

exercícios em conjunto. Exceto em situações de gravíssima perseguição, todas as outras 

regiões fora da China continental precisam fazer isso. Não há motivos para não se fazer 

assim, pois isso também influencia na questão de as pessoas do futuro obterem o Fa e 

cultivarem. Por isso, estudar o Fa e praticar os exercícios em conjunto é algo que não 

pode deixar de existir. Para o estudo do Fa, baseiem-se principalmente no “Zhuan 

Falun”. Se houver bastante tempo, estudem as conferências, não há problema, mas o 

foco principal deve ser sempre o “Zhuan Falun”. Se realmente o tempo for escasso e 

não der para estudarem outras coisas, depois você mesmo pode arranjar tempo para 

estudar o Fa que eu ensinei sobre outros aspectos. É uma coisa simples assim, não se 

exigiu nada forçado de você, não há regras rígidas e inflexíveis para você, mas você 

insiste em fazer regras rígidas e inflexíveis! 

Mas há um ponto: mesmo que nada seja exigido de forma tão rígida assim, você 

precisa se considerar como uma pessoa que cultiva! Você precisa ativamente estudar o 



Fa! Como você pode cumprir sua missão se não estudar o Fa? Você diz que pode, mas 

dependendo do pensamento “esperto” e “inteligente” de uma pessoa, é certo que você 

não conseguirá fazer. Por quê? Para os seus negócios e trabalhos entre as pessoas 

comuns, talvez funcione sempre, mas para sua missão não, porque as palavras que você 

diz, não terão poder, pois não estão baseadas no Fa. Você quer salvar pessoas, mas o 

que você diz não pode eliminar o carma ou retirar os apegos delas, então como você 

poderia salvá-las? Se você quer salvá-las, então você precisa ser uma pessoa que cultiva, 

pois assim as palavras que você disser terão poder e poderão eliminar as noções e os 

apegos das pessoas; poderão ter esse efeito, poderão coibir as coisas que interferem, as 

coisas ruins que vêm do pensamento das pessoas. Só assim você poderá salvá-las, isso 

inclui esclarecer a verdade em todos os ambientes. Não é assim? Há alguns que pensam: 

“Eu sou um praticante veterano, não haverá problemas se eu ficar sem estudar o Fa por 

um tempo”. Haverá problemas sim, não importa o quão veterano você é, pois a sua  

parte que cultivou bem já foi separada, o gong que foi empurrado inatamente precisa ser 

acrescido de seus pensamentos retos no Fa para fazer efeito. Se você não estudar o Fa, 

se estiver afastado do Fa, você não conseguirá comandar esse gong, pois se trata do 

poder do Fa. 

Como poderiam corações humanos e corações de medo serem capazes de 

mobilizar gong? O gong das pessoas que se separam do Dafa cai, desaparece por 

completo. Sempre tenho dito: assim que você se separa do Dafa, você não está mais 

cultivando; ao se separar do Dafa, tudo que você faz não é feito por um discípulo do 

Dafa, é só uma coisa boa feita por uma pessoa comum. Isso não leva à Iluminação, 

apenas acumula virtude, e acumular virtude não faz o gong crescer. Então fique aqui 

mesmo, junto com os humanos. Sendo um discípulo do Dafa nessa situação, já não pode 

salvar os seus seres, tampouco você é capaz de salvar os incontáveis seres que estão 

esperando que você os salve. Às vezes, você é tão descuidado quanto uma pessoa 

comum; você acha que isso é algo simples e trivial, você acha que cada ação e 

pensamento seu são naturais e simples: “isso não tem nada demais, não é?”, “o que é 

que tem?”. Como assim “nada demais”? A sua responsabilidade é enorme! Como você 

pode dizer que não é “nada demais”? Sendo um discípulo do Dafa, mesmo se você fosse 

uma boa pessoa no meio das pessoas comuns, sem cultivar, você estaria cometendo um 

crime extremamente grande! Isso porque você não estaria salvando os seres que deveria 

salvar! E assim, você não cumpre o contrato que você assinou em tempos pré-históricos! 

Não é um problema sério? Eu nunca transmiti o Fa para vocês deste jeito, com este tom 



de voz, mas o Mestre está preocupado, pois está quase no final. No entanto, algumas 

pessoas não estão preocupadas, então o que fazer? Os praticantes que não fizeram bem e 

que vocês afugentaram com corações humanos, e devido a isso foram embora furiosos, 

se você não os procurar e trazê-los de volta, você também estará cometendo um crime. 

Você acha que isso é como algo de pessoa comum, que simplesmente “passou”? É algo 

tão simples assim? 

Neste Universo, há tantas vidas que são incontáveis, inclusive elas estão com um 

olho aqui, como numa linha de olhos, todas as vidas do imensurável Universo estendem 

o olho para observar cada discípulo do Dafa! Isso acontece em todos os níveis! 

Inclusive dentro dos olhos de cada nível ainda há mais olhos! Mesmo Deuses mais 

microscópicos de níveis mais baixos não sabem, mas dentro dos olhos mais 

microscópicos ainda há mais olhos de níveis mais e mais microscópicos, olhos que 

lotaram a Terra; ao seu redor já não há mais espaços vazios, todos eles estão observando 

tudo o que acontece aos humanos. Eles estão observando cada ação e cada pensamento 

que tem, pois você irá decidir o futuro de suas vidas! Eles não estão preocupados? Você 

acha que tanto faz, que fazer bem ou fazer mal dá na mesma? Não é “tanto faz”, você 

sabe o quão grandiosa é a sua responsabilidade? O que é um discípulo do Dafa? É um 

título casual? É o título mais glorioso e sagrado de todos! 

É claro, há muitos discípulos do Dafa que têm feito muito bem, apesar de terem 

dado alguns tropeços ao longo do caminho, muitos ou poucos, não faz mal, o Mestre viu. 

Há tribulações que pessoas comuns não seriam capazes de suportar, essas coisas não 

contam, pois se levantar depois da queda é o mais extraordinário, fazer bem novamente! 

Desde que você possa caminhar sempre conscientemente, sempre cultivando, sempre 

fazendo o que um discípulo do Dafa deve fazer, então, você é extraordinário e o Mestre 

irá reconhecer você! Espero que todos possam se motivar, fazer o quanto antes, e fazer 

bem. Levem essas palavras para os discípulos do Dafa da China continental. Não se 

atolem nos corações humanos nem em coisas pequenas ou discussões intermináveis. A 

situação está mudando sem parar, não fiquem com tantos corações humanos. 

Ouvi dizer que em alguns lugares já estão fazendo a prática abertamente. Alguns 

praticantes esclarecem a verdade em delegacias, em secretarias de segurança pública e 

prédios do governo, inclusive têm feito muito bem. Em algumas regiões, a maldade 

realmente não tem mais coragem de perseguir gravemente os discípulos do Dafa. Essa 

situação está mudando, e a maldade diminuindo cada vez mais. Seja como for, mesmo 

entre aqueles perseguidores, há alguns que estão esperando serem salvos por vocês. 



Claro, alguns cometeram crimes grandes demais, talvez eles não deem ouvidos a seu 

esclarecimento da verdade. Na verdade não é que eles não dão ouvidos, são os Deuses 

que não os deixam dar ouvidos. Seja como for, os discípulos do Dafa não têm escolha. 

Vocês precisam salvar todos os seres. 

Assim que eu nasci, muitos Deuses desceram. Desde então, todo ano, Deuses 

descem. Quando eu comecei a transmitir o Fa, os Deuses desceram como flocos de neve, 

uma quantidade grande assim. Calculando essa idade, desde quando comecei a 

transmitir o Fa até agora, estão entre esses jovens com mais ou menos 25 anos, 

realmente ainda há muitos que não obtiveram a salvação, mas são todos Deuses que 

vieram para a terra, estão espalhados ao longo de todo o mundo. Alguns não puderam 

encarnar como humanos, pois não havia tantos corpos humanos, então vieram como 

animais ou plantas. Por que a sociedade atual exige tanto da proteção a animais e 

plantas nos últimos anos? Tudo isso tem motivos, na verdade, foram os Deuses que 

arranjaram e estão conduzindo a questão. Ninguém vê essas coisas claramente, mas 

nada é trivial. 

O mundo humano é um labirinto, qualquer um que desce se perde, esquece tudo 

de seu passado.  Muitos sabem disso. Atualmente no mundo todo, sejam governos, 

cientistas e muitas outras pessoas sabem que a humanidade está caminhando para o fim; 

qualquer dia desses, a humanidade acabará, estão todos cientes disso. Os recursos da 

humanidade estão escassos, a Terra está sendo destruída aceleradamente, a primeira 

coisa a se esgotar será a água. Algumas pessoas ainda querem viver uma vida tranquila 

e sossegada, ainda sonham em viver uma vida feliz, eu digo isso das pessoas comuns. 

Mas seja como for, um humano é só um humano, não importa de quão alto nível tenha 

vindo, chegando aqui na humanidade, ele entra num labirinto, e não lhe é permitido se 

lembrar das coisas de antes. Como fazer então? Vocês terão que salvá-los. Precisa ser 

dito segundo os princípios retos, pelo Fa, falar a partir do porquê estão sendo 

perseguidos para que as pessoas possam emergir pensamentos retos de seu ser, só assim 

os Deuses reconhecerão isso como salvar pessoas. Se você usasse milagres para 

demonstrar as coisas, iria instigar um apego ainda mais forte nas pessoas por 

capacidades sobrenaturais, e então, as pessoas viriam para o cultivo para obter essas 

capacidades e não pela salvação de suas vidas, e isso não é reconhecido, isso não é 

salvação. Se as pessoas vissem isso, até a pior das vidas iria querer cultivar. Seria mais 

conveniente o Soberano Criador mostrar um milagre, para que ele precisaria de vocês 

para fazer isso? 



Algumas pessoas sempre pensam: quando Jesus ou outro Deus descer à Terra, por 

acaso ele não aparecerá no céu? Uau, um deus se mostrando claramente, rodeado de luz. 

Digo a você, com certeza será um demônio que veio. As vidas têm pecados e por isso 

serão desintegradas no ciclo de “criação, estabilidade, degeneração e destruição”, então, 

recorrem a algo ilusório para pedir salvação. Somente tendo pensamentos retos em meio 

à ilusão é que se pode realmente ser salvo. Se um Deus se mostrasse rodeado de luz, 

pensem todos, até a pior das pessoas viria cultivar, sendo assim, para que um deus do 

céu se encarnaria aqui no meio dos humanos? O Soberano Criador poderia ficar parado 

lá e dizer “Todos vocês, virem do bem”, e com uma só frase ensinaria os padrões para 

eles e pronto, então para que viria aqui no meio dos humanos? Não é essa a lógica? Só 

depois de tudo ter deixado de se adequar aos padrões – em relação às vidas do Universo, 

só depois de as vidas terem cometido crimes – é que foram mandadas para este labirinto 

para que sofram e, se mesmo neste sofrimento, você ainda sabe que deve cultivar e fazer 

emergir pensamentos retos, os Deuses acharão que é algo extraordinário e permitirão 

que você cultive e possa ser salvo. Não é essa a lógica? 

E alguns Deuses realmente entraram nos Três-Reinos. Eles veem dos Céus que o 

rei do mundo deles encarnou aqui, que o deus principal do Universo deles fez muitas 

coisas más no mundo humano, que ainda insiste em não se iluminar perante o Dafa que 

está sendo difundido, e continua cometendo maldades. Alguns desses Deuses do 

universo desse deus principal, sabendo que já não podiam mais serem salvos, 

revolveram entrar nos Três-Reinos na tentativa de fazer essa pessoa acordar. Mas não é 

permitido entrar nos Três-Reinos, pois quem entra não consegue sair, e assim que se 

entra, fica igual a um humano. Alguns ainda têm asas e voam de um lado para o outro. 

