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Vinte e cinco anos da grande difusão do Dafa:          

Explicando o Fa em Nova York (Primeira parte) 

                                        14 de maio de 2017, Li Hongzhi 

 

(O Mestre sobe ao palco entre os calorosos aplausos de dez mil discípulos) 

 

Hao a todos! Todos têm trabalhado muito! (A multidão de discípulos: Shifu hao!) 

 

A quantidade de participantes dos Fahui aumenta a cada ano. Hoje, uau, está cheio. Para 

um discípulo do Dafa, o assunto mais importante é fazer bem as três coisas. Primeiro, 

cultivem bem a si mesmos, pois só assim vocês poderão completar suas missões históricas; 

no processo de salvar as multidões de vidas e validar o Dafa, você não pode se descuidar do 

cultivo pessoal, por isso, como discípulos, vocês devem tomar seriamente o cultivo pessoal, 

sem falhas, pois essa é a garantia mais básica para um cultivador. Sem o cultivo pessoal por 

parte do discípulo, pensem todos, isso é o mesmo que uma pessoa comum fazendo algo 

bom; porém, foi estabelecida na história a relação predestinada para que você pudesse ser 

um discípulo do Dafa; a base já foi estabelecida durante a história e vocês suportaram 

muitas coisas para agora poderem ser discípulos do Dafa; somando-se a isso, está o fato de 

que as vidas não possuem origens comuns, ninguém é simples. 

 

O mundo humano é simplesmente um enigma. Perdido na ilusão entre as pessoas comuns, 

ninguém pode ver a situação verdadeira. Os olhos humanos enxergam o mundo de maneira 

plana, porém os olhos dos deuses enxergam o mundo de forma multidimensional. Eles 

veem a situação inteira de cada superfície das camadas do mundo. Os olhos humanos só 

podem ver a superfície deste mundo; não podem sequer ver o próprio corpo de forma 

integral; não estou falando sobre os órgãos internos, e sim, sobre os estados e as 

manifestações das formas em outros espaços, das camadas e camadas de partículas que 

constituem você, essa pessoa, e que não pode ver isso; você só pode ver sua superfície, ou 

seja, a limitação é muito grande. Por não poderem ver a situação verdadeira, para os seres 

humanos, é o maior enigma. Só se pode falar de cultivo neste enigma e, justamente por 

causa disso, não se fala de cultivo em outros espaços e ambientes, e tampouco há cultivo. 

Os deuses, vocês sabem, não podem cultivar. Por que não podem cultivar? Eles podem ver 

tudo, então, como poderíamos chamar isso de cultivo? Não pode ser chamado de cultivo. 

Somente quando não se pode ver é que pode ser chamado de cultivo. Neste enigma, em 



2 
 

meio a todo tipo de tentação e benefícios deste mundo, você pode transitar o caminho de 

um deus de acordo com o padrão para cultivadores, e isso não é algo simples. 

 

Especialmente neste tipo de ambiente da sociedade de hoje, os discípulos do Dafa estão 

suportando uma pressão enorme. Se você desistir do cultivo, a maldade lhe dará uma vida 

normal e, se você não desistir, terá que suportar a perseguição, inclusive perseguições ainda 

mais severas. Vocês têm conseguido atravessá-las, conseguiram lidar com tudo isso, 

puderam atravessar essa perseguição até hoje. Vocês são realmente extraordinários porque 

na época em que os deuses decidiram este assunto, quem ousava vir a este mundo 

humano? Não foi nada fácil. Aquele que ousava vir era simplesmente extraordinário, 

inclusive esses deuses consideravam extraordinárias as vidas que vinham para cá, 

consideravam como bravos lutadores, pois ousaram vir no ponto onde todas as velhas 

forças do universo inteiro se juntaram; vocês vieram para validar o Fa, validarem a si 

mesmos e abrirem um novo caminho para a salvação das multidões de vidas. Isto é algo que 

nunca houve; fato como este nunca houve desde a abertura do Céu e a formação da Terra. 

No passado, o universo seguia a lei de Formação, Estabilidade, Degeneração e Destruição; 

por isso, quando se desintegrava, simplesmente se desintegrava e um novo universo era 

criado. Todos sabem que criar novamente é muito fácil, é tão fácil que não se pode 

conceber nem imaginar. Quando os deuses querem transformar algo, com um único 

pensamento, tudo se torna realidade, o que eles querem, eles obtêm. E se falarmos de 

deuses ainda maiores? E sobre o último criador do universo? Ele tem pleno poder sobre 

todos os níveis do universo e, um único pensamento seu pode ter efeito sobre todos os 

níveis de modo a formar um novo universo que abarca tudo dentro, inclusive incontáveis 

deuses. Com um único pensamento, ele consegue isso.  Todos sabem que Sakyamuni falou 

sobre este assunto: um único pensamento divino criou o universo. 

Formação, estabilidade, degeneração e destruição é o princípio do Fa do universo do 

passado e, quando o maior universo se desintegrar no processo de formação, estabilidade, 

degeneração, destruição, será um fato extremamente espantoso. Durante um tempo 

interminavelmente longo, essas vidas do universo, incluindo as incontáveis multidões de 

deuses e deuses ainda mais altos, não queriam se dar por vencidos, queriam salvar as 

multidões de vidas; neste universo tão imenso, essas multidões de seres criados por esses 

deuses, durante o processo de suas vidas, conseguiram realizar muitas coisas que esses 

deuses consideram preciosas e por isso também querem mantê-las. Muitos deuses tiveram 

o pensamento de salvar essas multidões de vidas. É como ensinei no passado, certamente 

em qualquer nível há incontáveis multidões de vidas, qualquer nível tem incontáveis deuses 

e todos têm muitos senhores; em qualquer ponto do universo há amos; porém nenhum 

amo sabe se mais acima dele existem ou não mais universos; todos consideram que o seu é 

o maior, por isso muitos senhores, muitos reis, tiveram o pensamento de descer para salvar 

as multidões de vidas. No entanto, eles eram somente reis e senhores regionais, não 



3 
 

podiam concluir este assunto. Se fizessem parcialmente, não seria algo reconhecido, por 

isso, este assunto envolve algo muito grande, tão grande que é inconcebível. 

 

O Mestre está apenas explicando um pouco os princípios do Fa, a retificação do universo 

chegou aos dias de hoje, realmente caminhou até o final, e mais, já está em seu momento 

de transição para a retificação do mundo humano; por isso, vendo em retrospectiva, tudo 

isso não foi fácil. Vocês veem esta perseguição presente, este tipo de repressão absurda aos 

discípulos do Dafa, porém as turbulências aterrorizantes ao longo da história, também foi 

algo horroroso. Sendo um discípulo do Dafa, no processo da história, todos estabeleceram 

este tipo de base nesta dificultosa viagem através das reencarnações para, assim, poderem 

chegar ao momento atual. Aqui sentado, não importa quem você é, durante esse longo 

curso da história, você transitou por vidas após vidas até os dias de hoje. Todas as vidas, não 

importando se é a de um discípulo do Dafa ou de uma pessoa comum, para ser salva no 

futuro, tiveram que eliminar seus pecados de carma através de sofrimentos e tribulações 

durante esse tempo interminável; suportaram muitos sofrimentos  para poderem chegar 

até este momento. Saiba ou não, sendo vidas desta humanidade, todas chegaram até este 

ponto desta forma. Por isso, quando há paz sem incidentes entre os seres humanos, vocês 

se sentem muito bem, e quando suportam sofrimentos, agitações ou temores, padecem de 

amargura; isto é o que se manifesta neste mundo humano. No processo de decaimento de 

todo o universo, em se tratando do ambiente nos reinos mais elevados, ainda que não seja 

tão sofrido como no mundo humano e não esteja tão na ilusão como entre os humanos, 

descer de níveis mais altos para níveis mais baixos é algo muito sofrido. 

 

Como acabo de dizer, os deuses veem o mundo multidimensionalmente e com apenas um 

olhar, eles veem seu corpo integral composto de muitas camadas de partículas. Sua 

superfície é composta de moléculas, mas na realidade, seus olhos não podem ver as 

moléculas, você só consegue ver as células compostas pelas moléculas, as quais compõem 

seus olhos; você só pode ver esta camada de células e, para ver as células, você precisa de 

um microscópio, os olhos só podem ver esta superfície composta de células, a ilusão em que 

estão chega a esse grau. Porém, as camadas de moléculas que compõem o corpo humano, 

estão todas nessas camadas nos espaços, esse é seu corpo integral, são muitas; são tantas 

quanto forem as camadas de partículas que compõem os Três Reinos inteiro; o corpo 

humano tem essa quantidade de camadas, são numerosas assim. Você não consegue ver as 

incontáveis camadas de seu corpo, mas os deuses as veem com uma simples olhada. Os 

deuses veem o copo inteiro do ser humano. 

Quando alguém está pensando, temos uma frase: “pensamento profundo e consideração 

madura”. Na realidade, muitas pessoas quando realizam uma tarefa, assim que a ideia 

surge, elas já a fazem, elas pensam em fazer e, logo em seguida, já a fazem. No entanto, elas 
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não tiveram um pensamento profundo e uma consideração madura, não passaram por uma  

reflexão minuciosa, mesmo assim, fizeram muito bem a tarefa, por quê? Essa é uma 

pergunta que todos fazem; os cientistas estão estudando este assunto; eles dizem que é um 

pensamento muito maduro que surge, mas não foi elaborado cuidadosamente, e é tudo 

pensado num instante, por quê? Eles não sabem explicar isso claramente. De fato, o corpo 

humano não é este pouco na superfície, seu corpo existe em camadas sob camadas; existe 

seu pensamento, suas células, todas essas camadas formam seu corpo integral; quando 

alguém faz algo na superfície, todas as células se movimentam, todas pensam ao mesmo 

tempo, mas não no mesmo espaço. O tempo das camadas mais microscópicas é mais 

rápido, seu poder é maior. Neste lado, você sente que pensou um pouco, porém em outro 

espaço talvez já tenha pensado nisso por muitos anos, pois são camadas que não estão no 

mesmo espaço. 

 

Os deuses consideram os problemas em sua totalidade, multidimensionalmente, os 

humanos só veem a superfície. Às vezes, eu não vejo a superfície ou o comportamento dos 

discípulos do Dafa que estão ao meu lado; cada ideia, cada manifestação, eu vejo a intenção 

verdadeira deles, vejo o pensamento verdadeiro, aquilo que estão pensando na essência; o 

que estão fazendo, e nesse processo, o que se manifesta na superfície – ainda que seja o 

seu comportamento superficial e pelo qual você é responsável – eu vejo a sua essência. 

