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Ensinando o Fa em Washington D.C. 

 Li Hongzhi, 21 de junho de 2018, Estados Unidos 

 

 

(Cerca de dez mil discípulos do Dafa se levantam e aplaudem por longo período. O 

Mestre sobe ao palco, faz Heshi e faz um sinal de mão para que todos na plateia se 

sentem.) 

Olá a todos! (Os discípulos respondem juntos: “Olá Mestre!” e aplaudem 

fortemente. O Mestre faz um gesto para que parem de aplaudir). Todos têm trabalhado 

arduamente! (Discípulos: “O Mestre é quem tem trabalhado arduamente!”. O Mestre faz 

um gesto de mão indicando para que todos fiquem em silêncio). Essa perseguição, dito 

nas palavras das velhas forças, é uma prova de fogo e sangue para os discípulos do Dafa, 

é um batismo, é também um refino para se obter ouro puro. Seja como for, como um 

cultivador, a responsabilidade que vocês carregam é realmente muito grande: a salvação 

dos seres. Vocês mesmos não têm tanto carma, não têm um carma tão grande. Porém, 

todos sabem que, dentro da sociedade humana, nenhum ser é um ser comum, inclusive 

nem os animais são seres comuns. Muitos deles vêm de níveis elevados, e devemos salvá-

los. As vidas que esses seres representam são vidas que serão eliminadas dentro do velho 

Universo se não forem salvas, por isso devemos salvá-los. Então se os salvarmos, essas 

vidas que eles representam também serão salvas. Salvar muitas vidas, aparentemente se 

mostra algo muito bom, mas e quanto ao carma? É um carma imenso. Inclusive na 

sociedade das pessoas comuns, nessa correnteza intensa, pensem todos nisso, o carma é 

também muito grande. Isso tem gerado dificuldades, complicações e desafios para salvá-

los, e também gerou essa perseguição. 

Em essência, essa perseguição são coisas ruins de níveis baixos que nos impedem 

de salvar pessoas. As vidas de níveis elevados acham que essa perseguição é uma prova 

justa e um cultivo para os discípulos do Dafa, essa é a relação. Na verdade, todas as 

religiões retas na história, por exemplo, os Deuses que conhecemos e desceram para 

salvar as pessoas, ou seja, todos esses seres que estabeleceram a cultura para podermos 

reconhecer os Deuses, todos eles também passaram por situações semelhantes. Vendo a 

partir dessa perspectiva, a situação é igual. No entanto, as coisas que os discípulos do 

Dafa estão fazendo são mais profundas que no passado. Se as pessoas são todas seres de 

níveis elevados que representam incontáveis vidas e que se encarnaram como humanos, 

pensem todos: a forma como as pessoas do mundo viveriam na sociedade humana seria 
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um grande problema. Sendo assim, a sociedade humana não é algo simples. Porém, 

embora as pessoas no mundo de hoje não sejam seres simples, assim que entram na ilusão 

do mundo, neste agitado ambiente mundano, elas passam a se comportar de maneira 

bastante ruim, algumas inclusive se comportam muito mal, mas na essência, suas vidas 

são muito extraordinárias.  

Na superfície, levadas pela onda da modernidade, por uma mentalidade moderna que se 

afastou da cultura transmitida pelos Deuses, regadas pela maldade da cultura do partido 

na sociedade, cultura criada pelo perverso partido comunista, as pessoas do mundo de 

hoje acabam se comportando dessa maneira; de um modo bastante ruim. No entanto, nós 

devemos salvá-las. Os discípulos do Dafa são a única esperança de salvação desses seres, 

os outros não podem fazer isso. 

É como eu disse a todos, eu disse que as religiões apenas pavimentaram, durante a 

história, uma cultura humana que permite conhecer o divino. Como são os diferentes 

Deuses, como são as diferentes crenças nos Deuses, o que se deve fazer para ir ao mundo 

dos Deuses, como cultivar; as religiões apenas serviram para pavimentar uma cultura 

assim. Neste momento-chave final, essas religiões são capazes de verdadeiramente 

assumir a responsabilidade de salvar os seres do Universo? Nenhuma religião é capaz de 

fazer isso, nenhuma é capaz de assumir essa responsabilidade, somente o Dafa e os 

discípulos do Dafa são capazes disso. Portanto, não é algo simples. Possivelmente, todos 

vocês (o Mestre sorri) são originalmente de grande qualidade-inata, com grande 

representatividade, possivelmente as suas habilidades inatas sejam muito grandes, mas, 

quando se vive na sociedade das pessoas comuns, sob os diversos tipos de tentações que 

existem na sociedade, inclusive sob a interferência de todo tipo de coração humano, é 

difícil não se atolar e não se contaminar nessas coisas. O bom é que, ao longo da história, 

os discípulos do Dafa foram constantemente limpos por mim, seus carmas foram 

constantemente eliminados, de modo que chegaram nos dias de hoje como pessoas bem 

diferentes das pessoas comuns. Aos olhos dos Deuses, em meio a essa forte correnteza, 

quem é capaz de não seguir a onda e ficar à deriva, quem consegue ficar parado em pé lá, 

já é uma pessoa extraordinária! Só por não estar sendo arrastada por essa onda, essa 

pessoa é simplesmente extraordinária! No entanto, os discípulos do Dafa vão além disso, 

pois não só não são arrastados, como vão em sentido contrário a essa correnteza! (Os 

discípulos aplaudem fortemente, o Mestre faz Heshi). 

Em meio a essa forte correnteza da humanidade, vocês remam contra a correnteza, 

e pensando bem, não é só isso! Todo o Universo está num processo de eliminação, de 
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degeneração, e vocês conseguem remar contra uma correnteza como essa! Na sociedade 

atual, se uma pessoa tem um pouquinho de pensamento reto, essa pessoa já é 

extraordinária! Não é assim? O tipo de sociedade e estrutura social exercem uma 

influência que dificulta que uma vida consiga ter pensamentos retos. Nas sociedades do 

passado, o coração das pessoas era bastante reto e as qualidades morais delas eram todas 

bastante elevadas, e nesse caso, se você fizesse coisas boas, não seria nada de especial, 

pois todos eram assim. Porém, numa sociedade como esta de hoje, onde as pessoas já não 

distinguem mais entre o bem e o mal, uma sociedade onde o bem e o mal estão até 

invertidos, se você consegue lidar com tudo isso com pensamentos retos, se você pode ter 

pensamentos retos, então, você é extraordinário. 