Aos poucos, eles foram perdendo as capacidades e ficaram incapazes de voar, no final 

acabaram morrendo aqui no mundo dos humanos. Realmente entraram alguns assim. Há 

também outras manifestações, mas assim que se entra não dá mais para sair, quem 

entrar ficará como um humano e morrerá aqui. Neste mundo dos humanos, não se 

permite desvendar as ilusões no período de retificação do Fa, pois deixar que os 

humanos vejam isso equivale a cometer um crime, não é permitido desvendar as ilusões 

dos humanos. Claro, algumas pessoas já viram essa cena, apesar de ser a minoria. 

Seja como for, o Mestre fala para vocês baseado nos princípios do Fa, mas eu não 

posso esclarecer definitivamente tudo a vocês. Claro, se você viu alguma coisa, então 

você viu, são situações fora do nível aparente dos humanos, isso é causado pelas suas 

capacidades, se não está no nível aparente não conta como desvendar a ilusão, pois é 



algo que você deveria ver. Se fosse completamente exposto ao nível superficial para os 

humanos, a ilusão seria desfeita. Mas uma coisa vocês sabem: as coisas que o Mestre 

fez nunca foram ditas antes, ninguém seria capaz de dizê-las. Não só tudo de todas as 

vidas de todas as camadas do Universo estão na minha memória, como o futuro e o 

passado da humanidade, tudo está aqui comigo; eu sei tudo, mas não posso mostrar a 

vocês. Na verdade também mostrei um pouco, vocês escutaram que o Mestre está 

ensinando a cantar, não é? (aplausos) O pessoal das danças sabe que mesmo os 

“especialistas” em danças não entendem mais que eu, porque na pré-história fui eu que 

criei aquela dança. (fortes aplausos) Claro que não se restringe só a isso; eles dizem: 

“Uau, de repente o Mestre sabe de tudo!”. Hai
1
... algumas pessoas realmente são 

decepcionantes, fizeram promessas na pré-história que viriam para fazer isso, mas não 

vieram e não tem ninguém para fazer isso, então o Mestre faz ele mesmo. 

De todo modo, como discípulos do Dafa, eu quero dizer a todos, vocês precisam 

saber o quão grande é a responsabilidade de vocês, isso realmente não é brincadeira. 

Essa coisa já está no final, estou extremamente preocupado, enquanto vocês nem fazem 

caso disso; porém, no final de tudo, não haverá tempo nem para chorar. Tudo do mundo 

terreno foi arranjado com um intuito: atrair os apegos das pessoas. Há coisas demais que 

impedem que você obtenha a salvação, e mesmo assim você não se considera uma 

pessoa que cultiva e ainda segue a onda? Você é a esperança dos seres, você é a 

esperança das vidas dos seus domínios! 

Essa perseguição é realmente maligna demais, as coisas arranjadas pelas velhas 

forças realmente são malignas demais. Tudo o que estabeleci em 200 milhões de anos 

foi destruído por elas, arruinado por elas a esse ponto. Originalmente era para eu 

resolver tudo com benevolência. Mas, já que está assim, então vai ter que ser assim, é 

preciso aproveitar os planos delas. Se há outros que podem fazer bem, por que você não 

pode também? É claro que se não houvesse essa situação, faria bem. 

Saíram muitos estudantes da China continental, nem suas identidades nem nada 

deles pode fazer os discípulos do Dafa responsáveis pelo fahui comprovarem se são 

autênticos, e todo ano vêm muitos da China continental, por isso eles estão preocupados 

se não haverá problema. No final das contas, eu disse que é muito longe para os 

estudantes da China continental, que não é fácil vir até aqui, então deixem eles entrarem 

(aplausos), não há porque ter medo em permitir mais algumas outras pessoas. Todos que 

                                                             
1 Onomatopeia do chinês, indicando lamento ou decepção. 



podem escutar é devido a relações predestinadas, pois era para você obter o Fa. Mesmo 

se não puder ser um discípulo do Dafa, também tenha pensamentos retos e se prepare 

para fazer bem, seja responsável pelas vidas que você representa. 

Bem, no restante do tempo eu irei responder algumas perguntas para todos (fortes 

aplausos). Escrevam os bilhetes e entreguem ao staff. 

Podem trazer. 

 

Discípulo: Nos últimos anos, muitos estudantes saíram da China Continental, a 

maioria deles não deu um passo adiante na China, inclusive dizem que o Mestre 

arranjou para que eles validassem o Fa neste ambiente mais tranquilo do exterior. Eles 

saem da China sem entender o idioma e também não entendem o funcionamento das 

sociedades estrangeiras, da civilização ocidental devido à longa e nociva influência da 

cultura do partido. Isso tem causado problemas – ou até mesmo interferências – a 

diversos projetos. Além disso, há praticantes de algumas localidades que empregam 

pessoas sem nenhum critério. 

Mestre: Eles acham que os praticantes veteranos no exterior não cooperam e que 

os praticantes da China são obedientes e mais fáceis de lidar. A capacidade de trabalho é 

muito deficiente! 

Quanto aos estudantes que saíram da China continental – e não os estou criticando 

– a maioria de vocês é de praticantes que não fizeram bem na China, e tampouco estão 

fazendo bem no exterior. Inclusive alguns, devido ao medo alimentado na China 

continental, e mesmo já vivendo no exterior, ainda não têm coragem de ver outros 

praticantes, e se escondem em Estados mais afastados e nem mesmo sabemos o que 

fazem. Além disso, essa coisa incutida durante longo tempo pela cultura do partido é 

realmente grave, porque faz com que a forma de raciocinar de vocês e suas ações sejam 

totalmente incompatíveis com as pessoas do resto do mundo. 

Vocês talvez pensem que isso é bastante natural, mas não é. Por que o perverso 

partido comunista chinês sabota a cultura chinesa? É porque essa cultura, depois do 

longo período de seu estabelecimento, era para que no final as pessoas pudessem obter o 

Fa! As velhas forças disseram que seria muito fácil obter o Fa dessa forma, então elas 

atrapalharam, estragaram e destruíram tal cultura. Todos os movimentos recentes da 

China pareciam existir para derrubar aqueles que eram contra o perverso partido, mas na 

verdade, os que acabaram caindo eram todos aqueles da elite da cultura chinesa! Além 

disso, na “revolução cultural”, artefatos foram incendiados; cinco mil anos de glória 



deixaram artefatos por todos os lados, um tijolo qualquer achado no chão tinha milênios 

de história, todas as casas, paredes, telhas e móveis eram antiguidades de séculos, tudo 

isso foi destruído pelo perverso partido. Foi construído um sistema de coisas baseado no 

conflito entre os homens, um sistema que incita a competição entre as pessoas, um 

sistema de coisas não civilizadas e do mais baixo nível. Isso fez com que todos da 

sociedade da China continental vivam dessa forma, por isso, as pessoas acabaram se 

acostumando a isso e acham que todos no mundo são assim. Especialmente os jovens 

acham que é assim, que o ser humano é assim; essa nova geração, a qual cresceu dentro 

da cultura do partido, acha que isso é normal e está tudo bem com a sociedade chinesa. 

No entanto, assim que chegam ao exterior, eles veem que as pessoas são todas 

parecidas, com uma cabeça e os quatro membros. Mas percebem que não são iguais aos 

chineses. Antes do surgimento do perverso partido comunista, a moral de todas as 

pessoas do mundo, incluindo  a dos chineses, era exatamente a mesma! Apesar de haver 

diferenças na cor da pele, na aparência, nos costumes e nas posturas, as obrigações 

morais no coração das pessoas e a distinção entre o bem e o mal era exatamente a 

mesma, sem nenhuma diferença, porque sempre houve um Deus responsável por isso! 

Mas agora, para onde os chineses vão, levam aborrecimentos com eles. Ouvi dizer que 

os suíços não aguentavam mais os turistas chineses, e até fizeram um trem especial só 

para chineses. 

Os discípulos do Dafa também precisam tomar cuidado quanto a isso. Ouvi dizer 

que, quando entregam materiais em bairros nobres e veem que o gramado é bonito 

resolvem meditar lá (todos riem), e ficam meditando lá. Como as pessoas que moram ali 

podem tolerar algo assim? Nesta sociedade, a mentalidade das pessoas é diferente, elas 

nunca viram algo assim. Parece que há também outras atitudes não civilizadas. Sugiro 

àqueles que vieram recentemente da China, que rapidamente aprendam com os 

ocidentais, ou com chineses que estão há muito tempo aqui nos Estados Unidos, 

perguntem a eles sobre como se portar nas relações interpessoais, façam mais perguntas 

a eles sobre o que vocês não entendem e revertam essa forma de pensar o quanto antes. 

Caso contrário, vocês não conseguirão fazer nada neste lugar, e sempre que fizerem, 

exercerão um efeito contrário, o que equivale a prejudicar as coisas. No início da 

perseguição, havia poucos discípulos do Dafa, mas mesmo assim e com muita 

persistência, conseguiram fazer que a tendência de opinião se revertesse na comunidade 

internacional. Você veio para cá, mas está criando influência negativa, então reverta 

isso logo! Como um discípulo do Dafa, não se pode fazer tudo aos extremos. 



Naquela sociedade do perverso partido comunista, tudo é levado ao extremo! 

Tudo nesta sociedade há limites e folgas, aqui as coisas são como realmente devem ser. 

Talvez você não consiga suportar isso, mas precisa suportar e agir desse jeito. Na China 

continental realmente é assim, tudo é levado ao extremo: até quando se abre um 

restaurante tem que chamá-lo de “imperador dos imperadores”, “rei dos reis”, “céu dos 

céus” (todos riem) (o Mestre ri). Digo que, se quiser fazer bem na salvação dos seres da 

comunidade internacional, reverta rapidamente essa mentalidade. 

 

Discípulo: Durante um ou dois anos, muitos estudantes de vários lugares 

compraram imóveis perto da Montanha; entre eles há muitos que não fizeram o registro 

de imigrante conforme a lei exige, tampouco estabeleceram um “lugar dos nove 

comentários” como diz o regulamento. Essa localidade onde estão é bem longe de Nova 

York, e lá não há muitos projetos de esclarecimento da verdade, além do transporte não 

ser fácil. Alguns estudantes que não sabem inglês e não sabem dirigir, não conseguem 

fazer nada estando ali. 

Mestre: É verdade, é preciso que você tenha uma identidade oficial dos Estados 

Unidos. Para aqueles que estão na sociedade norte-americana há algum tempo e sabem 

dirigir, comprar um imóvel ali, não interfere nos outros projetos. Mas para quem veio da 

China continental, você quer fazer o que lá? Não é permitido subir na Montanha nem 

procurar o Mestre, pois o Mestre não cuida dessas coisas, há pessoas encarregadas 

desses assuntos. Você já saiu da China e ainda assim não faz bem as coisas que deveria 

fazer. 

 

Discípulo: Assistentes ou coordenadores de projetos de algumas regiões se 

comunicam muito raramente com os estudantes, ou mesmo não se comunicam. Alguns 

inclusive não escutam as críticas e sugestões feitas pelos outros, e substituem as pessoas 

que julgam não serem obedientes. 

Mestre: Digo a vocês: se você, como assistente ou coordenador de um projeto, 

não conseguiu se entrosar bem com alguém, é porque tem brechas no cultivo que 

precisa superar. Se você não conseguir superar, terá brechas e isso será um problema em 

sua Iluminação. Você não acredita? Sempre estive enfatizando sobre a questão de 

cooperarem entre si. Como um assistente, como pode ser tão incapaz assim? Você 

sempre rejeita os outros; você acha realmente trabalhoso tentar explicar as coisas 

pacientemente? Isso em si mesmo não é cultivo? É cultivo escolher apenas o caminho 



mais fácil? É tão difícil assim expor os princípios de forma harmoniosa e pacificamente 

e conviver bem com os praticantes? Você é incapaz e não consegue fazer bem em 

muitas coisas, ainda assim você quer ostentar, quer ficar se exibindo, para quê? Os 

Deuses não olham a aparência, mas olham as suas intenções! Tampouco Eles olham 

para as suas competências, olham somente se o seu coração está à altura, se seu coração 

está no Fa. Se você estiver no Fa, os Deuses irão ajudá-lo. Se o seu coração não está no 

Fa, mas apenas em fazer coisas, usando quem obedece e não usando quem não obedece, 

eu digo que mesmo aqueles que obedecem agora não obedecerão no futuro, porque você 

não passou nesse teste; se você substituir todos aqueles que não o obedecem, vai chegar 

a hora que não haverá mais ninguém para substituir, e você não terá mais com quem 

cultivar, pois só ficará você no final. Como podem ser todos incapazes assim? 