 

Para um discípulo do Dafa nesta perseguição isso também vale. No que se refere ao cultivo, 

é um humano se cultivando e, quando um humano cultiva, há muitas manifestações de 

corações humanos. Esse coração, uma vez que se manifesta, possivelmente não se encaixa 

no padrão do Fa, correto? É muito provável que, durante a perseguição, você se equivoque 

justamente por usar pensamentos humanos. É cultivo, pois durante o cultivo se entende 

que é permitido que cometa falhas, pois é impossível que você faça bem cada coisa, mas 

acabará finalmente fazendo bem. Já que você pode se equivocar, então é possível que você 

possa cometer um grande erro. Isso já foi pensado, e há muito tempo já se sabe desse 

problema, é possível que você tenha cometido erros muito grandes. O que digo a todos é: 

você é um cultivador, você transita o caminho de um deus, não importa se você erra, porém 

você tem que reconhecer o erro e fazer bem o que deve fazer antes de completar o cultivo; 

continue fazendo bem o que deve fazer, isso é justamente cultivo. Alguns estudantes são 

assim, temos visto que estão fazendo muito mau, inclusive participam junto com a maldade 

na perseguição a outros discípulos do Dafa. Eu sei, na severa perseguição da maldade, o 

estado de cultivo de cada um é diferente, e o que o corpo humano suporta é também 

limitado. Eu já disse, são todos humanos se cultivando, não são deuses cultivando. Quando 

os humanos se cultivam, têm pensamentos humanos, e com pensamentos humanos, é 

possível que se equivoquem, e quando se equivocam, podem cometer pequenos erros, 

grandes erros; por isso digo que, antes deste assunto terminar, é preciso que ainda sejam 
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dadas oportunidades a eles se eles quiserem se cultivar, ainda devem considerá-los como 

um praticante. Isso é cultivo, eu vi isso há um bom tempo; também sei que tampouco é 

possível que cada pessoa possa transitar o caminho de cultivo muito bem e muito 

retamente. 

 

Naquela época, no início de minha transmissão do Fa, disse uma frase assim, disse que 

transmiti um Fa tão grande, e que isso nunca havia ocorrido desde a abertura do Céu e a 

formação da Terra, e mesmo que eu salvasse a uma pessoa, que no final somente uma 

pessoa pudesse completar o cultivo, não teria feito em vão com relação a este assunto. 

Tenho posto este padrão. Porém, vendo a situação de agora, digo: a cada ano, quando 

entro, a quantidade de pessoas no Fahui aumenta, agora está cheio e, e no mínimo, vocês 

conseguiram atravessar essa perseguição tão severa  até hoje para sentarem-se aqui; claro, 

ainda há muitos discípulos do Dafa que não têm as condições para poderem vir, eu sei, há 

muitos outros discípulos do Dafa, há muitos mais. Cultivo, isto não é um assunto humano, é 

a base estabelecida desde a essência da vida. Nesta perseguição, a perseguição é somente 

na superfície. Ela pode tocar a essência? Não pode. Por isso, essa maldade sempre quer 

fazer que os cultivadores abandonem o cultivo, porém, com relação aos discípulos do Dafa 

que carregam missões, essas não podem nunca persegui-los, não é possível que façam esses 

discípulos deixarem o cultivo, pois isso foi estabelecido na essência da vida; a perseguição 

não pode tocar nisso, só consegue tocar na superfície da pessoa. Claro, a superfície humana 

também é muito importante, é o comportamento humano que decide a direção que esta 

vida seguirá; porém no processo, os deuses olharão para a intenção essencial pela qual você 

fez cada coisa, é simplesmente assim. Na realidade, sendo humano, isso também é justo. 

Por quê? 

 

Formação, estabilidade, degeneração, destruição é a lei do universo, quando certa 

quantidade de vidas não atende mais ao padrão, elas são desintegradas. A humanidade não 

foi eliminada  só uma ou duas vezes ao longo da história, não é? Foi eliminada muitas vezes, 

e as civilizações pré-históricas passaram por isso muitas vezes até chegar a esta civilização 

moderna. A história é como um roteiro, depois que uma civilização humana acaba, as coisas 

são modificadas e alteradas novamente; depois dessa modificação e alteração, se faz o 

roteiro e novamente atuam e tudo é fixado até o final. Há períodos em que foram 

totalmente iguais aos extraterrestres, com muita tecnologia, porém, quando a história 

acabou, consideraram que aquilo não era bom, que aquele estado humano não era bom, 

que não se encaixava com o padrão para se obter o Fa que os últimos humanos precisariam 

ter, não se queria uma tecnologia tão alta; também houve períodos em que os humanos 

não se mostraram muito desenvolvidos, isto também não era bom. Não só a tecnologia, 

mas também o comportamento, o pensamento, a cultura, inclusive a aparência humana, 

não se encaixavam nos requisitos para receber o Fa. 
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Acabo de falar da aparência, de fato, neste período recente da história da humanidade, a 

aparência dos humanos nos diferentes períodos seria estranha para as pessoas modernas, 

existem muitas diferenças, se compararmos com as pessoas modernas. Muitas vezes, 

quando a raça humana não obedecia ao padrão, era eliminada. Agora, neste último período, 

ficaram cinco grandes raças: amarela, branca, negra, vermelha e também marrom. A raça 

vermelha, devido à mistura de raças, não existe mais desde tempos recentes. Quando a 

tecnologia dos humanos se desenvolveu, ela rompeu a separação entre regiões, isto causou 

o desaparecimento de algumas raças. A verdadeira raça branca, a pura, tampouco é vista; 

na raça amarela, os chineses são os mais misturados. Na realidade eu sei sobre toda a 

história da humanidade, mas isso envolve um problema polêmico de nações, assim que não 

falarei mais. Não importa o que quer que seja, de qualquer modo, toda a história da 

humanidade está aqui comigo, eu sei o processo inteiro, desde o início até o final. Quando a 

história da humanidade chegou a este momento, as multidões de deuses sentiram que esta 

humanidade era adequada para ser usada no período final da retificação do Fa. 

 

Na realidade, quando os humanos estavam nas décadas de 50 e 60, eram mais simples, mais 

benevolentes. As velhas forças viram que com esse estado seria muito fácil obter o Fa; o 

pensamento bondoso era muito forte na sociedade, por isso, elas criaram muitas 

consciências modernas, artes e teorias acadêmicas modernas; todas as áreas estão cheias 

de coisas modernas negativas, e por fim, fizeram que este elemento negativo ocupasse o 

mundo inteiro. Agora, este é o tipo de ambiente que temos. Das coisas positivas, bondosas, 

de um modo geral as pessoas não se atrevem a falar abertamente porque temem ser 

criticadas pelos outros, temem ser ofendidas, temem que os outros as discriminem. Tudo 

está inteiramente ocupado pelos elementos negativos que se difundem e se espalham em 

lugares de bom gosto e frente a todos publicamente. Todos sabem do Shen Yun Performing 

Arts. O Shen Yun manifesta totalmente bondade e belezas integras, e os elementos mais 

retos de Zhen, Shan, Ren. Num mundo que está totalmente negativo, de repente aparece 

um grupo artístico tão puro e positivo, realmente foi algo que surpreendeu as pessoas do 

mundo. Porém, o que se manifesta é para beneficiar a todas as pessoas, não importa se 

você é positivo ou negativo, beneficia a todos, por isso todos dizem que é bom, pois foi feito 

desde o início para salvar pessoas. 

 

Neste tipo de sociedade que é totalmente negativa, se você quer transitar o caminho de um 

deus, se quer seguir um caminho reto, é muito difícil, eu sei disso profundamente. Vocês 

sabem, tanto a Academia Feitian para forjar talentos para o Shen Yun como seus 

estudantes, todos têm feito muito bem; porém eu estou muito preocupado, pois a 

influência da arte da sociedade agora é, de fato, muito forte, tudo na sociedade os estão 
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atraindo. A moral da sociedade está sendo jogada para baixo, os pensamentos e caráter das 

pessoas têm mudado de forma latente e silenciosa. Não dirão pra você: “Eu sou o demônio, 

eu tenho que fazer a humanidade deslizar para baixo”, não dirão isso. Elas conduzem você 

de forma latente e silenciosa, usando diferentes coisas não retas sem que você perceba; 

elas se manifestam na arte, se manifestam no comportamento, se manifestam em todo tipo 

de produtos, se manifestam em todas as coisas de todas as formas para atrair você, 

estimulando seus desejos e, assim, empurrando você para baixo. Uma vez que os elementos 

negativos ocupem a consciência dos humanos e a sociedade, torna-se muito difícil salvar os 

seres humanos, porque o raciocínio da pessoa passa a ser controlado pelos elementos 

negativos e, quando ela faz as coisas, ela mesma não pode distinguir claramente se é o 

próprio pensamento dela ou não. 

 

Acabo de dizer que os olhos humanos só veem esta superfície do humano que é composta 

de células superficiais. Quanto às camadas e camadas do pensamento humano, às camadas 

e camadas do corpo, às camadas e camadas de tudo, o ser humano não pode vê-las e 

tampouco sabe de suas existências. E assim, esta superfície humana já está educada pela 

sociedade negativa, e já foi transformada por fortes conceitos de consciências desviadas. 

Esses conceitos e elementos negativos, formados depois do nascimento, definitivamente 

não são um elemento simples. Atrás disso está o espectro perverso, seja o espectro 

perverso de Satã ou do PCCh, são eles que estão dirigindo o mundo, estão  usando essas 

vidas perversas sujas para controlar os humanos. Os humanos contemporâneos não podem 

distinguir claramente se a manifestação dos comportamentos vem de seus próprios 

pensamentos ou se vem do controle dos elementos negativos. Na superfície se vê que seus 

comportamentos são todos naturais, inclusive você sente que a origem de seus 

pensamentos é muito natural; você já não consegue distinguir quais são os que você mesmo 

pensa e quais são controlados por elementos que vem de fora, guiando seus desejos, 

atraindo você por meio de todo tipo de desejo, sem importar do que você realmente gosta. 

Realizar o cultivo sob este ambiente é difícil. Demasiadamente difícil, realmente muito 

difícil! Inclusive a religião cristã, a religião do Budismo, muitas religiões, todas elas sentem 

isso; a pressão deste tipo de sociedade, faz que seus discípulos tenham menos e menos 

elementos positivos; a sociedade está se degenerando mais e mais, todas essas religiões 

sabem disso, porém não têm nenhuma solução para isso, pois os elementos negativos 

tomaram conta o mundo. 

 

 

Então, se você quer voltar, quer regressar, o Shen Yun tomou este caminho; este caminho 

tem que ser o dos cultivadores, então esses cultivadores devem ter a base do cultivo, e o 

processo de forjá-los é muito árduo, realmente muito árduo. Em outros ambientes também 
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é assim. Sendo discípulos do Dafa, e isto inclui todos os discípulos do Dafa em todo o 

mundo, estão transitando os seus próprios caminhos, e ao mesmo tempo, estão salvando a 

multidão de vidas. Porém, quanto a seus parentes e filhos, vocês não estão os criando bem, 

vocês não conseguem controlá-los e não são capazes disso. Esta sociedade exerce esta 

atração muito forte e poderosa, este elemento negativo é muito forte. 

 

Sendo cultivadores, vocês sabem, neste mundo, quem está transitando um caminho reto? 