Falando disso, quero falar sobre uma questão que nunca falei a vocês antes. Sempre 

falamos de cultivo, cultivo. Mas, o que é o cultivo? Na verdade, poucas pessoas entendem 

seu significado verdadeiro. O cultivo é a realização de uma vida. Não é cultivo só porque 

é feito dentro das religiões, tampouco é cultivo só porque se trata de um grupo de pessoas 

que cultivam. Se os três-reinos foram criados num momento em que o Universo estava 

em colapso, especialmente a atual sociedade humana, e se todas as vidas que estão 

reunidas aqui representam uma incalculável quantidade de vidas e grupos de níveis 

elevados, então, que tipo de sociedade é esta? Como devemos encarar a sociedade 

humana? Pensem todos, essa não é uma questão trivial. Na verdade, se um ser foi capaz 

de vir à sociedade humana, então, ele veio a um ambiente de cultivo. Eu sempre digo que 

toda esta sociedade é, na verdade, um ambiente de cultivo criado para os nossos discípulos 

do Dafa. Você não está dentro de uma religião, no entanto, você cultiva em meio à 

sociedade, sendo assim, isso não significa que cada profissão se tornou seu meio para o 

cultivo? Na verdade, não é só isso. Todas as pessoas também não estão nesse ambiente 

de cultivo?! Já existiu uma sociedade como está na história?! 

Cada classe social, cada ambiente da sociedade, cada manifestação de distintos 

aspectos da sociedade, estão todos testando o coração das pessoas. Em cada coisa que 

acontece no cotidiano, o coração humano está sendo observado; estão registrando tudo 

isso. Por que um único espetáculo do Shen Yun é capaz de salvar? Porque a pessoa já tem 

a estrutura necessária e há o ambiente para tal. Sempre digo que o público que vem para 

ver Shen Yun não é um público comum, não é qualquer pessoa que entra; a pessoa já tem 

que ter essa estrutura, ela foi selecionada na sociedade, ela só conseguiu entrar no 

auditório porque conseguiu ganhar essa oportunidade predestinada. Ou seja, dentro da 

sociedade humana, nesse grande ambiente, ela já estava cultivando. Lembro-me que 
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quando o espetáculo esteve em cartaz numa cidade, acho que no estado da Carolina do 

Norte, eu fui lá. Todos os ingressos foram rapidamente vendidos, porém, no dia da 

apresentação, ocorreu uma nevasca, e a neve foi tanta e tão espessa que não foi possível 

ir de carro. Apenas 30% das pessoas puderam ir. Apesar de apenas 30% terem ido assistir 

ao show, as coisas que essas pessoas falaram a respeito do que sentiram, foram todas 

muito vívidas. Uma delas disse que, no momento que ela saiu de casa, pareceu ser um 

cultivo durante todo o caminho: cada passo dado foi difícil, cada passo levou a reflexões, 

foi assim até entrar no auditório; foi como um processo de cultivo e, quando ela terminou 

de ver o show, foi como se ela tivesse se Iluminado. (Os discípulos aplaudem fortemente). 

Ou seja, não subestimem a sociedade humana de hoje, não são apenas os discípulos do 

Dafa que estão cultivando, as pessoas também fazem parte disso, elas também estão sendo 

refinadas. No cotidiano, no trabalho, em diferentes ambientes, os problemas que elas 

enfrentam, seus pensamentos, inclusive as ações que elas tomam, estão posicionando-as 

em seus respectivo lugares, colocando-as em seus respectivos níveis em meio ao 

confronto entre o benevolente e o malevolente. 

Então, neste grande ambiente, se tudo aqui é cultivo, então é algo excelente, pois 

todos são cultivadores, certo? Não é assim. Todos sabem que, numa caldeira onde se 

refina aço, nem tudo que é jogado dentro dela é minério de ferro; tem também migalhas 

de carvão, não é? Como seria possível produzir aço sem essas migalhas de carvão? Na 

sociedade humana também é assim. Embora muitas vidas de níveis elevados tenham 

vindo, também vieram demônios que encarnaram como humanos, e eles estão 

perturbando essa sociedade, constantemente arrastando as pessoas através da onda dos 

assim chamados pensamentos modernos. Eles incutem nas pessoas a mentalidade 

moderna, eles dizem a você para se afastar do caminho tradicional arranjado pelos 

Deuses; isso ocorre para que as próprias pessoas destruam o seu caminho de regresso, 

pois o caminho tradicional foi arranjado pelos Deuses. Como eu disse há pouco, se é 

cultivo, então, com certeza é preciso trilhar num caminho dos Deuses. Porém, esses 

demônios também encarnaram como humanos, inclusive grande quantidade de demônios 

encarnaram como humanos. Sem tudo isso não seria possível produzir aço, o fogo não 

queimaria tão alto, o forno não estaria tão frenético, não daria certo se essa temperatura 

não fosse alcançada. Por isso eles têm produzido esse tipo de efeito na sociedade humana 

usando a mentalidade da modernidade, usando diversos métodos que degeneram a 

humanidade e diversas manifestações para destruir a humanidade, inclusive conduzindo 

a humanidade. Realmente muitas pessoas foram arrastadas para dentro disso, 
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especialmente os jovens. O local onde eles mais se concentraram para agir é onde há 

estudantes, especialmente os universitários. 

Seja como for, também não quero falar pesado demais, pois todos podem pensar a 

respeito disso. Basicamente, essa é a situação da sociedade humana. Inicialmente, 

também percebi e fiquei observando essa tribulação tão grande assim, e em meio à onda 

de pensamentos modernos, quantas pessoas seriam capazes de superá-la? Mas eu acabei 

percebendo que, com exceção da China, nos outros lugares do mundo, as classes mais 

altas da sociedade não eram movidas por isso. Com relação a elas, não era possível 

influenciá-las, não importa como se tentasse isso, pois elas simplesmente rejeitavam as 

coisas da modernidade, as rejeitam muito fortemente e é por isso que só elas ainda se 

seguram firmemente ao tradicional, e ainda conseguem preservar aquele caminho 

arranjado pelos Deuses. Na sociedade da China, isso não é possível; as pessoas não 

conseguem distinguir entre o bem e o mal depois de serem incutidas com a ideologia do 

perverso partido comunista, e assim, absorveram de uma vez, por completo, essas coisas 

feitas sob a liderança desses demônios que encarnaram na sociedade Ocidental; a 

sociedade inteira faz essas coisas, basicamente a situação é assim. Por que a China está 

desse jeito? Todos sabem, para onde eu disse que os reis deste mundo – já que se optou 

por uma sociedade democrática - foram? Foram todos para a China. Reis de cada período 

histórico, não somente os desse povo, desse país, ou de um único período histórico. Reis 

de cada período histórico, os de níveis mais elevados que vieram dos Céus, que 

representam corpos celestiais ainda maiores, os com maiores qualidades-inatas, todos 

encarnaram na China, constituindo lá o ambiente principal do cultivo. Por isso é que lá é 

o mais caótico, todo tipo de coisa ruim foi colocada lá dentro. Aparentemente, a sociedade 