Discípulos do Dafa, eu disse no passado que vocês eram todos reis nos Céus; onde está 

a capacidade de vocês? Outros dizem que você veio de níveis elevados, e deveria trazer 

consigo um pouco daqueles elementos, daquela sabedoria; então onde estão essas 

capacidades? 

 

Discípulo: Os discípulos da Itália estão promovendo o Shen Yun, mas o cultivo 

deles não está no nível adequado, eles não conseguem constituir um corpo sólido. 

Mestre: Pode-se até dizer que a Itália tem feito bem, mas eu acho que, sejam 

coisas do Dafa, sejam coisas do Shen Yun, incluindo outras coisas do Dafa, não são 

coisas que se fazem com poucas pessoas. Se na sua região só tem você, os Deuses o 

ajudarão para que consiga fazer. Mas se na sua região há outras pessoas que não estão 

trabalhando, os Deuses absolutamente não permitirão, por isso você precisa fazer com 

que todos trabalhem nisso. O assistente é um articulador, então faça articulações e 

direcione bem os praticantes para que assim, todos trabalhem unidos: isso é ser um 

assistente! Se você diz que é o assistente e quer fazer tudo por conta própria porque se 

julga o responsável por isso, digo que a noção não é essa. Sempre tenho dito que quero 

que os assistentes possam conduzir bem as pessoas de sua região. Não tenha medo dos 

problemas que os praticantes possam vir a causar, eles podem não ter experiência no 

início, mas a experiência se adquire com o tempo enquanto vão fazendo as coisas. O 

importante é leva-los para estudar sempre o Fa, para que eles compreendam que a 

responsabilidade é grandiosa, e assim, aos poucos, eles irão fazer bem. 

 



Discípulo: É adequado colocar frases relacionadas ao Dafa nas lápides dos 

estudantes que faleceram devido ao carma de enfermidade? Isso tem ocorrido tanto na 

China continental quanto no exterior. Há casos em que o livro do Dafa foi colocado 

dentro do caixão. 

Mestre: Olhando do ponto de vista dos discípulos do Dafa, não se pode fazer 

coisas que danifiquem o Dafa. Nos corações dos discípulos do Dafa, o Dafa é sagrado, 

então, como alguém pode colocar o livro dentro de um caixão de um morto, algo tão 

sagrado colocado junto a um cadáver em decomposição? O corpo verdadeiro que se 

cultivou bem já partiu, o que sobrou é um mero corpo carnal em decomposição. Se você 

denegrir o Dafa, equivale a você estabelecer o maior dos crimes para a pessoa que 

faleceu, e você mesmo também está cometendo um enorme crime. Você sempre deve 

pensar do ponto de vista do Dafa, só assim você estará ajudando o Mestre. 

 

Discípulo: Ao promover as “três renúncias” em pontos turísticos, caso nos 

deparemos com uma situação assim: quando perguntamos se uma pessoa é membro do 

partido, se ela disser que não, mas disser que “sim” quando perguntada se já participou 

do grêmio juvenil do partido comunista; basta dar um nome para que ela renuncie e 

dizer a ela que se lembre desse nome, e, em seguida, ela responder “Tá”, ou “obrigado”, 

ou então “certo”. Pergunto se isso conta como ela ter renunciado ao partido maléfico. 

Mestre: Acho que os pontos turísticos onde vocês atuam, não têm como objetivo 

fazer as pessoas assinarem as “três renúncias”; lembrem-se bem que o objetivo é o 

esclarecimento da verdade e a salvação das pessoas! (fortes aplausos) Só conta se você 

achar que realmente aquela pessoa entendeu e pode ser salva. Se você acha que aquela 

pessoa está apenas fazendo jogo de cena, então, é como se você estivesse sendo 

enganado por ela. Claro, se ela concordou em renunciar logo de início, já é um passo, 

então esclareça a verdade mais a fundo para ela, para que ela realmente possa saber, aí 

estará feito. 

 

Discípulo: As mídias feitas pelos estudantes do Canadá têm feito financiamento 

com familiares de praticantes por um longo tempo, envolvendo grandes cifras para a 

realização dos projetos. Depois que o Mestre deu a conferência do Oeste dos Estados 

Unidos no ano passado, há estudantes que questionam se isso é considerado arrecadar 

fundos, os responsáveis disseram que isso é “fazer empréstimo” e não arrecadar fundos, 

inclusive consideram que opiniões contrárias são tribulações. 



Mestre: Realmente. Os projetos dos discípulos do Dafa e qualquer outra coisa 

que eles façam, devem ser sagradas em seus fundamentos, no mínimo deve-se trilhar 

um caminho reto que possa salvar pessoas, só assim será um projeto de discípulos do 

Dafa. Se o seu fundamento é baseado na mentira, mesmo se a sua motivação for para 

coisas boas como o esclarecimento da verdade e projetos do Dafa, o seu ponto de 

partida não está certo. Pode ser feito assim? Isso é um caminho que já não começou reto. 

Vocês sabem o que fez que o perverso partido comunista começasse pela ralé? 

Isso aconteceu para dizer às pessoas que o seu fundamento já começou errado, o 

fundamento do perverso partido já é distorcido desde o início, e portanto não pode durar 

muito tempo. 

Vocês realmente precisam pensar muito bem sobre algumas coisas. Quando me 

procuram para fazer alguma coisa, vocês me falam de uma forma que depois vocês 

possam conseguir arrecadar dinheiro com os praticantes; quando pegam dinheiro, dizem 

que esse dinheiro será pago pelo governo. Depois não dá certo e não conseguem mais 

devolver o dinheiro, e vira outro discurso, e mais no final ainda, quem sabe aparece 

outra versão. Mas se realmente vocês, como integrantes de um projeto, quiserem se 

organizar para que vocês mesmos financiem o projeto bancando vocês mesmos, isso é 

outra coisa. 

 

Discípulo: “David lutando contra o demônio vermelho” obteve um prêmio, 

fazendo que milhares de pessoas vissem os crimes de tráfico de órgãos que acontecem 

na China. Para produções de alta qualidade realizadas pelas mídias, exige-se um alto 

nível de investimento, mas ao se solicitar financiamento ao governo, parte do orçamento 

só é liberado depois que a produção estiver finalizada. Devido aos preços de mercado, 

cláusulas contratuais de empréstimo e garantia detalhada de devolução das quantias, nós 

estamos pedindo a uns poucos praticantes, os quais têm condições financeiras, para que 

deem apoio ao nosso empréstimo de pessoa comum, mas alguns estudantes acham que 

nós estamos arrecadando fundos. 

Mestre: Eu li sobre isso, e também já tinha lido sobre o assunto das mídias no 

Canadá, esses dois fenômenos parecem opiniões de duas frentes. Nesse contexto do 

fahui, depois de eu ter falado sobre as responsabilidades dos discípulos do Dafa, pensem 

novamente a respeito desses problemas. Se estiver correto, então façam e eu não sou 

contra; se não estiver correto, então corrijam. 

 



Discípulo: Pergunto ao Mestre: na Montanha há alguns hábitos, como não comer 

brócolis e ferver o leite; precisamos fazer igual? 

Mestre: Quem disse isso? (todos riem) A transmissão desse boato realmente pode 

refletir muitos tipos de corações. Nunca houve essa regra na Montanha, tampouco se 

falou sobre algo assim. 

 

Discípulo: O Mestre poderia falar um pouco sobre o intuito de se fazer agora 

aquilo que é citado nos “vinte e quatro personagens históricos”? 

Mestre: Eu considero isso interessante. Por quê? Todos sabem que o que o 

perverso partido comunista destruiu é a cultura tradicional da China; se nós a 

trouxermos de volta e a recuperarmos, limpando a China da cultura do partido, não 

estamos recuperando a cultura tradicional? Na verdade exerce esse tipo de efeito, por 

isso acho que essa é uma coisa boa. 

 

Discípulo: Os estudantes que saíram há pouco da China continental foram 

requisitados pelas mídias poucos dias depois de se estabelecerem no bairro chinês, 

enquanto que há apenas um ou dois praticantes nos pontos turísticos para esclarecer a 

verdade e promover as “três renúncias”, e isso obrigou esses pontos de esclarecimento 

da verdade a encerrassem suas atividades. 

Mestre: Em diversos projetos faltam pessoas, então eles procuram e buscam 

pessoas por todos os lados, sem se importar com a qualidade dos estudantes, isto é, se 

ele é capaz ou não ou se ele entende o funcionamento desta sociedade. Quando uma 

pessoa assim entra no projeto, acaba-se percebendo que ela está repleta da cultura do 

partido e de costumes ruins nutridos pela cultura do partido, cheio daqueles problemas 

ruins que se têm entre as pessoas da China continental. Estou certo ou não? São todos 

assim, e no final vocês vêm aqui reclamar comigo. 

 

Discípulo: Em nossa Hong Kong, não estamos conseguindo reverter o ambiente 

maligno, porque não conseguimos formar um corpo sólido do topo até                                                                                                                                                                                                                     

as bases... 

Mestre: Hong Kong está nessa situação não porque os praticantes de lá não têm 

se cultivado bem; os praticantes de Hong Kong têm feito muito bem, o que ocorre é que 

você está dentro da boca do tigre! (discípulos aplaudem) A situação de lá muda 



conforme muda a situação de toda a China, e irá mudar. As mudanças ainda não 

chegaram lá (aplausos), mas chegarão. Muito em breve (fortes aplausos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Discípulo: Em 2002, o Mestre disse que a perseguição não passaria de 10 anos, 

no site Minghui há duas formas de interpretar isso: uma versão diz que o Mestre disse 

isso porque não queria que os discípulos que estavam sob gigantesca pressão se 

desesperassem; outra versão diz que o Mestre postergou o tempo. 

Mestre: No arranjo da época eram 10 anos. 10 anos para a retificação do Fa, 10 

anos para o período do Fa retificando o mundo humano, 20 anos no total. O Mestre fez 

e arranjou essa coisa sistematicamente. Depois da intervenção das velhas forças, 

destruiu-se tudo. Eu poderia ter encerrado naqueles 10 anos, acabaria assim que eu 

dissesse para acabar, mas aí surgiria um problema. Que problema? As velhas forças 

também viram que estava no final, então começaram a perseguir um grande número de 

praticantes, os quais não estavam suportando mais a pressão, estavam ficando para trás, 

fazendo que um grande número de seres que deveriam ser salvos não pudessem mais ser 

salvos, isso foi algo feito por elas. Então diga, o Mestre deveria acabar ou não? Se eu 

dissesse para encerrar, encerraria, e o restante do Universo explodiria naturalmente. O 

objetivo das velhas forças era usar o método delas para terminar com as últimas vidas 

dos corpos celestiais na retificação do Fa e só depois soltariam aqueles praticantes 

perseguidos e assim, não deixariam que eles completassem as suas missões no tempo 

necessário. Então, eu deveria encerrar ou não? Não pude encerrar, porque tantos 

discípulos do Dafa ficariam para trás, tantas vidas desapareceriam e tantos seres não 

poderiam ser salvos, e o Universo ficaria muito pequeno, inclusive mutilado e 

incompleto. Encerrar ou não? Por isso tenho dito que tenho me valido do plano delas. 

Porém, olhando a situação atual e o que eu tenho feito, olhando pela tendência 

atual, esse sistema de coisas que elas implantaram também está com os dias contados, 

não é? Todos estão gritando para que se prenda o demônio Jiang, e assim que ele for 

preso, essa coisa terminará, é rápido assim (aplausos). Agora está quase lá, realmente 

será muito em breve, mas serão deixadas muitas decepções. 

Como discípulos do Dafa, não fiquem toda hora apegados ao tempo e sem 

cumprir com as coisas que devem ser feitas. Eu estou postergando esse tempo por vocês, 

para que vocês façam logo as coisas que precisam fazer! 