Quem ousa transitar um caminho reto? É muito difícil. Acabei de dizer que quem ousou vir 

para cá, neste mundo humano, é um lutador valente, é como os deuses veem. Neste 

ambiente tão complicado, você ousou vir para cá, então você é um lutador valente; se você 

pôde obter o Fa reto, se pôde chegar neste grupo que salva pessoas e, além disso, tornar-se 

um cultivador, então, os deuses o consideram extraordinário, que é realmente muito 

extraordinário. E mais, você pode fazer um pouco melhor no cultivo, pensem todos, este 

ambiente está forjando as pessoas, este ambiente não bom e, por si só, já faz você 

sobressair. Nem precisa ser um discípulo do Dafa, se uma pessoa puder pegar o livro do 

Dafa e lê-lo, só isso já faz com que ela se destaque, e os deuses já reconhecem que se trata 

de uma pessoa que não é comum. Se este ambiente fosse muito bom, se o pensamento reto 

das pessoas fosse muito forte, se o mundo fosse um mundo de elementos positivos, o 

pouquinho manifestado por você não seria nada, qualquer um poderia fazê-lo, e neste caso, 

você teria que fazer tudo de forma muito extraordinária, não seria assim? É devido a este 

ambiente perverso que você pode se destacar e isto, em certo aspecto, em termos relativos, 

acaba diminuindo um pouco as dificuldades de seu cultivo. Quanto aos requisitos para você, 

sendo um discípulo do Dafa, você ainda precisa fazer o melhor no máximo grau possível, 

completar sua missão histórica e salvar as multidões de vidas, é o que deve ser feito por 

você. Digo a todos, no que se refere a salvar as multidões de seres, isso é muito crucial e 

importante, e vocês precisam fazê-lo. 

 

O que é ser um discípulo do Dafa? Na história, existiram muitas religiões, todos sabem disso, 

no cultivo não havia missões a cumprir, ele só  requeria a Perfeição pessoal: “quando eu 

completar o meu cultivo, eu irei para um paraíso”, “quando eu completar bem o meu 

cultivo, eu me tornarei uma Bodisatva ou um Arhat”. Porém, quanto a “salvar as multidões 

de vidas”, esta frase é fácil de dizer, mas quem ousava fazer isso? Cultivar, em si mesmo, já 

é tão difícil, além disso, você tem que levar os outros a se cultivarem. Quando você leva 

uma pessoa a se cultivar, isso equivale a dizer que tudo dessa pessoa é sua 

responsabilidade, e do mesmo modo que deve cultivar asi mesmo, você também deve fazer 

que ela se cultive bem. Se você não se cultivar bem, o que já é algo tão difícil, como você 

poderá ajudá-la a se cultivar bem? E mais, não se trata de salvar a uma pessoa, pois você 

quer salvar muitas pessoas. Como ser responsável por elas? Por isso, quando algumas 

pessoas dizem: “eu salvo multidões de vidas”, eu realmente dou risada do fundo do meu 
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coração. Salvar as multidões de vidas, quem se atreve a salvar multidões de vidas? Você 

pode provar isso? Nem mencione “salvar multidões de vidas”, pois se você agrega um pouco 

mais carma de enfermidade em seu corpo, você morrerá, morrerá antes mesmo de poder 

salvar a pessoa. 

 

O poder deste Fa, a base estabelecida pelos discípulos do Dafa na história, a importante e 

grande responsabilidade de vocês, em si mesmas, fazem com que você possa realizar este 

assunto. Não é algo que pode ser feito por uma pessoa comum, tampouco ocorreu algo 

assim desde a abertura do Céu e a formação da Terra. O Dafa do universo está forjando os 

discípulos do Dafa. Qual vida é digna de cultivar no Dafa do universo? No passado, não 

existia. Sakyamuni tampouco cultivou no Dafa do universo, não é assim? Todos sabem que 

ele cultivou e se iluminou para um nível dentro do universo. Usar o Dafa do universo para 

salvar diretamente as pessoas, vocês já pensaram, sendo uma vida, como fazer isso? Qual é 

a responsabilidade? Claro, sendo um discípulo do Dafa, vocês atravessaram ventos e chuvas 

por tantos anos, eu sempre digo que os que conseguiram atravessar o “20 de julho de 1999” 

são extraordinários, os deuses já os consideram como um tesouro, por isso, como discípulo 

do Dafa, você deve valorizar muito a si mesmo, bem como o caminho que você mesmo 

percorreu, eliminando as escórias. Este é o futuro Tao e também é ao que você retamente 

se ilumina, são essas coisas, a poderosa virtude que você alcançou que determinam 

também o nível de cada um. 

 

Eu disse que a retificação do Fa do universo já está no último período, basicamente no 

estado de finalização, na verdade já está na transição para a retificação do Fa do mundo 

humano, por isso, neste período, todos devem fazê-lo ainda melhor, não desperdicem os 

esforços que vocês já fizeram, não se equivoquem mais; tampouco se deixem levar pelo 

coração de ostentação começando novas coisas para serem diferentes e, assim, movidos 

por todo tipo de apego para fazer outra vez coisas confusas.  Não dependam somente do 

entusiasmo e fervor para com o Dafa, vocês devem ser racionais e, neste ambiente 

perverso, devem considerar a segurança, devem cultivar retamente, caminhar retamente 

para poderem estar bem. Eu estou ganhando no próprio jogo das velhas forças tudo aquilo 

que foi mudado por elas, contudo, sendo discípulos do Dafa, vocês devem transitar o 

caminho retamente. Sendo discípulos do Dafa, vocês puderam percorrer o caminho até 

hoje, o Mestre valoriza muito vocês; e vocês devem fazer bem. Tudo o que foi dito na 

história está se cumprindo. Não falo de profecias, no entanto, falo sobre a situação inteira 

da retificação do Fa, passo a passo, até o final. Vejam todos, tudo está se cumprindo. 
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Isto é tudo que digo por agora. Vieram de muito longe, milhares de Quilômetros, inclusive  

da China continental, todos aqueles que têm perguntas e sentem que precisam fazê-las, 

podem entregá-las ao organizador e eu as responderei. (Os discípulos do Dafa aplaudem 

calorosamente. O Mestre se senta, os discípulos do Dafa aplaudem calorosamente) 

 

 

Discípulo: Discípulos do Dafa do mundo todo desejam feliz aniversário ao Mestre! 

Mestre: Essa não vou ler, certo? (discípulos aplaudem fortemente) 

 

 

Discípulo: Eu entendo que agora já estamos no final da retificação do Fa, e o período 

do Fa retificando a humanidade está iminente. Com o avanço do processo da retificação do 

Fa, há alguma alteração com respeito à ênfase no esclarecimento da verdade? Devemos 

esclarecer às pessoas do mundo de forma mais direta? 

Mestre: Não há alterações, deve ser feito do mesmo jeito que tem sido feito, não há 

nenhuma alteração; caso haja alterações, direi a todos vocês pelo site Minghui. Ao esclarecer 

a verdade, ao salvar uma pessoa, não se deve falar  coisas elevadas demais, pois assim acaba 

surtindo um efeito negativo, as lições a esse respeito já são numerosas. 

 

 

Discípulo: Sobre a perseguição da maldade aos discípulos do Dafa na China 

continental, cada vez mais as pessoas comuns se interessam pelos crimes sobre a extração 

forçada de órgãos, por isso, há muitos estudantes que enfatizam muito a denúncia sobre a 

extração de órgãos, eles falam sobre isso assim que começam a esclarecer a verdade. Será 

que não teriam primeiramente como pano de fundo do esclarecimento da verdade, deixarem 

claro o que é o Falun Dafa? começar pelo básico como a armação da autoimolação e o falso 

dossiê dos “1400 exemplos”, e esclarecer a verdade de acordo com o quanto a pessoa está 

disposta a aceitar? 

Mestre: Sim, acho que é bem sensato fazer dessa maneira, porque pessoas são 

simplesmente pessoas, e você as está superestimando demais. Você sente que a dificuldade 

para salvá-las aumentou, mas é porque o nível delas é baixo demais e não porque é elevado 

demais; é por isso que, quanto mais difícil é, mais você deve esclarecer de maneira menos 

elevada, pois só assim elas poderão aceitar; se elas realmente tivessem sabedoria, elas não 
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seriam desse jeito. Por isso, vá pelo mais básico e, especialmente na China continental, fale 

sobre como o regime comunista vem espalhando boatos; eliminem essas coisas delas dizendo 

a elas sobre a situação real, só então, fale sobre o quanto a perseguição do perverso partido é 

maligna, pois só assim elas sentirão empatia por vocês. Se vocês só falarem sobre como o 

perverso partido os perseguem, os pensamentos delas, induzidos pelas mentiras, farão elas 

pensarem que vocês também são ruins; é por isso que, ao esclarecerem a verdade, só funciona 

se vocês primeiro eliminarem aquelas mentiras. 

 

 

Discípulo: O Chefe-executivo de Hong Kong, sob o mando da maldade, sabotou o 

local solicitado pelo Shen Yun, além de ser conivente com ataques da maldade aos grupos de 

Falun Dafa em pontos turísticos, o que viola a legislação de Hong Kong. Os praticantes com 

condições podem impetrar processo judicial sob a coordenação da Associação local para 

garantir um ambiente dentro da lei? 

Mestre: Num futuro bem próximo, nenhuma dessas pessoas más escapará, haverá 

quem dê um jeito neles. Quanto à situação de Hong Kong, façam como vocês, praticantes 

locais e Associação, achem adequado, pois isso não é algo que o Mestre pode dizer com 

clareza em poucas palavras, tampouco posso dizer com todos os detalhes como vocês devem 

proceder, pois desse jeito eu estaria privando de percorrerem  o caminho de cultivo de vocês, 

pois, como fazer e como fazer bem, é algo que vocês mesmos devem fazer. Se eu contar tudo 

a vocês, disser tudo, inclusive o que fazer a cada passo, então seriam vocês ou Eu quem 

estaria cultivando? Eu não estaria levando vocês a se cultivarem? Desse jeito não valeria, não 

é esse o princípio? Por isso vocês mesmos devem pensar sobre como fazerem bem algumas 

coisas. O ambiente é algo construído com base no esclarecimento da verdade dos discípulos 

do Dafa. 

 

 

Discípulo: Estou diante da seguinte situação: ocasionalmente pessoas anônimas 

entregam alguns livros do Dafa para os pontos de estudo do Fa, e há alguns que estão na 

versão antiga, sem os caracteres corrigidos; alguns são novos, mas a maioria dos livros está 

com as folhas sujas, duras ou são livros envelhecidos. Não sei como devo proceder. 

Mestre: Com esta perseguição tão severa, elas esconderam os livros, e com isso podem 

não estar tão bem conservados. Para os que não têm livro, eles ainda são muito preciosos: os 

que não passaram pela correção dos caracteres, podem ainda passar por essa correção; estar 
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sujo não faz mal, pode ser usado para o estudo da mesma maneira. Os que estão realmente 

danificados a ponto de não poderem mais ser usados, vocês podem queimar, pois você é um 

discípulo do Dafa e os Deuses sabem das coisas que vocês fazem. 

 

Discípulo: Desde maio do ano passado, quando o novo governo de Taiwan assumiu, o 

número de turistas advindos da China continental diminuiu visivelmente, isso é um reflexo do 

estado de cultivo dos discípulos do Dafa de Taiwan? Por outro lado, o número de turistas que 

vêm da Coreia do Sul, Japão e outros países do Sudeste Asiático aumentou 

consideravelmente, então o esclarecimento da verdade nos pontos turísticos deve considerar 

um escopo maior de pessoas? 

Mestre: Não há nada específico em relação a isso. A economia da China continental 

não está como nos últimos anos, então é normal que o número de turistas tenha diminuído. 

Quanto aos assuntos do esclarecimento da verdade, não importa para quem, vocês devem 

fazer isso. A ênfase é nos turistas da China continental; por se tratar  de Taiwan, pode-se 

esclarecer da mesma maneira para os outros povos, especialmente povos dos países do Sul da 

Ásia, pois eles também foram muito interferidos pela perseguição ao Falun Gong, então 

podem esclarecer a todos eles. 