é bem próspera e, com todo tipo de coisas, eles estão todos atiçando os corações humanos 

e corrompendo a humanidade, nem você seria capaz de não ser atraído por isso. Pensem 

todos, o quão difícil é superar um lugar desses! Por isso, frequentemente penso que os 

nossos discípulos do Dafa dentro da distorcida sociedade chinesa, seja como for, foram 

realmente perturbados muito seriamente por todas essas coisas; porém, em relação ao 

Dafa, não importa como, eles não se separam dele, e eles sempre farão as coisas do Dafa, 

e, quanto a isso, eu me sinto bastante consolado, eu acho isso extraordinário (aplausos 

dos discípulos crescem gradualmente, aplausos fortes, o Mestre pausa). Essas coisas 

modernas, as ações e mentalidades das pessoas e diversas outras coisas, todas podem se 

manifestar em diversos aspectos do cotidiano, em tudo é possível ver os rastros daquilo 

que foi poluído. De todo modo, os discípulos do Dafa podem fazer bem as coisas que 
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devem fazer, vamos colocar assim: se você, discípulo do Dafa, está conseguindo levar 

adiante a promessa que você fez, se você está conseguindo fazer as coisas que um 

discípulo do Dafa deve fazer, então, isso é o mais grandioso, o mais extraordinário. Não 

se afastar do Fa, cultivar bem a si mesmo sob tamanha interferência e, ainda assim, ser 

um discípulo do Dafa e fazer as coisas dos discípulos do Dafa, é algo extraordinário, 

porque a sociedade na China realmente é complicada demais. 

Na verdade, tampouco é simples na sociedade Ocidental. Os métodos que os 

demônios utilizam para destruir a humanidade são levados adiante por meio da subversão 

da cultura, e exercem esse efeito fazendo você ver as coisas de uma perspectiva que 

amplia a mentalidade de “permissividade”, que amplia o pensamento no qual o “eu” é o 

centro, o suposto... Não quero falar muito sobre isso, pois atualmente essas coisas são 

muito defendidas e valorizadas. Então, é incutindo nas pessoas uma outra perspectiva. 

Eles destroem a cultura tradicional, e isso reforça a mentalidade moderna, por isso, o que 

nós enfrentamos é uma sociedade humana caótica. O Mestre está dizendo essas coisas 

porque chegou a hora de fazer isso. As coisas, quando chegam a um extremo, certamente 

vão para um sentido oposto; a aura da retidão está aumentando, aos poucos as pessoas 

estão conseguindo ver que há esperança, esta era está gradualmente acabando; quero que 

vocês também gradualmente passem a compreender essas coisas. 

O perverso partido comunista já está insustentavelmente podre, todos sabem disso. 

Nem mesmo aqueles que detêm o poder em países comunistas sentem orgulho dele, 

apenas o usam para manter o poder. Eles não conseguem encontrar uma saída para 

sociedade, no entanto, tampouco querem largar o poder que têm em mãos; é uma situação 

como essa, não há mais ninguém que realmente acredita nele. Apesar de esse demônio, 

que é o perverso partido comunista, estar governando o mundo, assim como a humanidade, 

está sendo lentamente destruído. Não importa como ele se manifesta, não importa o estado 

da sociedade, os discípulos do Dafa são os protagonistas desta sociedade, esse espetáculo 

é estrelado por vocês. Seja como for, as migalhas de carvão não se comparam ao aço, e 

elas estão refinando vocês em vez de vocês estarem refinando-as. Em outras palavras, o 

perverso partido comunista, inclusive esse demônio, existe para vocês, sobrevive para 

vocês. Ao mesmo tempo, como todos sabem, este Universo já se degenerou e já está 

insustentável há muito tempo, e ele também existe por causa do Dafa, só por isso é que 

ele ainda existe até hoje. Se o que estamos fazendo hoje não tiver êxito, tudo irá se 

desintegrar, e ele deixará de existir. Nós fomos capazes de continuar fazendo bem as 

nossas coisas, mesmo sob tal situação; não importa o quão caótico ou complicado as 
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coisas estão, os discípulos do Dafa continuam fazendo todas essas coisas, e isso quer dizer 

que nós conseguiremos (discípulos aplaudem fortemente). 

Outra coisa, todos sabem que, atualmente na sociedade, especialmente na China 

continental, ainda há repressão. Nós também podemos enxergar claramente que essa 

repressão ainda decorre da velha máquina girando, enxergamos esse ponto muito 

claramente. Tudo isso, eu acho que vocês também já conseguiram perceber. 

Aparentemente, não segue uma sequência lógica, mas gradualmente vocês também serão 

capazes de perceber que, na verdade, tudo segue uma sequência lógica. O que parece ser 

o mais caótico, também foi algo planejado desde o início, e gradualmente isso ficará cada 

vez mais evidente. Basta acompanhar os acontecimentos. Seja como for, em relação aos 

discípulos do Dafa, você deve ser capaz de ver o caminho que nós já trilhamos e o 

caminho que devemos continuar a trilhar, e ser capaz de entender tudo isso de maneira 

consciente. 

Sempre tenho dito que, em relação ao cultivo, na verdade, a maior amargura (o 

Mestre ri) é o quão longo é o tempo, o quanto o tempo parece ser longo em meio às 

tribulações. Não ser capaz de ver o limite, de ver aquele último dia (o Mestre ri), na 

verdade, é a maior amargura. No entanto, há um ditado que diz que tudo que chega no 

extremo caminha para o sentido oposto, não é? Isso vale para qualquer coisa, essa é a lei. 

Ao chegar o momento, com certeza mudará, não importa se as pessoas querem ou não 

querem que mude. Todos sabem que ninguém poderia imaginar que a antiga União 

Soviética se dissolveria. Como ela pôde se desintegrar sendo tão poderosa? Mas teve que 

se desintegrar. Não importa o que uma pessoa pensa, inclusive para aquelas pessoas cujos 

pensamentos são os mais firmes, se os Deuses quiserem que você se mexa de um jeito, 

você terá que se mexer desse jeito (o Mestre sorri). Não se desgastem pensando o quão 

longínquo é esse tempo. Muitas pessoas gradualmente relaxaram no cultivo e essa é uma 

questão realmente séria. Eu já disse, os discípulos do Dafa da China continental, em meio 

a um ambiente tão árduo, numa pressão tão alta, sob as tentações de um ambiente tão 

complicado, ainda assim, conseguem perseverar e fazer as coisas que os discípulos do 

Dafa devem fazer, ainda estão cultivando, ainda estão estudando o F; isso é extraordinário, 

realmente extraordinário... que tipo de ambiente é aquele? Mesmo estando lá, eles ainda 

conseguem fazer assim, por isso, vocês não podem relaxar! Assim que você relaxa, as 

velhas forças terão uma brecha para explorar em você, até mesmo podem arrancar a sua 

vida. Esse tipo de exemplo, as dolorosas lições nesse sentido são muitas! É claro que não 
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são todos assim; alguns estavam cultivando muito bem, e para que os outros pudessem 

cultivar, as velhas forças tiraram-lhes as vidas, houve vários casos desse tipo. 