 



Discípulo: Os discípulos do Dafa de Nanjing perguntam se a “revista semanal do 

Minghui” pode ser distribuída como material de esclarecimento da verdade, ou se é 

apenas para circulação interna entre os praticantes? 

Mestre: “Revista semanal do Minghui”, não prestei muita atenção a isso. Se 

forem textos de troca de experiência entre discípulos do Dafa, então deve ser de 

circulação interna; se for usada para o esclarecimento da verdade e para salvar as 

pessoas, então distribuam. Ontem alguém me perguntou se as experiências dos 

discípulos do Dafa poderiam ser postadas em sites de pessoas comuns, e eu disse que 

não, pois as pessoas comuns não podem aceitar isso, e por fim, acaba exercendo efeito 

negativo. São coisas dos próprios cultivadores, e não podem ser entendidas por pessoas 

comuns, as quais acharão inconcebíveis. Por que isso ocorre? Tenho dito sempre que, 

mesmo em períodos muito curtos de cultivo, já se estabelece uma distância grande entre 

os discípulos do Dafa e as pessoas comuns, e o jeito que você interpreta os problemas já 

é diferente do jeito das pessoas comuns, com certeza é diferente! Essa diferença entre 

você e as outras pessoas aumenta aos poucos, e você mesmo não sente isso, mas para 

uma pessoa comum, ao escutar você falando, ela já acha que você não é mais igual a ela. 

Realmente é assim! Por que, assim que uma pessoa cultiva, ao chegar em casa e falar 

alguma coisa, os familiares já acham que a pessoa mudou? Isso não é algo que acontece 

com frequência? Você já é diferente! É por isso que, se você colocar aquele relato do 

cultivo no site, como você quer que as pessoas entendam? As pessoas comuns não 

conseguem entender, ou então entenderão pelo lado negativo, não é? Se forem materiais 

para o esclarecimento da verdade, então pode ser direcionado às pessoas comuns. 

 

Discípulo: Alguns talentos que antes estavam no canal de TV, especialmente 

talentos especializados em técnicas, saíram. O Mestre disse para trazê-los de volta; nós 

queremos muito contribuir com nossa força nesse momento final. 

Mestre: Se você quer voltar para o canal de TV, você mesmo deve procurá-los. 

Eu falei a respeito dos discípulos do Dafa que ficaram para trás e que precisam ser 

chamados de volta. Volte para lá do mesmo jeito que você saiu; se você fizer bem, o 

canal de TV certamente ficará feliz. 

 

Discípulo: Atualmente, há alguns advogados de direitos humanos na China 

continental que levantam suspeitas sobre as reportagens das mídias feitas pelos 



praticantes, achando que, após a posse do novo líder, a perseguição só aumentou e não 

diminuiu, mas como as reportagens das nossas mídias... 

Mestre: Não irei ler mais, pois todos já conseguiram pegar a ideia. Não bajular 

nem desprezar o atual regime, esse é o princípio, porque eles não perseguiram o Falun 

Gong, a intenção deles também não é perseguir o Falun Gong. Todos os seres devem ser 

salvos, então por que tratá-los dessa forma? Por isso, não se bajula nem se despreza. 

Pelo contrário, eles estão prendendo políticos corruptos que perseguem os discípulos do 

Dafa, então não há motivos para reportagens negativas em relação a eles. Os discípulos 

do Dafa estão salvando as pessoas, e não fazendo política. 

Além do mais, se eles prenderem todos aqueles chefes da Agência 610  todas 

aquelas pessoas más, com que postura vocês irão fazer a reportagem? Com certeza 

elogiando, isso não tem nenhum problema. Na verdade todos sabem que, antes que o 

atual regime possa ter controle total no poder, há coisas que não podem ser feitas de 

forma imediata. Aqueles que perseguem o Falun Gong são todos subordinados do 

demônio Jiang, é claro que ainda estão perseguindo o Falun Gong, se vê claramente 

muito disso  fora da China. 

Nessas horas, todos devem ser conscientes e racionais, não sejam confundidos 

pelo esquema de confusão da maldade. As mídias realizadas pelos discípulos do Dafa 

são feitas dessa maneira. Mesmo quando se reporta sobre algumas coisas ruins da China, 

digo a eles que precisa ser dito claramente que aquilo foi causado pelos elementos do 

perverso partido comunista, também são hecatombes deixadas pelos homens maus dos 

regimes anteriores. Quando as mídias dos praticantes forem fazer reportagens sobre 

essas coisas, precisam adicionar esses comentários e essas ideias. Não façam ataques ao 

atual regime, apesar de ser um regime do perverso partido comunista, pois a salvação é 

direcionada a cada pessoa. 

Definitivamente não admitimos nem aceitamos o perverso partido comunista 

chinês (discípulos aplaudem), pois ele foi preparado para a perseguição ao Falun Gong, 

é claro que não se admite ele! Revelar o partido comunista chinês também é algo a ser 

feito num momento futuro; não só agora, mesmo depois da perseguição não se pode 

perdoá-lo. Ele tem arruinado as pessoas muito profundamente nas suas formas de 

mentalidade, não dá para não eliminar essas coisas. 

 

Discípulo: Os discípulos do Dafa da Coreia do Sul cumprimentam o Mestre. 

Alguns discípulos do Dafa que vieram da China para a Coreia do Sul sofreram 



represálias durante o processo de solicitação de asilo, e não têm uma identidade 

legalizada já há muitos anos. Um após outro, já são mais de dez os enviados de volta 

para a China continental. Alguns foram detidos em delegacias e encaram o problema de 

ser deportado de volta. Esse fenômeno é advindo de problemas de cultivo pessoal dos 

estudantes ou é porque a localização geográfica da Coreia do Sul é muito perto do 

perverso partido comunista chinês, ocasionando assim a agravação da perseguição pelas 

velhas forças? 

Mestre: “Discípulo do Dafa” é um título glorioso, os diversos Deuses e todas as 

vidas dos Céus admiram muito isso. As pessoas não são capazes de ver com clareza, 

mas os Deuses veem com muita clareza. Tudo o que acontece aqui com os humanos é 

supervisionado pelos Deuses, não é? Todos os nossos discípulos do Dafa, quando se 

deparam com esse tipo de problema, devem pensar um pouco: por que os outros não 

foram deportados? Com certeza há brechas, com certeza esses estudantes não têm feito 

bem, e por isso deram pretexto às velhas forças para que sejam deportados, com certeza 

é assim. 

É claro, talvez haja também casos específicos de alguns estudantes com coisas 

inacabadas dentro da China continental, ou coisas que deixaram de ser feitas, pessoas 

que deveriam salvar e não salvaram, há também casos assim. Porém, para a maioria que 

saiu e foi deportada, procurem dentro de si mesmas. Você não faz bem as coisas e deixa 

todos preocupados com você, inclusive a Associação.  

 

          Discípulo: Há estudantes dentro das mídias que perguntam se, caso não haja 

muita experiência para ser compartilhada com os demais durante o estudo do Fa 

semanal em grupo, poderia aumentar a quantidade do estudo do Fa. Atualmente, uma 

grande quantidade de pessoas vai embora assim que o estudo do Fa termina e junto com 

elas, a possibilidade de troca de experiências... 

Mestre: Penso que o melhor é vocês mesmos planejarem essas coisas específicas, 

não perguntem ao Mestre, pois em cada lugar a situação é diferente. Caso tenham tempo, 

troquem experiências entre si; caso não tenham tempo, vejam o que é o melhor, pois 

algumas pessoas são muito atarefadas e precisam ir embora imediatamente – pessoas 

que já não tinham tempo e tiraram um pouco de seu tempo para garantir o estudo do Fa 

– há todo tipo de situações, o Mestre não pode falar como se fosse algo homogêneo. 

Essas situações específicas precisam ser resolvidas por vocês mesmos. Claro, há 



pessoas que encaram o estudo do Fa como uma mera formalidade, e vão embora assim 

que termina, e não dão atenção. Há também casos assim. 

 

Discípulo: Nesse ano, novamente alguns discípulos faleceram devido ao carma de 

enfermidade, incluindo um discípulo veterano que cultivava há 20 anos. 

Mestre: Digamos assim, o Mestre já falou sobre isso em outras conferências, que 

quando o discípulo do Dafa se ilumina poderá  “ascender em plena luz do dia”, não é? 

As velhas forças disseram: “Mesmo se você eliminar a todos nós, não iremos admitir 

que no período atual os seus discípulos possam ‘ascender em plena luz do dia’”. Mesmo 

se eu eliminá-las totalmente, elas não iriam admitir, por quê? Elas dizem que se um 

único discípulo do Dafa “ascender em plena luz do dia”, as ilusões do mundo seriam 

desfeitas: “Uau, é verdade!”, e a humanidade inteira viria aprender o Falun Gong. 

Vocês sabem o que é o “ascender em plena luz do dia”? Músicas celestiais tocam, 

o Universo todo se enche de luz, e os Deuses trazem carruagens divinas e heráldicas dos 

Céus para buscar a pessoa (discípulos aplaudem). Mas as velhas forças não aceitam isso, 

enquanto que o Mestre planejou inicialmente que quando a humanidade estivesse 

caminhando para o fim, os discípulos do Dafa também se iluminariam, e já não haveria 

o problema de se desfazer das ilusões; resolvendo tudo com benevolência, poderia ser 

feito assim. O que significa “resolver tudo com benevolência”? Esse Universo não se 

sustenta mais, ninguém se sustenta mais, e por isso será destruído, é assim não é? Você 

tem dívidas com ele, e ele tem dívidas com você, então esquece tudo, todos deixam de 

lado suas dívidas, e as dívidas que realmente não se pode pagar, o Mestre paga por eles. 

Todos deixam de cobrar as dívidas de todos os outros, e assim todos deixam de dever 

uns aos outros, assim não é o melhor? Mas as velhas forças não aceitaram isso, dizendo 

que “não sabiam como fazer” isso, e que só “sabiam” fazer dessa forma. Se não 

“sabem”, então não participem, mas elas insistem em participar, alegando que se trata 

de algo que envolve diretamente os seres dos Universos delas, então disseram que para 

garantir o sucesso da retificação do Fa, elas “me ajudariam”. O que aconteceu foi que a 

“ajuda” resultou nisso, não falarei sobre detalhes. 

Se nenhum discípulo do Dafa morresse, não seria um milagre? Se nenhum 

discípulo do Dafa morresse, pensem todos, a humanidade seria levada a que tipo de 

estado? Todos viriam aprender o Dafa, a ilusão seria desfeita: “Se no Falun Gong 

ninguém morresse!”, seria o maior amuleto de proteção da humanidade, e todos viriam 

aprender. Por isso as velhas forças não aceitam isso, e elas forçam nosso grupo de 



pessoas a parecerem com pessoas comuns e normais, fazendo você envelhecer e 

apresentar carmas de enfermidade. 

O que vou dizer agora nenhuma pessoa comum irá acreditar, mas o 

condicionamento do coração do Mestre e todos os mecanismos do meu corpo são todos 

os mais jovens (discípulos aplaudem); para que eu não pudesse romper a ilusão, elas 

destruíram severamente o meu corpo superficial, porque o meu corpo verdadeiro foi 

separado da minha superfície pelas velhas forças. Já disse anteriormente que elas tinham 

me separado. Como elas têm a capacidade de me separar? Eu já expliquei a lógica disso. 

A progressão da retificação do Fa do Universo tem tempos, e em uma diferença de 

tempo, elas pressionaram todo o Universo para o mundo dos humanos, pois a Terra é o 

centro, e todas as vidas do Universo colocaram um pé aqui para separar a minha 

superfície de meu corpo divino; assim que essas coisas forem limpas, a retificação do Fa 

não terá chegado ao final? Não é como se tudo terminasse com um gesto de mão, pois 

esse “gesto de mão” também leva tempo. Assim que tudo for resolvido, tudo também se 

restaurará, porém quando tudo se resolver, a retificação do Fa do Universo também terá 

chegado ao fim, pois todo o Universo colocou um pé aqui na Terra. 