 

 

Discípulo: Um colega cultivador de Hong Kong disse que todos os praticantes do 

Epoch Times foram vender coisas, e ele não entende o porquê disso. Há estudantes novos que 

sofreram obstáculos ao irem para a Associação estudar o Fa, tampouco há a cultura de se 

estudar o Fa, o que faz com que as pessoas não possam entender o Dafa mesmo quando 

entram nesse meio. 

Mestre: Há esse tipo de fenômeno? Hong Kong... De todo modo, a respeito do estado 

do cultivo, o coordenador tem responsabilidades nesse sentido. Mas a pessoa que escreveu 

esse bilhete não conhece muito bem a situação, tampouco pode ser assim. 

 

 

Discípulo: Discípulos da China continental cumprimentam o Mestre: de um ano e 

pouco para cá, na nossa província, ocorreram vários episódios de sequestros de discípulos do 

Dafa em grande escala. Minha pergunta é: a retificação do Fa está em seu desfecho, então, 

esse tipo de interferência que está acontecendo agora, significa que há falhas no cultivo como 

um todo, ou...? 
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Mestre: Não é nada. É porque ainda há aqueles que não se cultivaram bem, por isso, 

eles irão perturbá-lo, é assim que eles querem que seja feito. Nas palavras das velhas forças, o 

lugar onde fica a China continental é como a fornalha onde Taishan Laojun
1
 refina  dan: o 

fogo precisa ser intenso para poder refinar o ouro verdadeiro. Já disse tudo isso: Não é porque 

a situação melhorou que toda a maldade também vai melhorar; a maldade não irá melhorar, 

pode apenas ser eliminada; antes de ser eliminada, irá se manifestar, especialmente no 

desespero final antes da morte, então ela agirá assim. É como um veneno: você quer que ele 

não seja venenoso, mas como ele não seria venenoso? É simplesmente um veneno. 

 

 

Discípulo: Mídias que cobrem o Shen Yun até hoje não conseguem dar atenção a 

detalhes, como por exemplo, chamar o entrevistado de “Senhor” ou “Senhora”, ou repetir 

com frequência a ocupação do entrevistado, o que não segue os padrões da produção de 

notícias. Pergunto ao Mestre: sendo as mídias incapazes de serem impecáveis como o Shen 

Yun, isso não irá afetar a capacidade das mídias de salvar pessoas? 

Mestre: Isso é um problema menor, basta a mídia ter um pouco mais de educação 

durante as reportagens, só isso. As ações dos praticantes de Falun Gong estão justamente 

trilhando o caminho tradicional, por isso deve ser feito melhor ainda. 

 

 

Discípulo: Um casal de colegas cultivadores se divorciou por não terem cultivado 

concretamente ou buscado dentro de si mesmos o problema, mas seus corações em relação ao 

Dafa não mudaram. Qual é a consequência do divórcio para o cultivo deles? Eles ainda têm 

chance de se Iluminarem no cultivo? 

Mestre: Nos princípios, se eles se cultivaram bem ou mal, isso é uma manifestação do 

estado de cultivo deles. Sobre o divórcio em si, para as pessoas é algo relativamente 

importante, mas na realidade para eles o cultivo é que está em primeiro lugar. Caso cultivem 

bem, isso realmente não influencia, mas quanto à maneira adotada  para cultivarem e como 

vocês querem cultivar, ainda são assuntos de vocês mesmos. Se isso foi causado por apegos 

ou corações humanos, então, é claro que não foi feito da maneira correta. 

 

                                                             
1 Divindade taoísta 
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Discípulo: Todas as crianças de hoje jogam jogos de computador. Isso é uma criação 

dos extraterrestres? Como devemos fazer? 

Mestre: Sim, os videogames de hoje são todos feitos por pessoas manipuladas por 

extraterrestres, mas pessoas acham que elas mesmas as fizeram. Falei há pouco sobre os 

pensamentos de uma pessoa, que ela não sabe de onde originou o pensamento de criar essa 

coisa; como o raciocínio surge de camada a camada, ela não percebe que pensamentos 

externos são injetados nela, ela  não faz a mínima ideia desse processo todo, pois ela só sabe 

das coisas que se refletem na superficialidade. Por isso, essas coisas são todas danosas para a 

humanidade, pois estão conduzindo as pessoas para um estado de não-humanos. 

Por que os extraterrestres fazem isso? Porque eles querem possuir os corpos das 

pessoas, eles desejam vorazmente a estrutura do cérebro humano. Os extraterrestres são vidas 

geradas das piores pilhas de lixo dos níveis mais baixos do Universo, aos olhos das vidas do 

Universo, eles são feios ao extremo. O pensamento de um ser humano é realmente 

extraordinário e é por isso que a humanidade precisa ser destruída a cada quatro, cinco mil 

anos, pois caso contrário, com um cérebro com uma estrutura de pensamento igual à dos 

Deuses, vocês poderiam construir qualquer coisa, e seriam muito mais avançados que os 

extraterrestres. Não disse que a Lua foi criada pela humanidade dos períodos iniciais? Por 

causa disso, por quererem obter o corpo humano, eles continuam a desenvolver essas coisas. 

Claro que há outros fatores, os quais já mencionei em conferências passadas. 

 

 

Discípulo: Praticantes das mídias raramente fazem o envio de pensamentos retos, e 

alguns, especialmente os mais jovens, raramente estudam o Fa ou praticam os exercícios, e 

têm o raciocínio bem parecido com o de uma pessoa comum. Como mudar esse tipo de 

situação? 

Mestre: Eu já sei disso há muito tempo, e sempre tenho observado esse ponto. 

Discípulos do Dafa, especialmente os da China continental, levavam seus filhos pequenos 

junto no cultivo, mas quando estes cresceram, eles saíram do controle e acabaram sendo 

atraídos por essas coisas da sociedade de pessoas comuns; eles se formaram na escola, 

aprenderam algum tipo de coisa e agora estão na sociedade. Alguns saíram da China, há uns 

que entraram para as mídias do Epoch Times ou NTD. Essas pessoas ficam longo período de 

tempo sem estudar o Fa e carregando aquele estado de pensamento e ações da cultura do 

partido comunista. Vocês não percebem isso, mas tais ações, para os estrangeiros, são 

realmente desprezíveis. Estou falando dessas coisas, porque vocês não conseguem perceber. 
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Você veio a um novo ambiente, portanto, seu pensamento e ações precisam mudar. São 

discípulos do Dafa como todos os outros, como podem não estudar o Fa? Não estudando o 

Fa, você ainda é um discípulo do Dafa? 

 

 

Discípulo: Muitos seres ainda não obtiveram a salvação, e o Mestre disse “se 

aproveitar dos planos das velhas forças”. Os discípulos do Dafa de hoje têm a possibilidade 

de permanecerem no período do Fa retificando a humanidade para cumprir a missão? 

Mestre: O Mestre não pode ainda falar sobre as coisas do futuro, pois qualquer coisa 

que eu falar sobre isso vai causar apegos. Para os que não cultivaram bem, você só tem um 

único caminho: cultivar bem. Não há outro jeito. Você pensa que pode ficar perambulando 

sossegado, que ainda tem tempo, que pode ficar brincando para depois cultivar no futuro. 

Qualquer intenção sua pode ser claramente vista pelos Deuses. 

 

 

Discípulo: Alguns colegas cultivadores, devido à divergência de opiniões, criaram 

grandes divisões por um longo período de tempo, com as diferenças se acentuando cada vez 

mais. Quando um deles tenta cooperar com o outro, acaba se tornando alvo de rejeição e 

desabafo da outra parte. 

Mestre: Há problema das duas partes, ambos sustentam corações humanos muito 

fortes. A força combinada dos discípulos do Dafa é realmente muito grande; caso todos 

possam se concentrar ao emitir pensamentos retos, a força resultante é extremamente potente, 

algo extraordinário! Os demônios podres querem justamente atrapalhá-los e influenciá-los, 

fazer com que os corações humanos de vocês surtam esse efeito de raiva, injustiça e não ir 

com a cara de alguém, fazendo com que seus pensamentos humanos sejam fortes a ponto de 

fazerem os pensamentos retos não serem capazes de se manifestar! 

Nos primeiros anos da perseguição ao Falun Gong, vocês tinham que fazer muitas 

coisas juntos contra a perseguição, mas durante as reuniões vocês ficavam brigando entre si, 

o que interferia gravemente nas coisas que vocês deviam fazer; eu encarei isso como um 

processo de tribulações e de cultivo, algo que poderá ser bem feito no futuro. Mas os 

pensamentos de algumas pessoas não mudaram até agora, e vêm sendo manipulados pelos 

demônios perversos durante todo esse tempo, criam problemas entre os discípulos do Dafa. 

Vocês são todos colegas cultivadores, vocês são inimigos? Vocês estão salvando pessoas por 

um objetivo em comum, então vocês deveriam ser os mais íntimos, sempre ajudando uns aos 
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outros. Você não vai com a cara de quem? A manifestação aparente e ações dele são apenas 

daqui dos humanos, mas vocês todos não vieram de Deuses? Lá entre os Deuses pode ser 

assim? É preciso ver a partir do cultivo... 

  

 

Discípulo: Em mitos e canções antigas de etnias minoritárias do Sudoeste chinês, há 

muitos conteúdos sobre o Universo, a vida e a água; suas vestimentas tradicionais possuem 

grandes quantidades de símbolos antigos como suásticas e Taijis. O que quero perguntar é: a 

cultura das etnias minoritárias da China também é parte da cultura tradicional da China? A 

cultura ancestral delas ainda têm significado para a cultura da humanidade no futuro? 

Mestre: Ainda não dá para falar em significado para a cultura do futuro, mas posso lhe 

contar o porquê de ter tantas etnias minoritárias no sudeste da China e de parecer haver algum 

tipo de isolamento entre elas e a cultura chinesa dos últimos cinco mil anos: na verdade elas 

são remanescentes de períodos anteriores aos cinco mil anos da civilização atual. Certa vez 

quando fui para Yunnan (província chinesa) de carro, no caminho aqueles Deuses diziam 

para mim que aquelas etnias minoritárias eram fósseis vivos, que eram muito antigas. 

 

 

Discípulo: Num período recente, ocorreram várias discussões entre cultivadores de 

Beijing, como deve ser feito para que seja do jeito mais puro, reto e melhor para o conjunto? 

Seria um problema relacionado ao coração de inveja que tem atrapalhado a cooperação no 

todo por longo tempo? 

Mestre: Vocês definitivamente devem eliminar esse coração de inveja... Essa coisa é 

realmente séria, pois ela fará com que todo o seu cultivo se torne frouxo, destruindo você. 

Não pode ter coração de inveja... 

 

 

Discípulo: Abaixo-assinados são cada vez mais frequentes entre a população da China 

continental. Como encarar isso em relação a salvar as pessoas diretamente por meio da 

renúncia ao partido? Com o que devemos tomar cuidado? 

Mestre: Lembro que uma pessoa me perguntou quantas renúncias precisariam ser feitas 

para que o perverso partido comunista chinês pudesse cair, e eu lhe estendi cinco dedos, mas 

não falei a ele quantas (todos riem). Mas de todo modo, esse processo de renúncia é um 

processo de salvar as pessoas, porque essas pessoas foram sequestradas pelo perverso partido, 
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foram marcadas pelo selo do demônio do dragão vermelho e todos juraram diante daquela 

bandeira de sangue que iriam entregar a vida a ele. Se você não as fizerem renunciar, você 

poderá salvá-las? Já que aquele perverso partido já se tornou o demônio da retificação do Fa, 

ele não deve ser destruído? Agora não estamos justamente no meio do processo de destruí-lo? 