Mas o que digo é que uma pessoa, sendo um cultivador, não pode relaxar. Vocês já 

superaram o caminho mais árduo, vocês conseguiram caminhar durante o período mais 

difícil. Trilhar bem esse seu caminho, falando realmente, parece ser bem fácil, mas fazer 

isso de fato é realmente bem difícil. Porém, não importa o quão difícil é, você veio para 

isso. Não importa o quão difícil é, sua vida foi constituída para isso. Nenhum dos 

discípulos do Dafa está sujeito ao controle dos Três-Reinos. A partir do dia em que você 

mesmo, do fundo do seu coração, decidiu cultivar, o seu nome já foi removido do Inferno 

(discípulos aplaudem fortemente). Os discípulos do Dafa, caso morram, não irão 

reencarnar, pois não estão mais sob o controle dos Três-Reinos, por isso, não reencarnarão 

dentro dos Três-Reinos; tampouco estão sujeitos ao controle do Inferno, o Inferno 

também não será capaz de puni-los, vocês estão sujeitos apenas ao controle do Dafa 

(discípulos aplaudem fortemente). Aqueles que partiram mais cedo, seja os que fizeram 

bem ou os que não fizeram bem, ou seja por alguma outra razão, todos esses discípulos 

do Dafa estão numa dimensão especial, estão lá silenciosamente observando vocês, estão 

lá esperando o desfecho final (todos aplaudem fortemente). 

Na verdade, o significado essencial do que falei foi para dizer a todos: as vidas de 

vocês vieram justamente para isso! Vocês não têm outra escolha, realmente não têm 

nenhuma outra escolha! São discípulos do Dafa. As pessoas comuns podem reencarnar 

nas seis vias de transmigração entre os diversos níveis, mas vocês não podem, pois vocês 

são do Dafa. Por isso, caso vocês não façam bem, o que está reservado por você mesmo 

é apenas arrependimento e desespero. Especialmente os discípulos do Dafa antigos, não 

se afrouxem. Você superou tempos severos e difíceis, e caminhou até hoje; como isso foi 

difícil! Você não sabe dar valor a isso? Inclusive eu dou valor a vocês! Até os Deuses dão 

valor a vocês! (Discípulos aplaudem fortemente). Por isso, vocês devem dar mais valor 

ainda a si mesmos. 

Vou falar só até aqui. Eu quero responder algumas perguntas que tenham 

representatividade para todos (discípulos aplaudem fortemente). Vocês podem entregar 

os bilhetes. Obrigado a todos (todos novamente aplaudem fortemente). 

 

Discípulo: Olá ao Mestre! Analisando o efeito no mundo da contaminação do 

comunismo, com relação ao apoio da nossa mídia no regresso ao tradicional e à 

normalidade, há uma parte dos nossos praticantes que, nos últimos anos, sofreram uma 
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influência relativamente profunda do pensamento distorcido do Ocidente, que sofreram 

um impacto psicológico, inclusive, alguns sentem que não conseguem aceitar essa 

contaminação. Como podemos ajudá-los a mudar rapidamente essas concepções? 

Mestre: Essa não é uma questão simples, porém, posso dizer a você a essência disso. 

O caminho tradicional foi arranjado pelos Deuses e é um caminho que permite regressar 

diretamente, e como as pessoas de hoje não são pessoas simples, as que seguem esse 

caminho podem entrar em contato com os Deuses. Como disse há pouco, todo este grande 

ambiente é para o cultivo e, ao encontrar o Dafa, a pessoa pode ser salva na mesma hora. 

Porém, esse caminho distorcido, esse que não é o tradicional, não consegue ligar as 

pessoas aos Deuses. Tendo um pensamento de rejeição ao divino, inclusive, de 

incompreensão e descrença; como poderia salvar? Eis a questão. Como discípulos do 

Dafa, a responsabilidade de vocês é salvar os seres. Não é essa a questão essencial? Não 

é sobre isso que vocês devem pensar? 

Nós não participamos da política das pessoas comuns, no entanto, nós não podemos 

falar mentiras, de jeito nenhum. Nossas mídias não podem mentir e disseminar boatos 

como fazem as demais mídias. Não apoiamos ninguém nem inventamos ativamente 

coisas positivas para ninguém, apenas fazemos reportagens jornalísticas corretas. Os 

discípulos do Dafa estão falando às pessoas para que sigam o caminho reto, não é assim? 

Por isso, já que o nosso ponto de partida é a salvação das pessoas, penso que se nesta 

sociedade surgir uma pessoa que possa deter essa onda de declínio moral, essa pessoa é 

muito extraordinária! Isso equivale a esta pessoa estar nos ajudando! (Discípulos 

aplaudem fortemente). Não é igual a ele estar nos ajudando a salvar pessoas? Pensem 

todos, se até aquela pessoa se declinar como nós iríamos salvar os seres?! Esse é o 

princípio, não? 

 

Discípulo: Após ler a série de textos de “Demônios estão governando o nosso 

mundo” do editorial dos Nove comentários, uma série que revela o espírito maligno do 

comunismo, eu, discípulo, estou preocupado, pois sinto que sou impotente, que a maldade 

já se infiltrou em cada aspecto da humanidade. (Mestre: “Sim”) Pergunto ao Mestre: 

como devemos usar pensamentos retos para eliminar noções de nós mesmos? 

Mestre: Vocês já estão fazendo isso quando conseguem distingui-las quando 

estudam sozinhos o Fa. Se as pessoas comuns conseguirem distingui-las, elas também 

irão rejeitá-las; basta distingui-las e você saberá, trata-se de pessoas, então você saberá 

como fazer. Também é assim quando esclarecemos a verdade. A respeito de quem virá 
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para acabar com isso, não é algo a ser feito pelos discípulos do Dafa. Nós apenas salvamos 

pessoas, dizemos às pessoas como elas devem fazer. 

Se uma pessoa jurou “oferecer a vida ao comunismo de tal e tal forma”, pensem 

todos, os princípios dos céus não são tão casuais. No que um juramento implica? Cada 

frase dita por uma pessoa está registrada pelos Deuses, e ela jurou dar sua vida pelo 

perverso partido comunista. Pensem todos, então, a vida da pessoa passa a estar sob o 

controle do perverso partido comunista, sendo assim, ele pode manipulá-la ao bel-prazer. 