Alguns talvez não acreditem, dizendo que “não caberia”. As coisas não são como 

você pensa, pois as partículas do corpo humano são muito grandes, enquanto que muitos 

Deuses são constituídos por partículas minúsculas, com poderes gigantescos e com um 

tamanho minúsculo. Sakyamuni não falou em “tão pequeno que não tem interior”? Eles 

podem ficar muito grandes ou muito pequenos. Há imensuráveis vidas no Universo, 

tantas que são incontáveis, podendo ser espremidas para a espessura de uma folha de 

papel, e lá dentro ainda haveria outros mundos imensuráveis. Essa noção parece 

bastante difícil de compreender, não é? O que as pessoas dizem sobre a distância entre 

as moléculas e os átomos? Na verdade a noção é a mesma de se viajar para outros 

planetas com aeronaves espaciais, pois todas as matérias e espaços-tempos dos corpos 

celestiais quando são reduzidos, encolhem simultaneamente, então a distância temporal 

não muda. Por isso essa retificação do Fa do Universo já está sendo feita superando 

todos os tempos, numa velocidade gigantesca fora do maior tempo do Universo, já é 

algo extremamente rápido. 

A vida de um ser humano é breve. Em algumas décadas a retificação do Universo 

será concluída, isso requer uma velocidade inimaginável. Para vocês, discípulos do Dafa, 

eu já disse que um ano de agora é apenas um minuto de antes, pois todo o tempo foi 

acelerado. Porém, apesar de o tempo desse ano ter sido espremido, tudo e todas as 



matérias correspondentes foram espremidas juntas, por isso você não sente nada. Às 

vezes, sentimos que a capacidade do corpo humano não consegue acompanhar, sente-se 

que já está de noite sem que tenha feito nada durante o dia, há essa sensação. 

 

Discípulo: Durante o processo de promover o Shen Yun e esclarecer a verdade 

para as entidades governamentais, deveria se tomar cuidado com a imagem pessoal, 

porém alguns colegas cultivadores idosos não têm dado atenção a isso, e possuem uma 

aparência muito ruim. É adequado agir assim? 

Mestre: Eu disse que o Shen Yun é direcionado à sociedade principal. Todos 

sabem, o que é a sociedade principal? É a parte da elite da sociedade, as pessoas de 

classe média e acima, uma parcela de pessoas que possuem cultura, educação e know-

how, são a base da civilização de uma sociedade, e me refiro a essas pessoas. Então, não 

se pode ser como estudantes, onde se pode falar de tudo informalmente e as atitudes 

mais grosseiras não fazem muita diferença. Para a sociedade principal, não se pode ser 

assim, deve-se portar de uma maneira mais adequada, saber dos limites na hora de falar 

e tomar cuidado com a etiqueta. Na verdade isso está sendo dito para os estudantes da 

China continental, os quais devem aprender melhor como são essas coisas. 

 

Discípulo: Um colega cultivador da mídia dos Estados Unidos disse que o Mestre 

exige o estudo do Fa presencial, então alguns meses atrás começou a estudar todas as 

nove palestras do “Zhuan Falun” em um dia inteiro do final de semana. 

Mestre: Não vá aos extremos. Eu disse para você estudar o Fa presencialmente, 

mas não disse para você estudar um dia inteiro. Se você tem tempo, faça projetos para 

salvar pessoas. Para o estudo do Fa em conjunto que o Mestre deixou, vocês devem 

coordenar bem o tempo, pois depois que se termina de estudar, há outras coisas para 

fazer. Além do mais, não dá para ficar só estudando o Fa. 

 

Discípulo: No esclarecimento da verdade pela internet, é considerado roubar o Fa 

se usarmos as palavras do Mestre como se fossem as próprias palavras? 

Mestre: As palavras originais do Mestre não podem ser simplesmente ditas e ficar 

por isso mesmo. Se for dito para colegas cultivadores, diga que “o Mestre disse assim”; 

para esclarecer a verdade às pessoas comuns, você pode usar a sabedoria obtida dentro 

do Fa para dizer com suas próprias palavras. Afinal de contas, deve haver uma diferença, 

não é? 



 

Discípulo: Algumas pessoas de Taiwan entenderam erroneamente que nossas 

ações em pontos turísticos equivalem a “fazer política”. 

Mestre: Isso é algo feito “nos bastidores” pelo perverso partido comunista. O 

partido maléfico entende que não é considerado “fazer política” somente quando você 

fica calado, parado como se fosse um pedaço de carne que se deixa ser fatiado à vontade, 

enquanto que quem for contrário ao que o partido maléfico pensa, está “fazendo 

política”. Explique isso para as pessoas comuns: se for uma pessoa boa, você pode 

explicar um pouco a ela; se for alguém que faz isso com outras intenções, então não dê 

atenção a ele. 

 

Discípulo: Estudantes da Rússia perguntam: Querido Mestre, a publicação do 

“Zhuan Falun” foi proibida na Rússia, tornando complicada a situação atual de salvação 

das pessoas lá. 

Mestre: Ontem alguém falou sobre a questão das religiões, e eu disse para não 

mexer com as outras religiões. Por quê? Porque é algo que será deixado para ser feito 

quando o Fa retificar o mundo humano. Alguns religiosos muito extremistas e que 

possuem muita carga emotiva não podem escutar a verdade racionalmente, pois as 

emoções humanas já tomaram o lugar da racionalidade. Como fazer então? Para salvá-

lo, tem que se realmente expor a verdade para ele para que veja, só assim ele irá admitir. 

Agora, durante a retificação do Fa do Universo não é possível, poderá ser feito assim 

quando o Fa retificar o mundo humano, pois eles não cultivam a níveis tão altos, então 

muitas coisas não envolvem a retificação do Universo. 

 

Discípulo: Alguns casais de colegas cultivadores que se divorciaram se casaram 

com outros colegas cultivadores, há outros que se divorciaram, mas que permanecem 

juntos. Eu, discípulo, não entendo: sendo um cultivador, fazer isso é algo legal? 

Mestre: Por qing, divorciar-se e casar novamente: como uma pessoa que cultiva, 

você estará manchando o título de “discípulo do Dafa”, então as velhas forças poderão 

perdoá-lo? O casamento entre um homem e uma mulher é algo determinado pelos 

Deuses, incluindo a forma de existência e a forma de viver da humanidade. Estar juntos 

sem serem casados, é claro que é algo ilegal em termos jurídicos; e do ponto de vista de 

um cultivador, equivale a não corresponder aos padrões exigidos para um cultivador. 

 



Discípulo: Respeitável Mestre, em nosso projeto há alguns trabalhos-chave que 

precisam ser concluídos, e acreditamos que nós mesmos possuímos a técnica e 

experiência para tal. Mas o nosso coordenador não gosta do nosso modo de fazer as 

coisas, inclusive está procurando outros colegas cultivadores ou pessoas comuns para 

fazer isso. Não tenho apegos em relação a quem vai realizá-lo, mas me preocupo em 

relação ao fato de esse projeto não ter tido progresso em anos, não acompanhando assim 

a tendência da retificação do Fa. 

Mestre: Realmente. A respeito de algumas coisas específicas, se não se consegue 

fazer um acordo, insista e fale mais algumas vezes; se realmente não der, pergunte a um 

responsável da Associação se de fato deveria ser assim. Há também coordenadores de 

projetos que não conseguem aturar os outros e alguns que são incapazes de coordenar as 

pessoas. Apesar de, na aparência, cada cultivador desse grupo possuir corações 

humanos diferentes, vocês podem aprender um pouco com o Mestre, pois no Shen Yun 

também há pessoas assim, cada um com um tipo de pensamento diferente, há coisas 

demais de todos os tipos que encheriam os meus ouvidos, mas ainda assim eu não os 

tenho conduzido muito bem? (discípulos aplaudem) 

 

Discípulo: Editar as músicas dos exercícios mudando o tempo, viola direitos 

autorais? 

Mestre: Se você fez isso para salvar as pessoas, então que seja. Se não foi para 

salvar as pessoas, ou se foi para coisas sem muita relevância, então é melhor não fazer 

isso. Em relação a vocês, discípulos do Dafa, o Mestre não insiste em questões de 

direitos autorais; porém, vocês devem preservar o Fa conscientemente a partir do ponto 

de vista de um cultivador. Porém, não usem casualmente músicas de pessoa comum, 

pois, além de possuírem carma, há a questão de direitos autorais, e não funcionam para 

salvar as pessoas. 

 

Discípulo: Há dois problemas em discussão: o primeiro é em relação a promover 

as “três renúncias”: alguns colegas cultivadores dizem que basta conseguir a renúncia, e 

nesses casos não se deve falar mais nada. 

Mestre: É como eu disse agora: fazer as “três renúncias” não é o objetivo; 

esclarecer a verdade e salvar as pessoas, sim. 

 



Discípulo: O segundo é em relação ao conteúdo dos pensamentos retos nos 

primeiros cinco minutos da retificação, os quais os praticantes possuem interpretações 

distintas: alguns dizem que... 

Mestre: Para qualquer coisa há pessoas que ficam lá para interferir, eu realmente 

fico incrédulo perante a isso. Na verdade, isso é causado por apegos de corações 

humanos, são alguns hábitos ruins sustentados pelos pensamentos, e acabam fazendo 

esse tipo de efeito. Examine a si mesmo! Não há uma explicação clara em relação ao 

envio de pensamentos retos? 

Em primeiro lugar, limpar as coisas ruins de si mesmo, incluindo todas as coisas 

ruins do seu pensamento. Na verdade, são coisas demais, pois muitas vidas ruins entram 

na dimensão do organismo do corpo humano, muitas coisas ruins podem entrar lá! O 

corpo humano não é fechado, ampliando com o microscópio você verá aquele espaço 

vazio entre as partículas, é como areia, que possui espaços vazios. Ampliando ainda 

mais, parece a distância entre os planetas do Universo, um espaço que as matérias 

microscópicas e ainda mais microscópicas podem atravessar, vidas daquela camada 

podem atravessar livremente. Na realidade, a Escola Tao diz que o corpo humano é um 

pequeno Universo, e então, quando você emite pensamentos retos para o seu corpo 

humano para limpar essas coisas ruins, poderia ser uma coisa pequena? 

Em segundo lugar, há coisas ruins demais, em geral não precisa especificar nada 

para emitir pensamentos retos, exceto em situações específicas em que há um 

direcionamento para o pensamento de desintegrar tudo que é ruim, isso basta. Por quê? 

Porque o Dafa possui padrões, e a energia emitida é constituída por Verdade, 

Benevolência e Tolerância, e ela sabe o que não é adequado e o que é adequado! Para a 

limpeza fora do próprio corpo se limpa o ambiente externo, a limpeza dos Universos 

exterior e interior funciona da mesma maneira. 

 

Discípulo: Um estudante veterano que ficou para trás, não tem consciência disso, 

e não permite que os outros falem disso, além de não entender o que é o cultivo na 

retificação do Fa. O que fazer? 

Mestre: Se não cultiva, o que se tem a fazer...? Cultive então...! Faça com que ele 

dê um jeito de cultivar. Quer que o Mestre dê a você um truque mágico? (O Mestre ri) 

Os problemas com os quais se depara, são problemas que você deve resolver em seu 

cultivo. 

 



Discípulo: Nas apresentações do Shen Yun desse ano, há muitos colegas 

cultivadores da China continental que vão a Taiwan para assistir, e há muitas situações 

em que os ingressos foram cedidos. Isso é apropriado? 

Mestre: A sua intenção é que eu faça alguns elogios aos praticantes de Taiwan. É 

algo bom (discípulos aplaudem). 

 

Discípulo: Cerca de dez mil discípulos do Dafa de cinquenta e três países e 

regiões cumprimentam o grandioso Mestre. 

Mestre: Obrigado a todos (fortes aplausos). 

 

Mestre: Foi publicado no site Minghui, essa questão dos praticantes da China 

continental. 