Claro, se fosse destruído de uma vez, o que fazer com os discípulos do Dafa que ainda não se 

cultivaram bem? No processo da destruição, é preciso levar em consideração aqueles que 

ainda não se cultivaram bem, eles precisam continuar cultivando, e então, aquilo que não foi 

eliminado ainda continua surtindo efeito. Deve se encarar essas coisas com racionalidade; na 

verdade, já deixei bem claro muitas dessas coisas em vezes passadas. 

 

 

Discípulo: Por que coibir a extração de órgãos de praticantes do Dafa pelo regime 

comunista chinês é responsabilidade dos discípulos do Dafa dos Estados Unidos? Os canais 

de televisão já denunciaram isso, os jornais também, ouvi dizer que o efeito das petições que 

não chegam a cem mil assinaturas é bastante negativo. Pessoalmente, acho que os discípulos 

do Dafa são um corpo, então ao fazer as coisas deveriam cooperar entre si. Os discípulos do 

Dafa que ouviram essa notícia deveriam cooperar com o seu nome individual. 

Mestre: Não... nunca falei desse número. A extração de órgãos de pessoas vivas é algo 

que ocorre com frequência em muitos hospitais da China, foi uma ordem direta da maldade, 

mas agora não é possível ter em mãos os dados específicos. Você não tem como arranjar 

tantas provas, então você não possui capacidade de convencimento. Você diz que tem tantos 

e tantos, me mostra um relatório médico. Fulano, beltrano, ocupação tal, quando teve os 

órgãos removidos, quando começou a cultivar: você consegue mostrar essas coisas? Na 

sociedade ocidental se preza pelas provas concretas que você é capaz de mostrar, caso não 

tenha provas, então você está inventando arbitrariamente, eles irão achar que você está 

imaginando coisas e que não é confiável, inclusive que você está exagerando e mentindo. A 

noção é essa, por isso vocês não podem usar a emoção para substituir a realidade. 

Sempre tenho dito que a extração de órgãos é uma coisa severa e que existe em 

abundância na China. Os discípulos do Dafa foram perseguidos muito gravemente, essa é 

uma maldade nunca vista na história. Mas quando você não tem muitos exemplos reais, não 

fale de números; venho enfatizando repetidamente para não falar de números, mas algumas 

pessoas insistem em não escutar. Apenas diga às pessoas sobre a existência desse fato, que é 

muito maligno e frequente, e a pessoa irá entender; se você depois mostrar os exemplos reais 

que você tem acesso, a pessoa já irá saber o quão severa é essa perseguição. O número que 
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você fala pode ser até menor que o verdadeiro, você acha que é grande o bastante, mas você 

não consegue apresentar provas concretas, fazendo que a pessoa passe a encarar todo o 

ocorrido como algo não confiável. 

 

 

Discípulo: Discípulos do Dafa não podem fazer vendas na forma de pirâmide, mas não 

conseguem diferenciar quais produtos pertencem a essa categoria. Um certo produto é 

transmitido via WeChat... 

Mestre: Vamos colocar assim: essa sociedade de hoje é realmente bem complicada, 

mas os discípulos do Dafa trilham um caminho bem reto, então use os padrões de um 

cultivador para avaliar se é um negócio legítimo ou se não é, se há componente de fraude no 

meio. Penso que se você realmente usar padrões de um discípulo do Dafa para avaliar, você 

irá saber. Alguns sabem, mas que estão se fazendo de ignorantes de propósito, tentando 

mascarar e pensando em ganhar dinheiro. Na realidade, essas coisas não são bem evidentes? 

Se há ou não componentes de enganação no meio, dá para saber só com uma olhada. 

 

 

Discípulo: Eu e meu noivo nos mudamos para o Marrocos por causa do trabalho, e lá 

só temos nós dois de discípulos do Dafa. Como esclarecer a verdade para esse país? 

Mestre: Esclarecer a verdade e divulgar o Dafa são coisas que cada discípulo do Dafa 

tem obrigação de fazer. Quanto a como fazer, só pode ser feito de acordo com o que você 

sabe sobre a situação do local, é preciso que vocês mesmos façam na prática. 

 

Discípulo: Sou um discípulo do Dafa de Changchun, passamos por muitos altos e 

baixos em dezoito anos; tivemos alegrias, tivemos decepções. Não importa quanto tempo 

ainda tenha, nós iremos carregar a responsabilidade de um discípulo do Dafa, avançando 

vigorosamente e trilhando bem o caminho final. Mestre, confie em nós. 

Mestre: Eu confio, eu sei (todos aplaudem fortemente). Os discípulos do Dafa da terra 

natal do Mestre foram os mais severamente perseguidos, mas eles também são os que melhor 

têm feito. (todos aplaudem fortemente) 
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Discípulo: Mais de dez mil discípulos vieram para Nova York participar do fahui, dos 

eventos e salvar pessoas, mas sempre acompanhado de chuva. Isso é uma interferência das 

velhas forças? Ou é alguma falha dos discípulos? 

Mestre: (O Mestre ri) Se os Céus querem que chova, então que chova (todos riem). 

Nada acontece ao acaso, tudo há elementos dos dois lados: se não é para testá-lo, então é para 

ajudá-lo. De todo modo, são dois lados, pense. Nada acontece ao acaso (todos aplaudem). 

 

 

Discípulo: Espíritos malignos do comunismo pretendem controlar a sociedade 

ocidental. Como devemos lidar com esse cenário? 

Mestre: Na verdade já controlam há muito tempo. Disse há pouco que os elementos 

negativos já invadiram o mundo, (o Mestre ri) vocês não podem compreender tão 

profundamente... O que as pessoas veem são diferenças nas manifestações aparentes, mas são 

apenas embates causados pelas diferenças nas manifestações sociais e em relação às 

mentalidades das pessoas, mas todos os elementos negativos foram causados pelo demônio 

vermelho. Vamos falar mais disso depois, pois isso implica nas coisas aparentes das pessoas 

do futuro, quando o Fa retificar a humanidade. 

 

 

Discípulo: Parte dos colegas de trabalho ao meu redor, devido à profunda influência 

arraigada das teorias ateístas, consideram que a renúncia ao partido é totalmente 

desnecessária, além de ter um certo risco e inconveniente. O valor moral das pessoas de hoje 

ainda residem no nível de “não tem nada a ver comigo”, mas por outro lado eles sentem 

empatia pelo Dafa, tampouco fazem coisas que apoiem a perseguição ao Dafa. Caso não se 

possa eliminar os pensamentos ateístas dessas pessoas, não é possível convencê-los a 

renunciar do partido. Pergunto ao Mestre: como tratar pessoas nessa situação? 

Mestre: Na verdade não é assim, não há relação entre elas acreditarem nos Deuses e 

renunciarem ou não ao partido, não é que acreditando nos Deuses irão renunciar ao partido, o 

que falamos é fazer com que as pessoas do mundo vejam claramente as maldades do perverso 

partido, especialmente o histórico do partido comunista desde a criação das Comunas de 

Paris, quando um bando de ralés destruiu todas aquelas construções de Paris – belas como 

aquelas dos mundos dos Deuses – e ficaram fazendo bagunça na sociedade. É isso desde a 

sua criação; assim que se constituiu um regime político começou a matar pessoas, matando 

pessoas sem parar. Faça uma consulta na história do perverso partido comunista, é 
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simplesmente uma história de assassinatos. Fazer as pessoas saberem dessas coisas, saberem 

o que o partido comunista tem feito; especialmente na China, o que eles fizeram com os 

chineses? Você ainda participa deles? Falando a partir desse ponto, ele irá entender. Quanto a 

acreditar ou não nos Deuses, na verdade esse não é o maior obstáculo. Se ele puder dar uma 

olhada nos livros, isso naturalmente será eliminado. 

 

 

Discípulo: No novo artigo do Mestre, “Recriar”, dizia “regressando ao tradicional, o 

caminho conduz aos Céus” 

Mestre: Exatamente... Todos sabem que toda a cultura da humanidade inteira foi 

arranjada pelos Deuses, e esse caminho está intimamente conectado aos Deuses. Para 

regressar ao Paraíso, se você não anda nesse caminho, em que caminho andará? A 

mentalidade dos modernistas, com aquelas aparências estranhas, aqueles penteados bizarros, 

com um grande brinco, uma argola no nariz, consumindo drogas: se alguém assim quisesse ir 

para onde estão os Deuses, seria possível? Vocês sabem que isso é impossível. Por isso só 

aquele caminho tradicional é o mais próximo aos Deuses, porque aquele caminho foi 

arranjado pelos Deuses. 

 

 

Discípulo: Qual é a relação entre a restauração das tradições chinesas e o ajudar o 

Mestre na retificação do Fa. 

Mestre: Disse há pouco, restaurar as tradições não é algo que vocês, discípulos do 

Dafa, devem fazer agora, isso é algo feito pelo grupo de artes do Shen Yun, pois ele em si 

próprio é arte, é feito com arte tradicional. Como um discípulo do Dafa, simplesmente faça 

bem as três coisas. 

 

 

Discípulo: Como encontrar a verdade dentro de cinco mil anos de história da China? 

Como diferenciar entre as coisas adulteradas pela maldade e o que realmente deve ser 

deixado às pessoas? 

Mestre: Não se preocupe com isso. Toda a cultura chinesa dos cinco mil anos foi feita 

pelos Deuses, só foi danificada depois que o perverso partido comunista surgiu. 
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Discípulo: Um colega cultivador da China continental precisou formatar o computador, 

excluindo os arquivos que estavam lá originalmente, dentre os quais havia ensinamentos do 

Fa do Mestre. Alguns colegas cultivadores disseram que a exclusão era um desrespeito, 

equivalendo a rasgar o livro. 

Mestre: Não pode ser entendido dessa maneira... Se foi deletado, não faz mal, porque o 

computador não pode excluir a essência de fato. O mesmo para o próprio computador: 

qualquer coisa que você inserir lá nunca poderá ser deletado, pois a extremidade final é 

controlada lá pelos extraterrestres, e vai tudo para lá. 

 

 

Discípulo: As pessoas de hoje são conduzidas pela Internet e pelo celular, e perderam o 

modo de viver tradicional. As mídias digitais usam diversas maneiras para atrair os leitores, 

aumentar o número de visualizações para aumentar a receita, e com isso exercem o efeito de 

fortalecer essa correnteza. 

Mestre: Não se pode interpretar assim, pois a sociedade de hoje já está desse jeito, a 

sociedade inteira está desse jeito; se você não segue isso, inclusive é incapaz de sobreviver ou 

de entender a situação da sociedade, como fazer então? Você também tem que usá-los, isso é 

algo obrigado pela tendência, mas ao mesmo tempo também pode ser usado para esclarecer a 

verdade e salvar pessoas, bem como fazer bem nas empresas que salvam pessoas pela 

Internet. Sempre tenho dito: a parte virtual do Epoch Times e da NTD são empresas digitais? 

Sim. E que efeitos surtem? Esclarecer a verdade e salvar as pessoas. Por isso, tudo aquilo que 

os discípulos do Dafa fizerem, deve ser feito com base em um objetivo reto. 