Às vezes, quando vocês esclarecem a verdade, a pessoa não escuta nada, mas não é ela 

que não escuta, é o espírito maligno do comunismo, impregnado no corpo, que a impede 

de escutar, porque o espírito maligno do partido comunista adquiriu esse direito, já que 

essa vida pertence a ele. Porém, nossos discípulos do Dafa são bastante sábios e 

gradualmente chegaram a entender: primeiro, farei você renunciar ao partido, falarei 

sobre o quão mau é o perverso partido comunista e as coisas malignas que ele tem feito, 

falarei sobre a sua essência maligna, só então, direi para ele renunciar ao partido. Depois 

que ele concordar em renunciar ao partido, ótimo, esclarecerei a verdade e, assim, ele não 

irá mais rejeitá-la. Por quê? Porque essa pessoa não está mais sujeita ao controle daquele 

espírito maligno e, se o perverso partido ainda quiser controlá-la, os Deuses irão 

exterminá-lo. (o Mestre ri) Então por que é fácil esclarecer a verdade depois que se 

renuncia ao partido? Essa é a razão (discípulos aplaudem fortemente). 

Dizem que os demônios estão governando o nosso mundo, mas na verdade, Deuses 

retos também estão cuidando da sociedade humana, pois o positivo e o negativo 

coexistem. Porém, a humanidade tem ido cada vez mais para o lado negativo e, à medida 

que mais e mais pessoas vão para esse lado, há um desiquilíbrio, e isso fez parecer que os 

demônios estivessem governando o mundo, esse é o princípio. Se as pessoas tiveram 

pensamentos retos e puderem romper com essa maldade, então, o equilíbrio voltará. 

 

Discípulo: Atualmente, exceto na divulgação do Shen Yun e nas mídias onde há 

alguns jovens discípulos do Dafa participando, há relativamente poucos discípulos jovens 

participando ativamente em outros projetos como a divulgação do Fa no dia a dia e de 

eventos voltados ao esclarecimento da verdade. Pergunto, como criar oportunidades de 

treinamento para esses discípulos jovens? 

Mestre: Sobre isso, como dizer? Na verdade, não é um problema, porque há falta 

de pessoas em todos os locais, falta gente em todos os projetos, por isso estão usando 

discípulos do Dafa jovens. Desde que eles queiram, serão usados em todos os projetos. O 
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Shen Yun está usando jovens, está repleto deles no Shen Yun (o Mestre ri), são todos 

discípulos jovens do Dafa. 

 

Discípulo: Há praticantes que discutem entre si dizendo que a retificação do Fa no 

mundo humano é iminente, que a retificação do Fa entrará numa nova etapa, que essa 

etapa será diferente do passado: no passado, os discípulos do Dafa deviam denunciar 

fortemente a perseguição e esclarecer a verdade do Dafa, mas o que os discípulos da 

retificação do Fa devem fazer agora é guiar a sociedade... 

Mestre: Por mais que você seja o protagonista, você ainda não é capaz de guiar a 

sociedade. Atualmente, vocês não conseguem guiá-la. Nós somos capazes de enxergar a 

realidade e podemos salvar pessoas; quanto a guiar a sociedade, na verdade, mesmo no 

futuro, como cultivadores, nós não iremos querer tomar conta das coisas da sociedade, 

pois naturalmente haverá quem cuide delas. Só se preocupem em salvar pessoas, eu só 

me preocupo com o coração humano...! 

 

Discípulo: No ano passado, depois que as vendas dos ingressos do Shen Yun 

deixaram a desejar, nosso coordenador local do Shen Yun criticou todos os coordenadores 

dos projetos de retificação do Fa, dizendo que ninguém havia se empenhado ao máximo 

na divulgação do Shen Yun. Este ano, depois da apresentação do Shen Yun, ele 

novamente disse que o Mestre havia dito que “O Shen Yun é, dentre os projetos de 

salvação das pessoas, o que possui maior poder para a salvação das pessoas” (Mestre: 

“Fui eu quem disse isso”). Eu, discípulo, acredito sem dúvidas no poder do Shen Yun de 

salvar pessoas. Minha pergunta é: todos devem largar os outros projetos para divulgarem 

o Shen Yun? 

Mestre: Anos atrás, quando o Shen Yun começou, eu não disse para fazerem assim, 

e mesmo no começo da divulgação do Shen Yun, quando a situação era bem difícil, eu 

sempre disse que os discípulos do Dafa que não estavam atarefados, que os discípulos do 

Dafa que não estavam atarefados dentro de cada projeto, poderiam ajudar a divulgar o 

Shen Yun. Então, ele, como pessoa responsável, ao ver que os ingressos não estavam 

vendendo bem, acabou ficando inquieto, talvez seja também por causa disso, não há 

maiores problemas de princípios. Porém, quero dizer a todos que, já que o poder do Shen 

Yun de salvar as pessoas é tão grande, com mil, duas mil pessoas sendo salvas com um 

único espetáculo, vocês, nossos praticantes que não estão atarefados, precisam refletir 
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sobre qual é a missão de vocês. Porém, a oportunidade para isso acaba sendo cada vez 

mais escassa. 

Na Europa, eu ainda disse para que vocês todos viessem participar, e foi pensando 

para que todos estabelecessem poderosa virtude por meio desse processo, foi para 

construir um fundamento bom para o cultivo de cada um e para que conseguissem se 

elevar. Mas muitos de nossos praticantes não deram atenção a isso. E quando perceberam 

isso e passaram a querer participar, quando souberam da grande importância disso, os 

ingressos já estavam bem fáceis de se vender; já era possível vendê-los por meio das 

propagandas e pelas mídias da Internet, por isso, a chance para participar acabou, mesmo 

para aqueles que quiseram participar depois. O cultivo é exatamente assim, ele não espera 

pelas pessoas... 

 

Discípulo: Alguns filhos de discípulos do Dafa acompanhavam o estudo do Fa e 

praticavam os exercícios quando ainda eram crianças, porém, naquela época, os pais não 

tinham conhecimento suficiente sobre como conduzir bem o pequeno discípulo, além 

disso, estavam ocupados demais com projetos da retificação do Fa, por isso não 

conseguiam educar bem a criança para que entendesse de verdade o cultivo. Agora, essas 

crianças cresceram e fazem parte da sociedade, e muitas delas se afastaram do cultivo. 

Elas encarnaram numa família de discípulos do Dafa porque possuiam relações 

predestinadas com o Dafa. Agora a retificação do Fa se aproxima do fim; como parente 

de uma delas, ainda há chances de reparar essas falhas na educação? 