 

Discípulo: Somos assistentes da China continental. O problema de alguns poucos 

colegas cultivadores nossos é: após a questão do estudo do Fa em conjunto ter sido 

levantada no novo jingwen de 2015, o estudo do Fa e troca de experiências semanais 

que fazíamos entre os assistentes, mudou para o estudo das conferências das diversas 

localidades de períodos mais recentes... 

Mestre: Quanto à questão do estudo do Fa, o estudo do “Zhuan Falun” deve ser o 

principal, deve ser assim. Se vocês tiverem o tempo sobrando, então estude mais, estude 

os outros livros depois de terminarem de estudar o “Zhuan Falun”. Se tiverem tempo, 

pode-se estudar as outras conferências; se não tiverem tempo, tenham como base o 

“Zhuan Falun”, e estude o que eu ensinei em outras localidades à medida que puderem 

arranjar tempo. Não há regras específicas quanto a isso, não distorça as palavras do 

Mestre com corações humanos. 

 

Discípulo: Muitos discípulos jovens do Dafa da China continental ficam 

brincando com o celular, vendo redes sociais e vídeos na internet, especialmente vídeos 

de animaizinhos, eles gostam muito de vê-los. Nós chamamos a atenção deles, mas não 

adianta, estamos realmente preocupados. 

Mestre: Acabei de dizer que todas as coisas do mundo estão atraindo você para 

não deixar que você obtenha o Fa. Não só vocês, todos os países e governos do mundo 

sabem dessa situação, mas ninguém consegue fazer nada! Não é só uma questão de as 

pessoas não obterem o Fa, mas faz com que os trabalhos conduzidos pelos humanos não 



possam ser feitos de forma correta, tampouco se consegue aprender com os estudos, 

além de que uma grande quantidade de tempo ser gasta nos computadores e jogos 

eletrônicos, os quais atraem você a ver e jogar aquelas coisas. Já não é mais um estado 

de seres humanos; nunca na história da humanidade apareceu esse estado. Essa é uma 

tecnologia dos extraterrestres que está sendo utilizada pelos demônios para atrair você e 

fazê-lo abandonar todas as suas coisas; para se entregar completamente a isso e 

desperdiçar sua vida, e você ainda não consegue largar isso! Mesmo pelo ponto de vista 

de um ser humano, você já não está correto, o que dirá do ponto de vista do cultivo. 

 

Discípulo: Desde o início dos processos contra o grande demônio [Jiang Zemin] 

em maio de 2015, até agora, a suprema corte da China não abriu o caso oficialmente 

frente aos processos que os discípulos do Dafa entregaram encarando a morte de frente. 

Podemos tornar público, para a população local, os processos contra Jiang de colegas 

cultivadores que foram severamente perseguidos? 

Mestre: Você pode fazer dessa maneira se isso for útil para que você salve as 

pessoas, mas não tenha um coração de vingança ou de briga com os outros, de jeito 

nenhum. Se os seus pensamentos retos forem fortes, os Deuses irão ajudá-lo; se não 

forem, então não vai conseguir fazer muita coisa. 

 

Discípulo: Desde o início da perseguição, colegas cultivadores da China 

continental têm silenciosamente feito CDs e livretos de esclarecimento da verdade, 

materiais de variadas formas para salvar as pessoas. Agora há colegas cultivadores que 

baixam painéis de exposição do site Minghui sobre os processos contra Jiang e sobre a 

difusão do Dafa, também fabricam por conta própria faixas com “Falun Dafa Hao” ou 

relativas ao processo contra Jiang. Em algumas regiões, têm-se colado faixas como base 

dos materiais de esclarecimento da verdade, amedrontando bastante a maldade nesses 

locais [...] Os discípulos da China continental deveriam dar atenção a esse projeto? 

Mestre: (O Mestre ri) Se é algo que um discípulo do Dafa deve fazer, então faça. 

Se puder intimidar e eliminar a maldade e puder servir de inspiração para as pessoas do 

mundo, então faça, não há problemas. Na verdade essas faixas esclarecendo a verdade 

realmente surtiram efeito. 

 

Discípulo: Atualmente, alguns colegas cultivadores sabem muito bem que o 

tempo para a validação do Fa é muito curto, e eles têm salvado pessoas de forma ativa e 



diligentemente. Enquanto que outros colegas cultivadores têm ficado dentro da família e 

dos trabalhos, inclusive alguns se atolaram em fama, dinheiro e qing sem poder se 

controlar, e alguns inclusive esqueceram-se do cultivo. 

Mestre: O Mestre já falou sobre isso há pouco. Essa é a situação, os colegas 

cultivadores ao redor deles precisam fazê-los despertar. 

 

Discípulo: Os discípulos do Dafa de Chifeng perguntam ao Mestre: Em nossa 

região, há uma pessoa com olho-celestial aberto, e consegue falar o conteúdo dos 

ensinamentos do Fa do Mestre antes mesmo do Mestre dizê-los. Alguns colegas 

cultivadores acham que ele é extraordinário e começaram a bajulá-lo e reverenciá-lo, 

inclusive colocaram a foto dele junto com a foto do Mestre. 

Mestre: Se há pessoas que se apegam a essas coisas, então aparecerá esse tipo de 

interferência caótica ao Fa. Quantas coisas como estas apareceram nos últimos anos..., o 

quão grave tem sido a perseguição nesses últimos anos, e não conseguem se 

dissociarem dessas coisas. Por quê? É simplesmente porque há pessoas entre os 

estudantes que possuem esse tipo de apego, apego de gostar dessas coisas. É justamente 

esse coração que se deve escavar, removê-lo e revelar para que todos possam ver, por 

isso as velhas forças fazem essas pessoas saírem do cultivo. 

A essa altura das coisas, ainda há esse tipo de apegos. Em todas as regiões que 

possuem esse tipo de pessoas, acontece esse tipo de coisa. Na verdade são coisas que os 

próprios estudantes que têm esse tipo de apego atraíram para si! Essas complicações 

foram atraídas por vocês mesmos. Se você não tivesse esse coração, as pessoas más não 

apareceriam, e as velhas forças não arranjariam essa coisa; isso é evidente, porque se 

você não tivesse esse coração, para quê elas arranjariam essa coisa? Elas estariam 

agindo à toa, inclusive me dando pretexto para eliminá-las. 

 

Discípulo: O cultivo chegou ao final, mas eu, seu discípulo, ainda não consegui 

cultivar o nível de consciência de fazer as coisas “pelo outro”, e cada vez mais surge as 

raízes do “benefício próprio” em todos os pensamentos. 

Mestre: Ter se dado conta disso já é algo extraordinário; se você consegue saber 

disso, então você é extraordinário. Uma pessoa comum nem sequer pensa nesses 

problemas, algumas pessoas não conseguem notar isso de jeito nenhum. Só alguém que 

cultiva é capaz de ver essas coisas. Se você viu, então faça o seu melhor para fazer bem; 

esse é o primeiro passo: fazer o possível. É claro que os outros aspectos podem estar 



muito bem cultivados, e nesse aspecto se revelou um problema, então vamos prestar 

mais atenção a esse aspecto, se dedicar mais a esse aspecto para eliminá-lo. 

 

Discípulo: Eu, seu discípulo, percebi que, durante todos esses anos, nunca 

consegui colocar de forma adequada a minha relação com o Mestre e o Fa, inclusive a 

minha relação com os colegas cultivadores! Estou muito envergonhado, mas tampouco 

sei como superar isso. 

Mestre: Na verdade você já percebeu, e se é capaz de notar que essas coisas estão 

erradas, então você já não está progredindo? Tente fazer o melhor possível, com mais 

estudo do Fa você fará bem naturalmente; à medida que isso se tornar um hábito, ficará 

tudo bem. 

 

Discípulo: Enquanto recolhia assinaturas no Japão para o processo contra Jiang, 

devido a restrições de idioma e de tempo, muitas vezes não conseguia fazer que as 

pessoas entendessem completamente a verdade. Algumas vezes, a pessoa já queria 

assinar assim que eu falava que era um abaixo-assinado; estrangeiros que não entendiam 

inglês também queriam assinar assim que eu terminava de falar. 

Mestre: Muitas pessoas são realmente bondosas, não são como as envenenadas 

pela cultura do partido, as quais possuem pensamentos de intrigas. Se você pedisse isso 

a alguém da China continental para que assinasse alguma coisa, seria bem diferente, 

mas na comunidade internacional não é assim. Muitas pessoas bondosas acham que 

você está certo, e então agem dessa forma. Mesmo assim, penso que nesse tipo de 

obtenção de assinaturas, o melhor é deixar o mais claro possível às pessoas o quê 

estamos fazendo, mas há pessoas que assinam por intuição, e essa intuição é na verdade 

o lado consciente dessa pessoa que a motiva a fazer isso. 

 

Discípulo: Há muitos estudantes que solicitam e-books dos livros do Dafa ao site 

Minghui, e não entendem porque e-books não são disponibilizados. 

Mestre: Esses tipos de transmissões por computadores não existirão na sociedade 

do futuro; é algo que nunca existiu nas sociedades passadas; é algo que surgiu 

recentemente, nesse período histórico. No futuro não existirão, porque isso destruiu e 

modificou as ações e os pensamentos da humanidade. Todos sabem que no passado, por 

mais que uma região estivesse degenerada, lugares distantes dessa região não eram 

afetados. Com os computadores e televisões de hoje, uma notícia é vista em todos os 



cantos do mundo; assim que você posta uma coisa ruim, ela é vista em todos os cantos 

do mundo. Toda a humanidade foi corrompida por isso. As pessoas acham que essa 

tecnologia é bastante conveniente, mas o que ela traz é a destruição. No passado, havia 

um modo tradicional de vida arranjado pelos Deuses, tudo era feito da melhor forma. 

Na verdade, o sentimento de satisfação que as pessoas têm em relação a coisas 

belas e confortáveis, é basicamente a mesma em todas as sociedades. Nas sociedades 

antigas, quando uma pessoa tinha um bom cavalo e montava nele com uma boa sela, ela 

se sentia bastante realizada e satisfeita, queria que todos vissem o quão bonito era o seu 

cavalo, “que beleza de cavalo!”. As pessoas viam e diziam “uau, que belo cavalo”, e 

quando os outros falavam bem, a pessoa se sentia muito satisfeita. Agora dirigem um 

BMW
2
: “Uau, é da série esportiva, da série 5, bonito demais”; o sentimento de 

satisfação que aflora é o mesmo, o sentimento de satisfação é o mesmo em qualquer tipo 

de ambiente. Porém, se compararmos, as pessoas estão sempre buscando formas de se 

satisfazerem e é algo sem limites, e isso empurrou o estado da humanidade a um cenário 

em que nunca se está satisfeito com nada, pois todos têm sempre pretensões cada vez 

maiores, sempre querem mais. Porém distanciar-se dos arranjos dos Deuses é algo 

muito perigoso, porque os desejos são um poço sem fundo! Isso acaba levando os 

humanos a um estado em que deixam de ser humanos. 

A sociedade antiga é a verdadeira sociedade dos seres humanos, na verdade é 

maravilhosa. Vocês viram a nossa apresentação do Shen Yun, o que se mostrou é a 

história e a cultura tradicional; todas as pessoas de hoje que assistem ao show, também 

acham maravilhoso. Agora os humanos estão num estado como esse, no qual os apegos 

e desejos dos humanos são os mesmos, mas pioraram porque a moral dos humanos está 

fora do controle; na sociedade atual surgiram problemas gigantescos que não podem ser 

solucionados, não há forma de resolvê-los. Tornou-se impossível. Os Deuses e 

Universos têm Fa, e há princípios e regras para os humanos; quando os seres humanos 

ultrapassam o limite desses princípios, o que os espera é a destruição pelos Deuses, os 

quais precisam destruir a humanidade distorcida, isso com certeza. Acabei de dizer que 

a história dos humanos segue um roteiro, e já aconteceram muitas destruições. As 

pessoas não descobriram na arqueologia que há dezenas de milhares de anos existiam 

carros, maquinários e aviões? Inclusive os modelos de aviões são praticamente iguais 

aos modelos de hoje em dia. A humanidade vem em “safras”, uma atrás da outra; assim 

                                                             
2 A tradução da marca BMW em chinês é “cavalo precioso”. Talvez haja aí um jogo de palavras. 



que a moral se esvai e se afasta do roteiro original, a humanidade é destruída. As 

pessoas acham que do jeito que está é bastante bom, mas os Deuses pensam o contrário. 