 

 

Discípulo: Responsáveis pelo Epoch Times, sob o pretexto de ajudar o Epoch Times, 

têm condutas diferentes entre o que falam, o que fazem e o que pensam, quando na realidade 

estão apegados à fazer negócios pessoais, utilizando recursos do Dafa. Nós não queremos ver 

os projetos do Dafa serem prejudicados. 

Mestre: No geral, o Epoch Times está se desenvolvendo saudavelmente, mas também 

possui algumas coisas de gente comum que um cultivador não deveria ter. Eu sei que 

corações humanos são inevitáveis no cultivo, eu sabia e vi isso há muito tempo. Mas se vocês 

realmente sabem da situação, podem notificar a Associação. Se forem boatos soltos ou se foi 

algo que você ouviu, não deve tirar conclusões sem comprovar isso, pois também não pode 

ser assim; se você mesmo tem algum pensamento de injustiça ou mágoa, não use a boca do 
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Mestre para falar, pois é algo que você mesmo deve ser responsável. Porém, o problema deles 

é realmente muito grande, se eu não intervier, os Deuses intervirão. Na verdade, eu dou muita 

margem de liberdade, porque sei que eles são cultivadores; os Deuses também estão cuidando 

disso. 

 

 

Discípulo: Alguns praticantes da Inglaterra não obedecem à Associação ou aos 

coordenadores, dizendo que deve se tomar o Fa como Mestre e estão espalhando boatos. 

Mestre: Sim, a Associação é simplesmente a Associação, que conduz as pessoas a 

cultivarem e estudarem o Fa, mas não significa que ela engloba todo o seu cultivo, ela 

meramente tem a tarefa de sincronizar bem no geral os eventos coletivos de esclarecimento 

da verdade e salvação das pessoas. Mas se for uma situação de completa aversão à 

Associação, então há um problema. Penso que a situação na Inglaterra irá melhorar, pois eu 

me encontrei com eles (todos aplaudem), também lhes disse alguns princípios. Não se pode 

mais encarar os problemas a partir de velhas noções... Estou observando as boas notícias da 

Inglaterra (todos aplaudem fortemente). 

 

 

Discípulo: Alguns chineses próximos de mim, depois de verem o Shen Yun, não 

passaram a entender ou apoiar o Dafa. Pergunto ao Mestre se mesmo vendo o Shen Yun não 

há garantia de ser salvo. Ultimamente parece que a maldade, de repente, ficou arrogante de 

novo, com muitos jornais atacando o Dafa publicamente, inclusive em redes sociais, como 

Facebook e WeChat, onde circulam alguns elementos não-seguros. A maldade já chegou no 

estágio de “renascimento terminal
2
”? 

Mestre: Não é tão alarmante assim. Na verdade, a maldade nunca relaxou desde o 

princípio, só que às vezes vocês ficam otimistas demais, achando que a maldade mudou. 

Tenho dito diversas vezes que a maldade não irá mudar; se ela não vai mudar, claro que ela 

irá prender mais pessoas quando precisar, e às vezes irá prender menos gente. Não diga que 

ela está mudando só porque ela está prendendo mais ou menos gente. A maldade em si não 

mudará, o que vocês estão salvando é aquela pessoa. Qualquer pessoa que está sendo 

utilizada pela maldade e que não conseguiu ser salva agirá dessa forma. Claro, vendo num 

cenário mais amplo, a quantidade de maldade eliminada é cada vez maior, há cada vez menos 

                                                             
2 Condição médica de quando um paciente à beira da morte apresenta sinais de súbita recuperação 
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coisas ruins, isso com certeza. O ambiente e o cenário macroscópicos estão mudando, isso 

com certeza. 

 

 

Discípulo: Ultimamente meu carma de pensamento tem sido muito grave, quando leio 

os livros do Dafa parece que tem uma barreira no meio e nem todas as frases entram no 

coração. Colegas cultivadores também passam por situação parecida, dizendo que a 

interferência parece ser até mais forte que a consciência-principal, e os pensamentos retos 

emitidos também não têm a mesma potência de antes. 

Mestre: O estado de cultivo de cada um é diferente. Já disse a todos sobre a forma do 

cultivo no Dafa: cultivando em meio a esse complicado ambiente, há garantias de que você 

pode ter êxito, mas não é uma coisa fácil. Todos sabem que, caso não tenha cuidado, a parte 

que se cultivou bem pode cair a qualquer momento. Justamente para que todos possam ter 

êxito no cultivo é que se bloqueia o lado bem cultivado assim que ele se cultiva bem, sem 

deixar um instante a mais, e assim, o seu lado que se cultivou bem fica cada vez maior. 

Porém, o seu lado que não se cultivou bem nunca irá sentir isso, é por isso que durante todo o 

cultivo você estará nessa situação. Mas há uma ligeira modificação. Qual? Em um período de 

tempo, próximo a quando você está com uma parte bem cultivada, sua capacidade será muito 

forte, você sente que os pensamentos retos emitidos são bem fortes; e quando você se cultiva 

bem por completo, ela é bloqueado de uma vez, de repente, você se sente sem forças, como 

se estivesse cultivando de novo. Isso é justamente para que você continue a cultivar, e há essa 

ligeira modificação: isso acontece desde o princípio, não é algo que apareceu só agora. 

 

 

Discípulo: Muitos colegas cultivadores próximos a mim têm praticado com a palma 

virada ou caída sem saber disso, e outros sucessivamente apresentaram carma de doença. 

Mestre: No cultivo há uma frase que diz: “Cultivando sempre como no início, o 

sucesso é certo”, não é? (discípulos aplaudem fortemente) Qual era a emoção de vocês assim 

que obtiveram o Fa? Quando vocês souberam o que é este Fa, uau, aquela emoção era 

realmente forte, uma determinação inabalável: “com certeza irei me cultivar bem!”. Com esse 

mesmo coração do início, se você conseguir mantê-lo no processo do seu cultivo até o final, 

se você não tiver êxito, nem os Céus deixariam isso acontecer. (O Mestre ri; todos aplaudem). 

No entanto, o cultivo de vocês certamente será entre as pessoas comuns: cada tipo de 

coisas, de trabalhos dispendiosos, de interferências, incluindo esses fatores complicados da 
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sociedade, fora a pressão da perseguição em si mesma, tudo isso faz com que seja muito 

difícil você manter do início ao fim aquele coração muito determinado a avançar. Por isso, 

também disse que no processo do cultivo é fácil cometer erros, porque erros irão acontecer 

antes de o coração humano ser eliminado. Se você entendeu isso, junte forças e continue 

cultivando, e assim, você estará em um estado normal no cultivo, nada mais. Não se pode 

dizer que você não pode mais cultivar se você falhar, ou que você não é mais um cultivador 

se falhou em alguma coisa, não é assim que se vê o problema, pois é apenas um reflexo do 

processo de cultivo. É como um estudante em processo de aprendizagem; ele tira 10 e, em 

seguida, tira uma nota baixa, no entanto, isso não faz com que ele deixe de ser um estudante. 

Você continua sendo um estudante, e para aprender bem, você deve continuar. É por isso que, 

para uma pessoa que do início ao fim mantém fortes pensamentos retos no cultivo, até eu 

quando o vejo, o respeito muito. (todos aplaudem) 

 

 

Discípulo: Quanto mais alto, menos palavras. Para os discípulos que cultivam no 

ambiente da coordenação, frequentemente, não basta falar para conduzir as trocas de 

entendimento e outras atividades. Pergunto ao Mestre, como lidar com isso? 

Mestre: O estado de cultivo de cada um é diferente. Sim, algumas pessoas percebem 

que, quanto mais cultivam, mais o estado delas muda, isso também é normal. Não faz mal... 

se você não fala muito, então usar palavras só no que interessa (o Mestre ri) não interfere. 

 

 

Discípulo: Cada pensamento de um discípulo do Dafa é nitidamente visto pelos 

diversos Deuses, mas nos últimos anos os meus pensamentos emitidos frequentemente têm 

entrado no campo de colegas cultivadores ou pessoas comuns, me fazendo sentir confuso. 

Pergunto ao Mestre, como lidar com isso? 

Mestre: Não apenas os cultivadores, a maioria das pessoas de hoje vieram dos Céus 

para obter o Fa. Algumas foram profundamente enterradas por suas noções adquiridas, 

enquanto outras foram enterradas levemente, é como eu faço a analogia: para aqueles que 

foram enterrados levemente, algumas capacidades podem aflorar. Por que algumas pessoas 

comuns têm capacidades? por que algumas têm capacidades sobrenaturais mesmo não sendo 

cultivadores? As pessoas de hoje não são mais as pessoas do passado, a maioria veio dos 

Deuses, por isso todas têm capacidades, só que estas estão ocultadas ou trancadas, fortemente 

ou não, e as que não foram fortemente trancadas podem se manifestar. Se você pode sentir o 



25 
 

pensamento das outras pessoas, ou adentrar no pensamento dos outros e saber o que estão 

pensando, tente encarar essas coisas como algo normal, basta não deixar que isso influencie o 

seu cultivo e não encare isso como um fardo ou algo ruim. Em geral, em relação a um 

cultivador, no passado, no mundo do cultivo, assim que alguma capacidade sobrenatural 

emergia, isso era motivo de felicidade, porque, no passado, eles viam isso como uma 

elevação no nível no cultivo do Tao. Então, encare dessa forma também. 

 

 

Discípulo: O senhor orientou nossa mídia para que funcione como uma empresa de 

pessoa comum e aprenda do Shen Yun, mas o coordenador disse que na execução é bom usar 

o mínimo de recursos possível. Devemos valorizar aos recursos, mas caso não se possa 

formar um bom modelo de gerenciamento ou encontrar praticantes talentosos, também não dá 

para fazer bem. 

Mestre: Sim. O Shen Yun, como direi… Eu apenas criei um modelo completamente 

novo na sua execução. O formato desse grupo de artes é diferente daquele das pessoas 

comuns, pois é um ciclo virtuoso, e não irá sofrer impactos sob nenhuma circunstância 

econômica e sempre poderá se salvaguardar, enquanto que muitos grupos de artes de hoje vão 

falir se a economia não for bem, porque eles não operam num sistema normal de ciclo 

positivo, pois dependem de esmolas. “Esmolas” soa um pouco feio, vamos dizer então 

“caridade”, dinheiro que vem de patrocínio. Para eles, já não é fundamental, usar a 

apresentação e o talento pessoal para ser remunerado e, por isso, não é um ciclo virtuoso, não 

é um funcionamento saudável, então, é claro que irá falir. Os Deuses estão cuidando da 

sociedade humana, portanto, os Deuses não deixarão que isso perdure, é assim, é como eu 

vejo a questão. É por isso que algumas pessoas se sentem desconfortáveis quando entram 

para o nosso grupo, pois sentem uma grande diferença em relação às pessoas comuns. De 

fato, esse é precisamente um modelo totalmente novo que quero que as pessoas comuns 

vejam. Atualmente há muitos grupos de artes que estudam como o Shen Yun opera, que estão 

aprendendo a como se firmarem. 

Com relação às mídias, vocês também podem trilhar um caminho próprio; o Shen Yun 

também serve como uma referência, vocês também podem aprender. Eu tenho falado com os 

responsáveis pelas mídias sobre como treinar talentos e operar com eficiência. 
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Discípulo: Alguns colegas cultivadores criam pseudônimos para as pessoas 

renunciarem ao partido, mas os nomes não são atualizados no site do Epoch Times a tempo, 

em mais de um ano, milhares de nomes foram se acumulando. 