Mestre: (suspiro) É até difícil falar sobre isso. Você precisa esclarecer a verdade a 

ele como você faria a qualquer outra pessoa. Não encare como se você pudesse mandar 

nele só porque ele é seu filho, ele já não o escuta mais. Você precisa esclarecer a verdade 

a ele de uma perspectiva diferente agora, é assim. 

Eu tenho experiências marcantes com relação a isso. No início do Shen Yun, o 

conhecimento de todos em relação ao Shen Yun também não era suficiente – ah, a criança 

vai lá para ser um dançarino, mas o que ocorre depois? Você não pensou nisso; o Mestre, 

ao usar uma pessoa, não pode simplesmente usá-la e depois colocá-la de lado, eu preciso 

pensar no futuro dessa criança. Eu criei ensino médio, faculdade, curso de pós-graduação. 

Naquela época, os pais nem queriam mandar essas crianças para lá, não queriam abrir 

mão delas. A criança quando tem uns 12, 13 anos, tem a idade certa para que as 

habilidades dela emerjam, a flexibilidade ainda é boa, só que isso de não abrir mão, fazia 

com que os pais não abrissem mão. Quando essas crianças fazem 14, 15 anos, percebem 
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que, quando a criança chega aos quinze anos, ela foge do controle, e começa a retrucar e 

brigar com você. Ao ver que ela está saindo do controle, mandam ela rapidamente para a 

Montanha (todos riem). Porém a criança já está enrijecida, e acaba tendo que se esforçar 

mais ainda na Montanha. Tenho experiências marcantes com relação a isso... 

 

Discípulo: Na China continental há pessoas comuns fabricando emblemas do Falun, 

há colegas cultivadores de algumas localidades que compraram em grande quantidade 

para distribuir para praticantes. Há controvérsias entre colegas cultivadores. 

Mestre: Se for o emblema do Falun, não há tantos problemas. Se forem 

comerciantes querendo lucrar dinheiro, discípulos do Dafa, definitivamente não façam 

isso, pois é perigoso demais. Se for só para fazer alguns poucos para que todos tenham 

um emblema do Falun como esse, e simplesmente cobram para cobrir os gastos, então 

não há muito o que falar. Mas se você estiver na China continental, você deve 

definitivamente tomar cuidado com a segurança, porque no momento os praticantes ainda 

não podem usar esse emblema do Falun, se você usá-lo será como dizer à polícia maligna 

que você é um praticante de Falun Gong. Então o que fazer? Agora não parece ser o 

melhor momento para fazer isso. No mais, não tem nada de mais, só há esse problema de 

segurança. 

 

Discípulo: No ambiente da China continental em que a perseguição ainda acontece, 

frequentemente escutamos informações vindas de dentro da polícia sobre operações 

policiais ou da secretaria de segurança pública. Se não contarmos isso a todos, existe a 

preocupação de que o pessoal não dê a atenção devida em negar isso através do envio de 

pensamentos retos; se contarmos a todos, há a preocupação dessas informações 

influenciarem negativamente no fazer bem o que se deve fazer. Às vezes, ao comunicar 

a todos, somos forçados a adicionar algumas coisas, para que todos possam, ao mesmo 

tempo que tomam cuidado com a segurança, tenham pensamentos e atos retos, neguem a 

perseguição, façam bem o que devem fazer. Não sei se é válido fazer assim? 

Mestre: Acho que sim. Os discípulos do Dafa que estão dentro da polícia realmente 

sabem de algumas situações, e realmente têm horas que se encontram num dilema: eles 

têm medo de que, se contarem a todos, as coisas caminhem para esse extremo, e eles 

também têm medo de que, se não contam a todos, o pessoal não tome o devido cuidado 

com a segurança. Realmente há esse problema. Se cada um puder fazer bem o que deve 

fazer e deixar de fazer o que não se deve fazer, de modo lúcido e consciente, então será o 
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melhor. Mas algumas coisas são inevitáveis, pois esta sociedade realmente foi bagunçada 

a esse ponto tão complicado. 

  

Discípulo: Há colegas cultivadores que gravaram num pen-drive as gravações dos 

festivais do Shen Yun dos anos de 2016, 2017 e 2018 e isso tem circulado entre colegas 

cultivadores. Outros colegas cultivadores disseram a eles que o comunicado do editorial 

do Minghui diz que não é para fazer isso, mas eles continuam agindo assim. 

Mestre: Não há nada de mais em querer ver o Shen Yun, porém a questão da 

segurança é um problema. Há mais um problema, vocês sabem? Nós temos várias 

conquistas: Faculdade Feitian, Shen Yun, temos muitas coisas de nível de elite mundial, 

mas não colocamos nada na Internet, não postamos na Internet. Porque essa Internet é 

como um demônio, todo tipo de coisas está lá, é o lugar mais podre de todos, é um produto 

feito em meio à degeneração da humanidade. Por que nós iríamos nos misturar a essas 

coisas colocando lá? Jogar nossas próprias coisas tão boas lá dentro? Porém, alguns 

praticantes sempre colocam nossas coisas do Shen Yun e as nossas próprias coisas 

naquela Internet. É claro que há algumas coisas do Shen Yun e da Feitian nos sites deles, 

mas aquilo é feito com um objetivo, e também é uma necessidade se ter uma página 

corporativa institucional na Internet assim como as outras empresas de pessoas comuns. 

É claro, como essa maldade nos insulta na Internet, digo também para tentar não se 

importar com essas coisas. Não ligue para isso, deixem eles se eliminarem naturalmente. 

Quanto mais vocês se preocupam com isso, mais isso vai aparecer. 

Por isso, quanto às nossas coisas do Shen Yun, se você não tomar cuidado e divulgá-

las, as outras pessoas vão buscá-las na Internet. Pensem todos, essas coisas, muitas coisas 

do Shen Yun, incluindo as suas músicas, são coisas dos Céus. Se qualquer um puder pegar 

essas coisas na Internet, eles poderão usá-las para danificar o Dafa usando-as em cima 

das coisas mais podres da sociedade humana. O que você pensa a respeito disso? E foi 

você quem fez isso! Não é esse o princípio? Por isso, que não quero colocar na internet 

essas coisas boas, pois essas coisas servirão para constituir o futuro para a humanidade! 