 

Discípulo: O Mestre já disse que os discípulos de antes de “20/07” de 1999 foram 

empurrados para suas posições originais. Há alguns que não deram valor ao cultivo 

pessoal e sentem que não são merecedoras dessa glória. Entre aqueles que seguiram em 

frente, alguns relaxaram no cultivo. 

Mestre: Realmente empurrei todos os praticantes até suas posições, naquele 

momento todos puderam sentir isso, houve alguns que conseguiram ver. Por quê? Se eu 

não tivesse empurrado você até a sua posição original, você não teria a energia para 

suportar tudo aquilo que você precisaria suportar para ajudar o Mestre, você não seria 

páreo para a maldade. O objetivo ao empurrá-lo até a sua posição original – o que foi 

feito para discípulos do Dafa do mundo todo – foi para que você possa salvar pessoas 

que vieram de níveis muito elevados, pois quando os pensamentos retos são fortes o 

bastante, o poder das suas palavras pode ter efeito sobre elas, pois as palavras que você 

diz, carregam princípios verdadeiros de níveis ainda mais elevados. Para as pessoas de 

níveis mais elevados, o gong dado à você pelo Mestre anos atrás para empurrá-lo até a 

sua posição, surtirá efeito. Caso não o empurrasse até aquele ponto, as palavras que 

você dissesse não poderiam salvar os seres. Mesmo com esse empurrão, se o seu 

xinxing não for adequado, também não será possível mobilizar o gong. 

Quanto à virtude, o xinxing, todos estão caminhando para a Perfeição. No entanto, 

quando você se depara com diferentes situações, você precisa elevar seu xinxing 

solidamente para que funcione. No cultivo, ainda há muitos e muitos apegos que 

precisam ser removidos, é preciso ser capaz de esclarecer a verdade em ambientes 

difíceis e fazer as coisas que um discípulo do Dafa deve fazer – só assim aquele gong 

não cairá, e o xinxing e a poderosa virtude poderão se elevar. Se você não faz mais nada, 

ou se não pensa em fazer bem, tal gong começará a cair; se você fizer bem novamente, 

o gong se elevará de novo um pouco; se você não fizer bem, ele cairá um pouco 

novamente. O cultivo de vocês é baseado no cultivo do xinxing. 

Alguns discípulos do Dafa se afastaram do Corpo dos discípulos do Dafa e 

voltaram depois; não o tratem como um praticante veterano, de jeito nenhum! Porque 

naquele momento com certeza ele será igualzinho a uma pessoa comum, e ele não se 

lembrará de nada do Fa que ele estudou antes, e não saberá absolutamente nada sobre o 

estado que deveria ter um discípulo do Dafa. Não o trate como um praticante veterano 



de jeito nenhum, ele deve ser tratado como um praticante novo, só assim ele poderá 

superar isso. Porque se você o tratar como um praticante veterano, ele irá embora 

novamente, porque ele não conseguirá suportar ou aceitar. Ele é inteiramente um 

praticante novo. 

 

Discípulo: Há várias letras de música publicados pelo Mestre em “Hong Yin 3” e 

“Hong Yin 4”. Posso enviar aos parentes e bons amigos através das redes sociais? 

Mestre: Não há problemas em enviar aos parentes e bons amigos, mas o melhor é 

você não usar aquele site de pessoas comuns. 

Falando disso, digo a todos que há pessoas que filmaram clandestinamente shows 

do Shen Yun e aulas de dança da Universidade Feitian e postaram na internet. Vocês 

sabem por que eu não divulgo os CDs do Shen Yun na sociedade ou os coloco na 

Internet? Porque essa sociedade já está caótica, há todo tipo de coisas ruins misturadas 

na internet, é realmente como um demônio que fica girando, misturando e agregando 

todo tipo de coisas para atrapalhar a sociedade, os corações humanos, a moral e a 

tradição, mudando a forma de viver das pessoas e fazendo uma bagunça total. Eu não 

quero colocar algo sagrado nessa “toca de demônios”. Quem fez isso, desfaça. Claro, 

isso não inclui as propagandas do Shen Yun e coisas colocadas com determinada 

finalidade pela Universidade Feitian. O que colocaremos no futuro, será melhor.  

 

Discípulo: Sou um discípulo da Alemanha, e tenho duas perguntas. Primeiro: O 

Shen Yun não conseguiu se apresentar na Coreia do Sul, isso significa que os seres que 

deveriam ter sido salvos pelo Shen Yun não poderão mais ser salvos? 

Mestre: Algumas coisas são coisas que podem ser feitas por discípulos do Dafa e 

outras coisas não. Para que a pessoa possa ser salva, a vontade dela vem em primeiro 

lugar, para que ela possa ser salva, ela precisa querer ser salva. Se ela não sabe, pode-se 

esclarecer a verdade, e depois ver o que a pessoa quer. É assim. Porém, como todos 

sabem, há muitas lições ao longo da história. 

Sem falar de algo distante, falemos de algo recente. Aconteceu de o grupo Shen 

Yun Performing Arts não ter permissão de entrar no teatro para se apresentar na Grécia, 

uma decisão que partiu desde o governo até o próprio teatro, uma violação de contrato 

completamente exposta. Virando o ano, a economia de toda a população da Grécia 

entrou em colapso completo, não é verdade? Ano passado o Shen Yun foi para o 

Equador se apresentar, onde também não o deixaram apresentar, inclusive causaram 



interferências no transporte dos equipamentos e por pouco não atrapalharam a 

apresentação seguinte, foi algo realmente muito maligno. Apesar de nos bastidores 

haver a interferência do perverso partido comunista chinês, aquela foi uma decisão 

tomada pelo governo do Equador. Virando o ano, todos viram o que ocorreu, não é? Um 

terremoto em escala nacional que praticamente destruiu o país inteiro, vejam quantas 

pessoas morreram! Vocês ainda sabem de outros casos, não é? Por que isso acontece? 

Vocês sabem? Os Deuses consideram que a humanidade já está perdida e já  

deveria ter sido destruída há muito tempo. Originalmente a humanidade não deveria 

passar do ano de 1999, o tempo da humanidade se estendeu porque o Dafa veio para 

salvar os seres. Ou seja, o objetivo de se ter deixado a humanidade continuar é para ver 

se ela pode ou não ser salva, e salvar a parte que deve ser salva. Idem para as velhas 

forças, que têm o mesmo objetivo, apesar de usar suas coisas como método, o que 

impede que mais pessoas sejam salvas. O Mestre não planejaria a destruição de alguém, 

mas o sistema de coisas arranjado pelas velhas forças é assim: se você não quer ser 

salvo, então essa bênção é retirada, e não será mais uma região a ser salva. Para os 

lugares que se retira essa bênção, tudo pode acontecer, inclusive catástrofes naturais de 

grandes proporções ou colapsos econômicos, etc.; desse ponto em diante, tudo pode 

acontecer, é o que foi determinado. 

Não estou falando de coisas inconcebíveis, mas como pode haver tanta 

coincidência? Em todos os lugares em que se impediu a salvação das pessoas aconteceu 

algum desastre, pois equivale a terem dito que “nós não deixamos que vocês nos 

salvem”, o que não é nada simples. As pessoas estão aqui para serem salvas, mas vocês 

não as deixaram ser salvas, não é mesmo? Se é assim, então não consideraremos mais 

vocês! Não é esse o significado? Há outras regiões assim, que eu não citarei, mas que 

aconteceram coisas desse tipo. 

 

Discípulo: A perseguição ainda continua cruel, e mais de 80% dos seres da China 

continental ainda permanecem sem terem sido salvos. No entanto, muitos discípulos do 

Dafa começaram a se ocupar com uma vida pessoal sossegada e assim relaxaram no 

cultivo. 

Mestre: É assim, o que eu disse há pouco é em relação a esse problema, o qual já 

está muito grave. Se realmente não fazem as coisas que um discípulo do Dafa deve fazer, 

isso não pode acontecer, porque você é um discípulo do Dafa, a sua vida foi formada 

pelo Dafa. 



 

Discípulo: Eu sou um discípulo do Dafa da Alemanha. Alguns estudantes 

ocidentais não compreendem algumas reportagens do Epoch Times, como elogios feitos 

a algumas coisas feitas pelo atual líder chinês. 

Mestre: Caso ele seja elogiado por ter prendido os políticos corruptos e as 

pessoas más, não há problema. Das outras coisas, coisas de pessoa comum, não elogiem 

casualmente, tampouco devem se envolver casualmente. 

 

Discípulo: Por isso, alguns poucos estudantes ocidentais demonstram suspeitas 

em relação à veracidade do Epoch Times. 

Mestre: É como eu disse há pouco, viemos para salvar pessoas, não para fazer 

brigas políticas. Seja em relação àqueles líderes da China, seja em relação às outras 

pessoas, não se pode atacar todo mundo, não se pode fazer assim. Nós viemos para 

salvas as pessoas. No regime atual, não há quem persiga o Falun Gong; pelo contrário, 

retiraram os “centros de reeducação”, os quais são lugares especificamente feitos para 

perseguir discípulos do Dafa. Os chefes do “Gabinete 610” foram todos presos; é claro 

que foram presos por crime de corrupção, mas independentemente de como foi feito, foi 

uma coisa boa, apesar de isso não ter sido feito pelo Falun Gong. Aí as velhas forças 

dizem: “Se fosse feito em nome do Falun Gong, essa coisa não teria terminado e parado? 

Assim que parasse, não teria encerrado tudo?”. Sim. No entanto, a forma como está 

sendo feita, pode fazer com que as pessoas despertem, também pode fazer com que elas 

sintam que perseguir o Falun Gong traz retribuições a serem pagas, o que por sua vez 

traz benefícios para o esclarecimento da verdade feito pelos discípulos do Dafa. Pessoas 

fizeram coisas benéficas ao Dafa e à salvação das pessoas, então não se pode atacar 

pessoas que não perseguiram os discípulos do Dafa (todos aplaudem). 

 

Discípulo: Nos últimos quatro anos, o site em tailandês tem estado desatualizado, 

inclusive o novo “Lunyu” ainda não foi colocado no site, mas os estudantes da 

Tailândia têm sido bastante rápidos na tradução de novos jingwen. Aspectos similares 

podem ser levados a sério e melhor articulados? 

Mestre: Sim, é preciso tomar cuidado em relação a coisas que os discípulos do 

Dafa fazem. Se for para fazer, então precisa ser bem feito. 

 



Discípulo: Recentemente, um estudante de Taiwan veio à Tailândia aconselhando 

os estudantes tailandeses a citarem o Soberano Criador durante o esclarecimento da 

verdade. 

Mestre: De novo com essas coisas caóticas. As coisas a serem ditas no 

esclarecimento da verdade não mudaram! 

 

Discípulo: Obtive o Fa na Alemanha e vim para a Turquia. Após os estudos do Fa 

locais na Turquia, não havia troca de experiências e lá dizem para “iluminar-se por 

conta própria”. Sinto que não se formou um corpo sólido, pois na Alemanha as pessoas 

se comunicam abertamente. 

Mestre: Sim, fale com eles o quanto antes assim que identificar um problema. 

Não importa em que lugar do mundo estejam, os discípulos do Dafa devem ser um 

corpo sólido, entre os praticantes deve haver comunicação e troca de experiências. 

Façam como o Mestre exige que vocês façam e como o Fa exige que vocês façam. É 

assim que deve ser feito, e não de outro jeito criado individualmente. 

 

Discípulo: Cada vez menos praticantes esclarecem a verdade pela internet em 

Taiwan, mas o número de chineses que usam a internet é cada vez maior, algo em torno 

de 700 milhões. Como resolver isso? 