Mestre: Digo a todos que vocês não podem negligenciar o assunto da renúncia ao 

partido, pois é de suma importância! Está atrelado à salvação dos seres, bem como a de 

inúmeras vidas por trás dessas pessoas. Vocês devem tratar desse assunto com cuidado, 

inclusive o número de pessoas que renunciaram, pois os Deuses também estão 

contabilizando, não subestimem isso. 

 

Discípulo: [...] Tampouco registram em que dia foi feita a renúncia. Esses que não 

foram divulgados abertamente contam como sendo renunciados? 

Mestre: Para os Deuses talvez conte, mas vocês acabaram não fazendo bem nesse 

sentido, pois é a questão de realizar bem ou não o seu caminho do cultivo. Por isso, tratem 

com cuidado deste assunto. 

 

 

Discípulo: Parte dos discípulos organizaram o Shen Yun em uma cidade da América do 

Sul, e o efeito foi muito bom, mas o trabalho é excessivo e não deu para dar conta. Podemos 

contratar empresas de pessoa comum para arcar com parte da divulgação, bilheteria e outros 

trabalhos de bastidores, sob liderança de discípulos? 

Mestre: Não se pode contratar empresas de pessoa comum, definitivamente não façam 

isso. Não estou dizendo que temos algum tipo de segredo, é porque, afinal de contas, é um 

período extraordinário da perseguição do regime comunista chinês, e as empresas de pessoa 

comum podem ser ludibriadas com dinheiro, também oscilarão com os qing humanos, e os 

boatos da maldade irão fazê-las ficarem confusas. Já tivemos várias experiências desse tipo: 

assim que as pessoas comuns participam dos projetos dos discípulos do Dafa, imediatamente 

tornam as coisas uma bagunça, não se pode fazer assim. Já há muitas lições e experiências 

quanto a isso, portanto todos tomem cuidado com essas coisas. 

 

 

Discípulo: Sou um engenheiro de software, e penso em despender  algum tempo 

aprendendo tecnologias sobre inteligência artificial e computacional, mas tenho muitas 

dúvidas no coração. O Mestre poderia falar um pouco sobre a relação entre uma pessoa  e um 

computador? 
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Mestre: A sociedade já se desenvolveu a este ponto onde todas as empresas de 

computação parecem querer se apossar dos dados de cada pessoa. Todas estão operando na 

Internet, todas estão fazendo isso, por isso, quero que também haja discípulos do Dafa com 

essa habilidade, para assim construir um tipo de empresa de computação que não faça a moral 

das pessoas se degenerar. Então, se você quer entendê-la, você precisa dominar o assunto. Em 

outras palavras, a sociedade de hoje é dessa forma. Considere-se um cultivador, e como um 

discípulo do Dafa, seja como for, faça o que deve ser feito, e assim, não haverá problemas. 

 

Discípulo: Boas produções cinematográficas podem surtir o efeito de esclarecer a 

verdade, eliminar a maldade e purificar o coração humano. Nos últimos anos, a exigência das 

pessoas quanto à qualidade dessas produções é cada vez maior, mas vídeos de esclarecimento 

da verdade feitos por alguns colegas cultivadores possuem qualidade muito inferior, 

provocando escárnio e críticas negativas de pessoas comuns, até mesmo gerando efeito 

negativo para a imagem do Dafa, ao mesmo tempo, a produção desses vídeos consome 

muitos recursos dos discípulos do Dafa. 

Mestre: De fato: realmente, é melhor não colocar no canal de televisão aqueles que não 

têm um nível tão bom. Em outros ambientes, se você exibi-los, então que seja assim. As 

coisas veiculadas no canal de televisão definitivamente devem ter uma alta qualidade. 

 

 

Discípulo: Pode-se lançar edições do Zhuan Falun com legendas fonéticas ou 

transliteração? Isso será de grande ajuda para colegas cultivadores de fora da China que 

querem aprender chinês. 

Mestre: Já havia regulamentos sobre essas coisas. Seja legenda fonética ou 

transliteração, não sou contra isso. Sobre essas coisas, basta perguntar à Associação para 

saber. 

 

 

Discípulo: Colegas cultivadores que cuidam da manutenção técnica dos sites, por 

precisarem pesquisar material, precisam acessar grande quantidade de informações de pessoa 

comum. Isso irá adicionar carma ou poluí-los? 

Mestre: Não. Porque não? Porque o trabalho de vocês é salvar as pessoas, e os Deuses 

estão cuidando e ajudando vocês, por isso não irá acontecer isso. Em relação, a outros 
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cultivadores que ficam olhando coisas de pessoa comum, inclusive com frequência, não é 

assim. Para os que trabalham com mídias e fazem especificamente isso, não há problemas. 

 

 

Discípulo: Um coordenador da minha região insiste em falar quase que exclusivamente 

sobre a extração de órgãos de discípulos do Dafa, praticamente não falando sobre as 

maravilhas do Dafa, inclusive insistindo que uma pessoa comum que assinar a petição contra 

a perseguição prova que ela já estará salva. Pelo que eu saiba, mesmo para os que assinarem, 

isso não prova que eles realmente compreenderam a verdade; fora isso, praticantes do Falun 

Gong da Europa circulam internamente uma versão que chama a verdade sobre o Falun Gong 

de “a verdade sobre a extração de órgãos do Falun Gong”. 

Mestre: Há algo como isso? Um coração de medo que provoca o pensamento de não 

querer validar o Fa de maneira digna, gera essas ações muito débeis. Entendimentos 

desviados em geral são provocados pelo coração de medo. 

 

 

Discípulo: O Mestre arranjou para que todo ano, os seres que assistam ao Shen Yun 

sejam diferentes, e os assentos nos teatros são pré-estabelecidos. É inadequado de nossa parte 

ir a quem já viu o Shen Yun e já foi salvo e pedir a  ele que compre ingresso para assistir 

novamente? 

Mestre: Mais de 80% dos espectadores dos shows do Shen Yun são público novo, não 

importa em que circunstâncias, a maioria sempre será de espectadores novos, mas uns dez, 

vinte por cento mais ou menos – em algumas regiões chega a vinte por cento – será de 

público que já assistiu antes. Porque, em geral, a situação é que este ano ele assiste, no outro 

ano outra pessoa assiste, para constantemente salvar pessoas, não é? Então porque ainda vêm 

espectadores que já assistiram antes? Porque assim é que as velhas forças acham que é o 

normal; não seria incomum demais se sempre só viesse público novo? É por isso que alguns 

espectadores antigos também vêm; então esses que vêm mais de uma vez, se vierem todo 

ano, serão beneficiados todo ano? Não. Depois que se define quais serão os espectadores 

repetidos, a cada vez que eles vem, se elimina um pouco (aplausos). 

 

 

Discípulo: Na minha região há alguém com interferência demoníaca da própria mente 

que diz que pode eliminar o carma dos praticantes, e muitos praticantes vão até ele para 
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estudar o Fa, dizendo que o campo de lá é bom. Essa pessoa ainda produz livros do Dafa, 

com custo de impressão maior do que o normal, e exige que os praticantes entreguem a ele os 

livros do Dafa que tinham e as fotos do Mestre, e ele as destroem de forma escondida, 

dizendo que são do Fa do velho Universo, e diz aos praticantes para que peguem o Fa do 

novo Universo com ele. Muitos praticantes foram com ele. Mandei um artigo para o Minghui 

várias vezes pensando em alertar os colegas cultivadores da região, mas nunca foi publicado, 

não sei o porquê. Pergunto se podemos comprar os livros do Dafa fabricados por esse tipo de 

pessoa. 

Mestre: O cultivo se depara justamente com esse conglomerado complicado de 

pessoas; há pessoas de todos os níveis, reinos de consciência e pensamentos, por isso salvar 

pessoas é algo difícil. Sempre que surge esse tipo de fenômeno esquisito no ambiente dos 

discípulos do Dafa, isso acontece porque naquela região há pessoas com apegos desse tipo 

específico; caso nessa região não houvesse pessoas com esse apego, ele não surgiria. É por 

isso que nesses anos todos – pensem, deem uma recapitulada – tem acontecido todo tipo de 

coisas esquisitas em todos os lugares da China continental, e qual é o objetivo disso? É expor 

esses corações humanos de apego que não foram bem cultivados, é para que vocês sejam 

ludibriados, sofram quedas, percam monetariamente, a ponto de só entenderam depois de 

quebrar a cabeça e sangrar ao final. O objetivo é eliminar esses apegos, é com esse objetivo 

que surgem essas coisas. Por isso, penso que isso é causado por problemas no cultivo dos 

praticantes locais, fazendo assim com que sejam punidos pelas velhas forças; no mínimo, 

vocês deram espaço para que esses demônios de caminhos perversos e caóticos interferissem 

no Fa. 

 

 

Discípulo: Quanto mais perto do final, mais diligente. Mas ainda há alguns praticantes 

com grande interferência do próprio corpo, aparecendo carma de doença de diferentes 

intensidades, influenciando na execução das três coisas. Como ajudar esses colegas 

cultivadores? 

Mestre: Sim: do início ao fim, as velhas forças não querem que os discípulos do Dafa 

tenham um ambiente tranquilo. Assim que elas percebem que existe algum tipo de coração 

nos discípulos do Dafa de alguma região, elas irão fazer alguma coisa para que todos 

percebam isso, para que assim vocês cultivem e vejam qual é o pensamento que se reflete em 

vocês: se estão caminhando  para os pensamentos retos ou para os corações humanos; elas 

têm agido desse jeito durante todo esse tempo. Alguns praticantes abrigam apegos por longo 
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período de tempo sem ter consciência disso, inclusive, possivelmente, por se ocuparem 

demais com o esclarecimento da verdade e com as coisas do Dafa, acabam não pensando em 

si mesmos com atenção, não pensando em si mesmos minuciosamente, e depois que esse 

problema se torna grave e as velhas forças não querem perdoá-lo, isso se manifesta. Por isso 

tomem extremo cuidado com essas coisas. Não importa o quão desenfreada possa ser a 

maldade, ela jamais ousaria tocá-lo se você não tivesse problemas. 

 

 

Discípulo: Na versão impressa do Zhuan Falun há um trecho do Fa no final: “Zhuan 

Falun não é elegante na superfície da redação, inclusive não se adequa à gramática moderna”; 

alguns praticantes acham que esse trecho não pertence ao conteúdo do Zhuan Falun e que não 

deve ser lido durante o estudo do Fa em conjunto, assim como há praticantes que acham que 

isso é o Fa, que está no livro do Fa e que deve ser lido. 

Mestre: Em estudos coletivos não precisam ler esse trecho. Esse trecho foi escrito por 

mim, mas você pode não lê-lo, não precisa lê-lo ao estudar o Fa. Eu estou dizendo isso, hein: 

não há problemas (aplausos). 

 

 

Discípulo: “Descer ao mundo com o Mestre e ser rei por mil anos”: o que isso quer 

dizer? 