 

Discípulo: No estágio atual, como lidar com o problema da coordenação em larga 

escala na China continental? Seria adequado nomear um “coordenador geral” numa 

cidade de porte regional que coordene todos os distritos da respectiva região? Alguns 

também acham que a falta de força na coordenação significa que não se formou um 

conjunto. 
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Mestre: Isso não pode ser feito, não importa qual seja o seu coração, digo a todos, 

não se pode fazer assim! Eu sei muito claramente que a capacidade do corpo humano, 

deste corpo carnal, de suportar as coisas da perseguição, é limitada! Quando o seu 

pensamento chega ao extremo daquilo que consegue suportar, inclusive quando sua 

consciência está confusa, mas ainda estão maltratando você de forma dolorosa, é possível 

que você fale aquilo que não deveria falar, é possível que você ceda. Mas dentro do cultivo, 

isso não conta como o seu resultado final, pois sabemos que você suportou até o limite, 

ou mesmo não fazendo bem depois de não conseguir suportar mais, mas como o cultivo 

não terminou, talvez você ainda tenha chance. Porém, assim que você faz errado coisas 

como essas, deixa de ser uma coisa trivial. Se por causa disso alguns discípulos do Dafa 

acabam perdendo a vida, então, é menos trivial ainda. Por isso digo a todos: não falem 

essas coisas. 

O site Minghui é uma plataforma de comunicação entre os discípulos do Dafa, 

também é uma janela para fora. Se tiver alguma coisa, podem usar o Minghui para falar 

um pouco sobre o ponto de vista de todos; por enquanto, não façam coordenação em larga 

escala; ao pensar nos problemas é preciso tomar muito cuidado com a segurança. 

 

Discípulo: Nesses anos, vários colegas cultivadores da nossa localidade deixaram 

este mundo, incluindo alguns colegas cultivadores eram coordenadores que exerciam 

grande importância localmente. Alguns colegas cultivadores que se foram por causa de 

carma de doença, no fundo do coração, não queriam ir. Grande parte do pessoal acha que 

dentre uma das principais razões está um tipo de fator impossível de se combater. 

Mestre: Eu disse que alguns perdem a vida para que os outros vejam isso, é para o 

cultivo dos outros; é um arranjo das velhas forças, e não porque a pessoa não fez bem. 

Porém, também há realmente aqueles que relaxaram no cultivo, isso tudo são lições. 

Encarando a perseguição, às vezes a pessoa fica sem saber o que fazer e não consegue 

encontrar onde está o problema em si mesmo, também há essa situação. 

Discípulos do Dafa, cada pessoa quer se tornar um discípulo do cultivo verdadeiro, 

todos querem se tornar um discípulo do Dafa determinado, que está no caminho dos 

Deuses e que é aplicado no cultivo. Porém, para alguns praticantes, esse é apenas um 

pensamento, e ele não alcança esse reino de consciência, esse nível, e, assim, esses 

praticantes não conseguem tornar firme tal pensamento reto. Às vezes, as velhas forças 

observam você para saber, se você vai se abalar ou não. Elas veem esse seu pensamento 

e vem para te bagunçar e testar você. No final, se você acaba se abalando, elas conseguem. 
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Por isso que quando essa situação ocorre, às vezes, eu reflito: sendo um praticante novo 

ou um praticante que não consegue se elevar no cultivo por longo período, quando você 

se depara com um teste de carma de doença, não há problema você ir ao hospital. Não há 

problema em você se tratar no hospital, é uma coisa do seu processo de cultivo. Em 

relação àqueles discípulos do Dafa que são aplicados no cultivo, que têm pensamentos 

retos muito fortes, que sabem o que eles devem fazer e se aplicam verdadeiramente no 

cultivo, não terão problemas. 

As velhas forças exploram essa brecha. Eu coloquei isso deste modo hoje, talvez, 

todos fiquem bastante chocados. É porque eu percebi que as velhas forças estão 

explorando essa brecha para perseguir praticantes. As velhas forças estão explorando essa 

brecha e, como eu disse agora há pouco, esses seres maus de níveis baixos, incluindo as 

velhas forças de níveis baixos, realmente são más; elas não querem que você tenha êxito 

no cultivo, elas querem que você morra. Quanto aquelas de níveis altos, elas acham que 

a utilidade dessa perseguição é justamente para fazer vocês cultivarem. É uma relação 

como essa. É por isso que esses seres de níveis baixos podem causar danos aos corpos 

dos discípulos do Dafa, são justamente os de níveis mais baixos que estão transtornando. 

É claro, há diversos tipos de oportunidades predestinadas. Também não é como vocês 

pensam, que em todas as situações os Deuses e o Mestre podem cobrir vocês, pois 

algumas relações predestinadas são complicadas a ponto de não ser fácil dizer. Os 

praticantes novos e os que por longo período também sabem que eles próprios não 

conseguem cultivar mais para cima, os que se arrastam no cultivo, quando surgir esse 

problema, poderão ir ao hospital. 

Quando digo que os discípulos do Dafa não podem ir a hospitais, quando digo esta 

frase, falo com base nos Deuses, nos Deuses que vocês veem, inclusive as divindades nas 

montanhas que praticaram por séculos ou milênios, pois eles não vão a hospitais, não é? 

(Discípulos aplaudem fortemente). Os médicos dos hospitais, quando ficam doente, 

procuram eles para se tratarem (todos riem, fortes aplausos). É uma relação como essa e, 

por isso, todos precisam estar conscientes disso. 

 

Discípulo: Alguns colegas cultivadores têm bastante dinheiro, mas não o usam para 

salvar pessoas; eles são apenas não-diligentes? Ou estão cometendo um grave erro? 

Mestre: Não olhem apenas para essas coisas. Há aqueles que tem dinheiro (o 

Mestre ri), certamente há discípulos do Dafa incluídos nisso, pois há discípulos do Dafa 

em cada classe social. Mas não é que por ele ter dinheiro, ele comete um erro, e que não 
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comete um erro caso não tenha dinheiro, pois ter ou não ter dinheiro não é um problema 

do cultivo. Ele simplesmente deveria ter dinheiro, mas não cultiva de modo tão diligente; 

ou ele simplesmente tem dinheiro e também cultiva diligentemente. Essa é uma questão 

de cultivo, e não se classifica em relação ao dinheiro (todos riem). Tampouco é certo que 

só porque foi usado por alguém em específico, tampouco é certo um projeto não ser 

rentável e depender exclusivamente de praticantes. Alguns só sabem gastar dinheiro, 

inclusive de modo despretensioso e despreocupado, mas sem se importar se têm ou não 

dinheiro, outros também não pensam de quem é o dinheiro que estão gastando. 

Em muitos projetos dos discípulos do Dafa realmente falta dinheiro. As velhas 

forças insistem em ver se vocês conseguem fazer as coisas numa situação sem dinheiro, 

numa situação tão difícil como essa, elas acham que isso é cultivo, que isso é poderosa 

virtude e isso é extraordinário, e assim elas permitem. Se você tem tudo, tem pessoas e 

dinheiro à vontade, uau, então é fácil demais ser um discípulo do Dafa. Salvar pessoas? 