Mestre: Sim. Em relação a projetos, os estudantes de Taiwan possuem grande 

quantidade de recursos, então todos vocês podem fazer bem, pois ainda poderia ser feito 

um pouco melhor. Digo a todos que, durante essa perseguição, os discípulos do Dafa de 

Taiwan exerceram efeitos muito positivos, muito positivos mesmo (todos aplaudem 

fortemente). A comparação entre as situações às quais se deparam os chineses das “duas 

Chinas” já é algo bastante elucidativo. 

 

Discípulo: Há um fenômeno frequente entre os discípulos do Dafa: Usa-se o 

estudo do Fa para avaliar os outros e a sociedade, e não para avaliar a si próprio. 

Mestre: O cultivo é cultivar a si mesmo, mas algumas pessoas insistem em 

sempre olhar para fora: “você aqui não está de acordo com o Fa, ele lá também não...” 

Ao observar que o outro não está correto, pode-se falar com ele benevolentemente: 

“será que essa coisa não deveria ser assim?”, “nós somos cultivadores”, acho que ele 

pode aceitar isso. No entanto, não percebe que você mesmo pode estar deixando a 

desejar: sempre que você percebe alguma coisa incorreta, pense em você primeiro, 



pense no porquê de você ter visto aquilo, se não é você mesmo que tem um problema. O 

que se cultiva é a si próprio; se você não pode falar, fale com o assistente e diga para ele. 

O cultivo pessoal vem em primeiro lugar. Se todos os outros se cultivaram bem e você 

ajuda a todos os outros a se cultivarem bem, mas você mesmo não se cultiva bem, de 

que adianta isso? 

 

Discípulo: Muitos colegas cultivadores não sabem a diferença fundamental entre 

os discípulos do Dafa ajudarem o Mestre a retificar o Fa e a participação das velhas 

forças na retificação do Fa. 

Mestre: Falei disso agora, a diferença é essa: O Mestre quer resolver 

benevolentemente, e as velhas forças querem resolver do jeito antigo. Essa perseguição 

também foi arranjada pelas velhas forças. É isso. 

 

Discípulo: Ultimamente, durante o esclarecimento da verdade nos grupos de 

internet da China continental, algumas pessoas esperam que nós postemos vídeos de 

instrução dos exercícios do Mestre e que forneçamos download gratuito dos materiais. 

Mestre: Não se pode fazer isso. Ninguém pode colocar os meus ensinamentos do 

Fa na internet. Quem quer que tenha colocado, retire! Você está cometendo um crime, 

está denegrindo o Dafa! Nada das coisas do Dafa pode ser colocado na internet por 

conta própria. Acabei de dizer que aquilo é um redemoinho que demônios colocado para 

bagunçar o mundo e atrapalhar as pessoas, algo feito para envolver toda a humanidade e 

destruí-la! 

 

Discípulo: Com o avanço do processo de retificação do Fa, cada vez mais pessoas 

do mundo todo praticarão Falun Gong, porém há estudantes que não ensinam 

corretamente os movimentos dos exercícios... 

Mestre: Se os movimentos ensinados são completamente errados, vocês devem 

tomar um pouco de cuidado. Em geral, é suficiente que não tenham muitas diferenças. 

 

Discípulo: Peço para que o Mestre fale um pouco a respeito das questões de 

segurança ao utilizar celulares. 

Mestre: Não há muito o que dizer sobre isso, você traz um aparelho de 

espionagem consigo. Não apenas espiões ou governos, qualquer pessoa pode lhe 

monitorar livremente, muito facilmente. É assim que funciona, dá na mesma deixar o 



aparelho desligado ou não. O que estou falando aqui, você sabe que o perverso partido 

comunista também está escutando. 

 

Discípulo: Desde quando obtive o Fa e em meus esclarecimentos da verdade nos 

últimos anos, percebi um problema: sempre pude ver artigos nos sites do Epoch Times e 

da NTD atacando e humilhando turistas chineses. 

Mestre: A reportagem deve ser feita com boas intenções, mostrando o porquê de 

a comunidade internacional não estar de acordo com as coisas que ocorrem na China. 

A influência causada por turistas da China continental, os quais tiveram a tradição 

prejudicada pelo perverso partido, é realmente muito ruim. Eu vi uma foto na internet 

que mostra a porta de uma loja bastante sofisticada da “Burberry” em Londres, onde as 

ruas são bastante limpas, e uma turista chinesa com uma criança que estava defecando 

na porta da loja. Os chineses conversam gritando em todo lugar que vão, algo com a 

qual as pessoas estão acostumadas na China continental, mas inaceitável para a 

comunidade internacional, e isso precisa mudar...a imagem das pessoas da China 

continental realmente causa essa impressão ao mundo, até os chineses que vivem no 

exterior se sentem bastante envergonhados e constrangidos quanto a isso. Mas você 

sabia que o partido comunista não conta essas coisas para os chineses, e não ensina a 

eles coisas corretas? Eles têm como objetivo exatamente fazer com que as pessoas do 

mundo todo vejam os chineses dessa maneira, é para destruir a sua imagem e prejudicar 

a sua dignidade, é muito difícil para as pessoas perceberem isso. Penso que, caso 

tenham mais chances de viajar ao exterior, aos poucos irão perceber que essa sociedade 

não é igual, e aos poucos irão prestar atenção em relação a isso, e assim ficarão bem. Os 

costumes que foram adquiridos realmente são bem difíceis de serem removidos; a 

cultura do partido que ensina as pessoas a brigarem, fez com que até o temperamento 

das pessoas mudasse para uma personalidade que se sente bem apenas quando se 

explode de uma vez. Realmente não dá para não mudar essas coisas que o perverso 

partido comunista ensinou. 

 

Discípulo: Muitos discípulos da China continental assistem aos programas da 

NTD diariamente, inclusive conversam sobre os programas quando se encontram, 

dizendo que é para ficar por dentro das tendências e movimentos. Penso que os 

discípulos do Dafa que possuem condições deveriam ver mais o site Minghui, pois a 

NTD é mais para que pessoas comuns assistam. Isso está certo? 



Mestre: Está. Para estar ciente das tendências da sociedade, não há problemas em 

assistir ao NTD, mas penso que é melhor que leiam com maior frequência esses sites 

nos quais os discípulos do Dafa trocam experiências de cultivo. Há realmente algumas 

pessoas que não dão muita atenção ao Minghui. Os praticantes veteranos não têm tempo, 

mas para os praticantes novos, acho que acessar com frequência o Minghui realmente é 

de grande valia para eles! Os textos com experiências para se entender as coisas do 

Dafa... olhem lá, é o mais completo. 

 

Discípulo: Há estudantes que participam da suposta “plataforma de auxílio mútuo 

financeiro”, com juros diários de 1%. Na verdade isso é um esquema enganador, Mas 

eles participam sem parar... 

Mestre: Todas as coisas estão seduzindo as pessoas; essa sociedade está 

seduzindo as pessoas! O objetivo de se seduzir as pessoas não é apenas impedir que 

você obtenha o Fa, é para destruir a sociedade humana. Atualmente, nada em toda a 

sociedade dos humanos está certa, nada consegue engrenar. Atualmente muitas grandes 

empresas e escolas já estão com muita dor de cabeça em relação aos brinquedos-

computadores. Se continuar assim, o que será dos seres humanos? Mas ninguém sabe o 

que fazer. Como um cultivador, você precisa estar consciente, ter autoconsciência e 

autocontrole, pensar que essas são coisas que vocês deveriam deixar; inclusive precisam 

ajudar e salvar as pessoas comuns, como fazer isso se você mesmo estiver atolado ali 

dentro? Essas coisas realmente podem controlar as pessoas, há vários exemplos disso. 

 

Vamos falar até aqui, porque os discípulos do Dafa do staff do fahui viram que já 

foi bastante tempo, então eles pararam de me passar os bilhetes (todos riem), os que me 

passaram eu respondi a todos, então isso é tudo que eu vou falar (Todos ficam de pé e 

aplaudem sem parar). Discípulos do Dafa, apesar de o Mestre ter falado de um jeito 

mais pesado, também foi para que vocês pudessem se motivar, porque vocês são a 

esperança da humanidade! Vocês também são a esperança do Mestre! 

Não só os discípulos do Dafa, também a humanidade, essa “safra” da humanidade 

irá presenciar o próximo passo. Num futuro próximo, tudo terá um resultado. A 

humanidade já chegou a este ponto, nenhum dos governos tem uma solução. Acho que 

eles estão pensando sobre uma questão. Qual? Acho que eles têm o pensamento de 

esperar que as pessoas possam caminhar esse último passo de forma tranquila e 



silenciosa, e então será o fim, é o que eles estão pensando, pois tampouco possuem 

capacidade para resolver isso 

Atualmente, as descobertas da ciência e o conhecimento que se tem do Universo 

são realmente estrondosos; por outro lado, a humanidade não consegue ver ou dar 

atenção a essas coisas porque está sendo restrita pelos pensamentos e ações da 

modernidade. A sociedade humana já está em grande perigo, não é algo inconcebível. O 

Mestre nunca falou dessas coisas no passado, mas os discípulos do Dafa precisam ter 

senso de urgência, precisam ser dignos de seus títulos, precisam pensar que você já 

havia assinado um contrato. Não só vocês discípulos do Dafa, todas as pessoas que 

vieram para a Terra assinaram um contrato. Visto de outras dimensões, as mudanças 

realmente são de virar o Cosmos do avesso, mas nesse mundo dos humanos, as pessoas 

parecem ainda estar em sono profundo. 

Fazer essas pessoas despertarem é a sua responsabilidade. Salvar essas pessoas é a 

responsabilidade de vocês. O Shen Yun está exercendo este efeito, assim como todos os 

projetos dos discípulos do Dafa estão exercendo este efeito. Para aqueles que não estão 

participando de nenhum projeto, é algo que todos os discípulos do Dafa precisam fazer; 

todos devem procurar encontrar tempo para se integrar à questão de salvar pessoas e 

fazer bem o que se deve fazer, e ao mesmo tempo arranjar tempo para se cultivarem 

bem. 

Você não pode se separar do Fa, pois se separando do Fa você é meramente uma 

pessoa comum; mesmo se você fizer coisas do Dafa, será uma pessoa boa fazendo, e 

não um discípulo do Dafa fazendo. Por isso, você precisa cultivar. Apenas cultivando 

você terá a capacidade e o poder para poder resolver esses problemas. No 

esclarecimento da verdade, não deixe apenas as coisas claras pela lógica das coisas. 

Vocês sabiam que, mesmo quando pessoas comuns estão discutindo entre si sobre 

alguma coisa, frequentemente a coisa não é esclarecida pelos princípios e pela lógica de 

fato? Em vez disso, às vezes, alguma coisa dita foi emitida para o outro e conseguiu 

suprimir os pensamentos do outro, fazendo com que o outro o escutasse e acreditasse no 

que foi dito, é algo que muitos poderão presenciar. Quando se esclarece a verdade a 

uma pessoa comum, a sua energia irá desintegrar aqueles preconceitos, fará com que 

aquelas coisas ruins dentro da cabeça da pessoa se desintegrem; isso não é salvar? 

Como você teria essa capacidade se você não cultivasse? Quando se trata de questões de 

cultivo, algumas pessoas dizem: “Essa pessoa é meu amigo, basta eu falar com ela que 

vai dar certo”, mas ao falar não dá nem um pouco certo. Não são coisas pequenas, como 



fatos e ações de uma pessoa, são coisas relacionadas à essência da vida, então não 

adianta usar meios de pessoa comum. Por isso, os discípulos do Dafa realmente 

precisam fazer um esforço em relação à elevação de si mesmos. 

Vocês são a esperança da humanidade. Vocês precisam fazer bem. Vocês 

precisam cumprir as suas responsabilidades. Vocês precisam salvar os seres. Só assim 

vocês poderão se Iluminar, só assim para isso aqui não se tornar um vazio no final! 

Obrigado a todos. (todos aplaudem por longo tempo; o Mestre retorna ao púlpito após 

receber as flores). 

Após cada fahui, eu sempre quero ouvir e ver as notícias de vocês fazendo ainda 

melhor depois do fahui (todos aplaudem fortemente). 

 

 