Mestre: Esses mil anos já passaram, você já foi rei na história, só que você não sabe 

disso. Algumas pessoas sempre foram reis durante a história, depois que reencarnaram, 

continuaram sendo reis. Para vocês, discípulos do Dafa que estão presentes: no passado o 

mundo já esteve dividido em dezenas de milhares de países; como os chineses dizem: 

“quando o mundo estiver muito tempo fragmentado, ele se unificará; quando estiver por 

muito tempo unificado, ele irá se fragmentar”. Ou seja, um país grande e unificado depois de 

um tempo se divide em países pequenos, o maior número que já teve foram dezenas de 

milhares. De todo modo, houve levas e levas de reis, mas todos foram discípulos do Dafa 

exercendo esse papel, isso com certeza (aplausos). 

 

 

Discípulo: Como discípulos do Dafa adolescentes devem equilibrar a relação entre 

fazer bem os trabalhos do Dafa, a família e os pais? A pressão de interferência da sociedade e 
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das noções da família é muito grande. Os pais não concordam caso você não queira ir pelo 

caminho de perseguir títulos acadêmicos e trabalhos de pessoa comum. 

Mestre: Cultivando na sociedade das pessoas comuns, se vocês não caminharem pelos 

extremos, será fácil lidar bem com as pessoas comuns. Se é para obter um título acadêmico, 

então que seja. Todas as formas da sociedade das pessoas comuns são seu ambiente de 

cultivo, a porta é aberta a tal tamanho: todas as manifestações dessa sociedade tornaram-se 

seu ambiente de cultivo, pois o Fa é imenso! Você pensa que é grande demais, não? Não é, 

pois o Universo é maior ainda. A humanidade não é tão grande; tantos discípulos do Dafa, 

ainda por cima, eram soberanos nos Céus, vieram todos aqui para cultivarem, então aqui 

realmente ficou pequeno. 

 

 

Discípulo: Atualmente, discípulos do Dafa da China continental usam muito o meio de 

fazer ligações por telefone ou celular para salvar as pessoas, mas alguns colegas cultivadores 

criaram dependência do celular e não têm mais coragem de esclarecer a verdade frente-a-

frente: alguns não escutam com atenção os recados de voz e as gravações do telefone, alguns 

ligam repetidamente para o mesmo número, causando repulsa na outra parte e dando pretexto 

para as velhas forças, causando escassez e inflação em cartões telefônicos; alguns colegas 

cultivadores não conseguem adquirir créditos, fazendo o número ser cancelado e 

desperdiçando recursos. 

Mestre: Não importa qual meio você utilize durante o esclarecimento da verdade, é 

tudo para salvar pessoas, mas não dependa de nenhum meio em específico e tenha realmente 

coragem de esclarecer a verdade frente-a-frente, pois se não fazem, isso também é um 

coração de medo, e isso faz manifestar esse tipo de problema. Como fazer então? Acho que o 

Mestre não precisa falar muito sobre isso, assim que eu li esse problema vocês já entenderam. 

Faça um pouco melhor então. 

 

 

Discípulo: O alvo da divulgação do Shen Yun são as pessoas de classe alta, pois nesse 

grupo o nível cultural e os valores artísticos são frequentemente mais elevados, constituindo-

se no núcleo central das tradições e de impulso aos valores retos da sociedade (Mestre: 

“Exato”). Mas na divulgação do Shen Yun deste ano, o que foi feito em muitas localidades 

difere bastante das concepções da classe alta. Já ouvimos algumas respostas negativas da 

população ocidental: praticantes de alguns lugares alteraram o design e a redação de materiais 
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de divulgação do Shen Yun com base em gostos e interpretações pessoais, afetando a imagem 

da marca requintada do Shen Yun; alguns estão repletos de erros de inglês e inglês 

“achinesado”; alguns constantemente forçam descontos nos preços para impulsionar a 

bilheteria, inclusive inventando jeitos para fazer liquidações; alguns não escolhem os lugares 

adequados para divulgar os materiais, indo inclusive em locais sujos e caóticos. Essas 

práticas fizeram alguns ocidentais acharem que o Shen Yun veio da China continental ou do 

Chinatown. Inclusive praticantes que alteraram os materiais disseram aos outros para que não 

deixassem o escritório do Shen Yun saber disso. Seria o caso de unificar o controle em 

relação à qualidade do design e à forma de divulgação? 

Mestre: Quem é o escritório do Shen Yun? Representa o Shen Yun. Já disse na 

conferência para o Shen Yun que não é permitido mudar os materiais arbitrariamente. Digo a 

todos que fui eu quem escolheu aquele material e a imagem daquele cartaz maior; foi o 

designer do Shen Yun, o designer do escritório do Shen Yun quem o desenhou, depois que 

ele terminou trouxe para eu conferir, e ele mudaria se eu não estivesse de acordo, e só foi 

distribuído depois de eu ter decidido. Se você quer mudar coisas do Shen Yun, é algo ilegal 

mesmo dentro da sociedade das pessoas comuns. No mínimo, como cultivador, aquilo é uma 

coisa definida pelo Mestre, então você não pode mudar casualmente, certo? (aplausos) Além 

do que, o design daquela propaganda foi feito usando concepções tradicionais, a coloração e 

o layout são todos tradicionais, que as pessoas de hoje não conseguiriam fazer. Aquelas 

coisas que vocês fazem não têm valor de apreciação artística nem noções da coloração da arte 

tradicional, eu acho várias coisas bem cafona quando vejo, por isso afeta a reputação do Shen 

Yun...Inclusive o inglês usado lá é um inglês de estilo chinês que as pessoas não conseguem 

entender, inclusive, com frequência há erros gramaticais, há também uns que tem as letras 

maiores do que o título “Shen Yun”; de todo modo, saem coisas bem esquisitas... Sem falar 

que você mesmo não entende como se faz propaganda e faz como bem entende, não pode ser 

assim. Já falei sobre esse assunto, falei sobre esse tópico específico ontem na conferência do 

Shen Yun; tomem cuidado. 

Outra coisa é que o Mestre fez um show direcionado à sociedade de classe alta, e as 

coisas que você faz sempre vão de encontro ao que o Mestre faz: o Mestre diz para você ir 

para o Leste, mas você sempre vai para o Oeste. Por exemplo: disse que o Shen Yun se dirige 

primeiro à classe alta, disse para abrir primeiro à classe alta, fazer disso uma porta da 

salvação para as pessoas, só assim pode-se atingir toda a sociedade. Você nunca faz conforme 

o pensamento do Mestre e sempre faz como bem entender. Para onde eu vou, sempre dou 

uma olhada nos bairros que são bons, e lá geralmente não há nenhuma propaganda; quando 
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você vai para o Chinatown, tem propaganda por todos os lados. Nos bairros onde há 

propaganda sendo feita geralmente são bairros com qualidade de vida bem pobre, e acaba 

sendo desperdício, jogar dinheiro fora. 

No início, o Shen Yun se apresentou por vários anos no Radio City, às vezes uma turnê 

durava quinze dias, com um público de cerca de seis mil pessoas todo show; os ingressos 

vendidos custavam cinco, dez, quinze dólares, o mais caro custava vinte e cinco dólares. 

Depois de vários anos, nem a influência da cidade de Nova York foi aberta. Aquelas pessoas, 

quando se empolgavam com o espetáculo, assobiavam e gritavam, mas quando terminavam 

de ver davam uma risada e ficava por isso; alguns inclusive diziam: “como esse show da 

China não tem dança de leões?” – o padrão de apreciação dele está nesse nível, então não 

havia efeito nenhum depois do espetáculo. Por isso é que deve-se abrir primeiro à classe alta. 

As coisas que você faz nunca conseguem acompanhar aquilo que o Mestre quer fazer, então é 

claro que a bilheteria não irá bem. 

O mesmo para vocês, jornalistas das mídias, quando fazem entrevistas, já falei sobre 

esse problema várias vezes. Eu quero que seja a classe alta, então, entrevistem as pessoas de 

classe alta... No entanto, as pessoas que você mostra nas reportagens não são pessoas de 

classe alta, são todas das classes baixas, e elas não são compatíveis com as coisas que nós 

fazemos. Não estou discriminando ninguém, eu quero focar na classe alta para abrir a porta 

da salvação para as pessoas, eu quero salvar todas as pessoas! Só abrindo a porta da classe 

alta é que se poderá abrir toda a sociedade. Disse há pouco: no Radio City os ingressos eram 

vendidos a cinco dólares, num auditório de seis mil pessoas e turnês que às vezes duravam 

quinze dias, não surtia nenhum efeito, não conseguia abrir nem as portas de Nova York; mas 

assim que foi para o Lincoln Center, os preços dos ingressos subiram e, o público acabou 

aumentando; depois de dois shows, Nova York inteira se abriu: as pessoas sentadas nos 

ônibus e nos metrôs estavam todos falando do Shen Yun, e a situação mudou na hora. 

 

 

Discípulo: É adequado organizar praticantes da China continental para irem a Taiwan 

ou outros países para assistir ao Shen Yun ou participar de fahuis? Isso interferiu com o 

caminho de cultivo que o Mestre arranjou para os praticantes nesse período? Discípulos do 

Dafa de Beijing cumprimentam o Mestre! 

Mestre: Ouvi dizer que algumas pessoas insistem em não escutarem, e conduzem os 

praticantes muito abertamente para cá e para lá, negligenciando por completo a questão da 

segurança. Quando os praticantes de fora da China ficam sabendo, na mesma hora acham que 
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essa pessoa é um espião do partido comunista chinês, que está de propósito expondo os 

praticantes na sociedade. Claro, também há os que organizam praticantes para participarem 

de fahuis, querendo ficar aqui neste meio, há alguns que também são assim. Por mais que eu 

não veja o problema sempre assim, trata-se de um período extraordinário, e os praticantes de 

fora da China veem a questão dessa forma. Se você é tão desleixado assim quanto à 

segurança, será que é porque tem o problema de você ter tido um entendimento desviado no 

cultivo? Será que isso não foi motivado por algum coração de ostentação? Como ignorar por 

completo a segurança dos praticantes? Os praticantes de fora da China acham que pessoas 

assim se desviaram no cultivo; eu acho que você não se desviou no cultivo, certo? 

 

 

Discípulo: Mais de dez mil discípulos do Dafa de 58 países e regiões cumprimentam o 

grandioso Mestre, e agradecem a salvação benevolente do Mestre! Heshi. (todos aplaudem 

fortemente) 

Mestre: Vamos ficar por aqui com as respostas às perguntas, não irei tomar mais do 

tempo de vocês, pois o fahui, com todos se comunicando e trocando experiências, é algo bom 

para a elevação de todos. Todos também querem ver o Mestre, então o Mestre ainda 

considera que precisa vir e aproveitar para responder algumas perguntas de vocês. Mas não 

podem ser muitas, porque se for dito claro demais, aprofundado e específico demais, as 

velhas forças não aceitarão. Eu não quero colocar dificuldades adicionais no caminho do 

cultivo de vocês, afinal de contas, a perseguição já é severa; quanto mais claro eu disser as 

coisas, maior será a dificuldade para vocês. Eu não posso caminhar por vocês, vocês têm de 

caminhar por conta própria. Todos que vêm caminhando desde o “20 de julho” de 1999, 

precisam valorizar a si mesmos, vocês são realmente extraordinários. Todos os Deuses 

valorizam vocês. Espero que vocês possam trilhar bem o caminho que ainda têm à frente. 

Especialmente àqueles que não fizeram bem, vocês precisam tomar extremo cuidado e 

aproveitar o tempo que ainda resta. Obrigado a todos! (discípulos aplaudem fortemente) 

 