Fácil demais. Quebrar a barreira da Internet? Criem um satélite (todos riem). E assim tudo 

é feito. Se fosse assim, as velhas forças permitiriam? Por isso, nosso caminho é bem difícil; 

porém, com base em recursos limitados, poucos recursos financeiros, material e de 

pessoas, e além disso, encarando mais de sete bilhões de pessoas de todo o mundo, as 

velhas forças acham que assim está equilibrado, caso contrário a força dos discípulos do 

Dafa seria grande demais. Seja como for, a relação entre as velhas forças e eu é uma conta 

para ser acertada depois, mas por ora, é assim que se deve fazer, e fazer bem. 

 

Discípulo: Eu, discípulo, às vezes fico confuso: o carma de doença e as tribulações 

com que me deparo atualmente são todas interferências das velhas forças, ou há um fator 

de eliminação do carma de mim mesmo? Ao procurar em mim mesmo, constatei que 

havia muitas insuficiências. Caso me mantenha dentro das tribulações, pergunto ao 

Mestre, em que aspectos ainda posso avançar? 

Mestre: Eu tenho uma frase que diz que “enquanto se tiver o Dafa, não há nada a 

se temer”. Algumas pessoas interpretam como “se eu tenho o livro do Dafa então não 

preciso ter medo de nada”. No início inclusive teve uma pessoa que, segurando o livro do 

Dafa, caminhava em plena avenida de alta velocidade na contramão dizendo “sou um 

discípulo do Dafa, ninguém é capaz de me atropelar”. Então, qual é a diferença? Tendo o 

Dafa, se você realmente estudou assimilando esse Dafa, Ele realmente está lá. Se você 

realmente O internalizou cultivando-se, se você realmente se tornou um discípulo do 

cultivo verdadeiro, então você tem o Dafa e não há nada a temer. Esse é um aspecto. 
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Eu disse há pouco que as velhas forças estão explorando as brechas dos discípulos 

do Dafa, esse é um outro aspecto. Também há os que não conseguem encontrar os 

próprios apegos. Claro, nem sempre é tão simples assim, há milhões e milhões de motivos, 

são todos bem complicados. Para alguns, irá acontecer isso repetidas vezes, porque ele 

tem um carma grande. Eu disse que há três grupos de discípulos do Dafa. O carma é 

grande, mas basta o seu pensamento reto ser forte que ele irá passar, mas o carma tem que 

ser eliminado, então, é possível que haja repetições. Encare simplesmente isso como uma 

provação, como cultivo; fortaleça os pensamentos retos e a supere de novo. Por isso o 

cultivo não será num modelo só, as situações das pessoas são todas diferentes. Mas 

sempre há um ponto, eu digo a todos: o Dafa está lá, você já obteve o Fa, sua vida já 

pertence ao Dafa, então ignore todo o resto, tenha pensamentos retos e ações retas, faça 

como o Mestre disse para você. Você acha que agora não cultiva bem, que ainda não dá 

conta disso e não consegue superar (o Mestre ri), então vá ao um hospital, e quando você 

se elevar no cultivo, faça um pouco melhor. Mas apesar de eu ter falado assim, não relaxe. 

(discípulos aplaudem) 

 

Discípulo: Para aumentar a quantidade de cliques das mídias na Internet, as 

manchetes das notícias estão escritas de modo cada vez mais nebuloso. 

Mestre: Pior que isso é verdade (os discípulos riem). Às vezes, eu também olho o 

jornal de vocês na Internet, e aquelas manchetes realmente não conseguem ser claras 

sobre o que se trata a notícia; às vezes, a manchete sobre uma coisa positiva parece ser 

negativa. Por isso não podemos deixar de ser atenciosos, temos que escrever conforme o 

chinês tradicional e a língua padrão chinesa. Não podemos usar essa gramática de 

imigrantes do sudeste asiático, não é? (Os discípulos riem) Para início de conversa, não é 

o principal idioma local para eles, então, dá para perceber a diferença, por isso, a mídia 

em chinês que vocês fazem é direcionada para leitores da sociedade de pessoas chinesas. 

Vocês não podem escrever a manchete de um jeito ambíguo a ponto de as pessoas não 

serem capazes de entender... 

 

Discípulo: ... e para que o leitor permaneça mais tempo na página do site, o 

conteúdo do texto só coloca o ponto principal da notícia na segunda metade, se afastando 

assim cada vez mais do padrão tradicional de redação jornalística; será que isso influencia 

a reputação profissional e a sensação de status da mídia? Será que influencia na salvação 

dos seres? Será que é realmente uma violação aos princípios do Fa? 
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Mestre: É um pouco (o Mestre ri), claro, digo que é um pouco porque há pessoas 

entre nós cuja competência é limitada, também há alguns que fazem assim de propósito 

influenciados pela mentalidade da cultura moderna. Na China continental, por exemplo, 

originalmente era o dialeto padrão do chinês, mas na hora das transmissões ficam fazendo 

sotaque de cantonês, ou então..., de todo modo, intencionalmente fazem o que está na 

moda, especialmente os jovens, querem estar na moda. Cultura tradicional! estamos 

conduzindo as pessoas para que regressem ao tradicional, não se esqueçam disso (os 

discípulos aplaudem). 

 

Discípulo: Tenho um carma de pensamento de desrespeito ao Mestre; por mais que 

eu o rejeite, não adianta. Estou bastante angustiado, acho que falhei com o Mestre. 

Mestre: Você já o está rejeitando, você já tem feito bastante bem. Esse tipo de 

coisas malignas muito provavelmente são de consciências que vieram de fora, também é 

possível que aquelas noções formadas depois do nascimento tenham sido tocadas pelo 

Dafa; já que tudo está vivo, então pode ser uma reação ocasionada por isso. Rejeite isso. 

Se você conseguir rejeitar isso constantemente, então, você está fazendo o certo. O 

processo de você estar rejeitando isso significa que você está cultivando, que você está 

fortalecendo a sua determinação. Não fique aborrecido. Sempre que se deparar com esse 

tipo de coisa, encare isso como não sendo você mesmo: eu insisto em fazer as coisas que 

um discípulo do Dafa deve fazer – se eu tenho que estudar o Fa, então vou estudar o Fa, 

vou fazer tudo que devo fazer – e não dê atenção a isso, o Mestre sabe (os discípulos 

aplaudem). 

 

Discípulo: Na China continental há um colega cultivador que teve necrose no osso 

da cabeça femoral e não está curado; manca ao caminhar e vai esclarecer a verdade todos 

os dias. 

Mestre: Discípulos do Dafa, há duas situações. A primeira é: não fiz bem, e tenho 

que fazer logo. Necrose no osso, como pode um discípulo do Dafa ficar assim? Não tenho 

feito bem e quero fazer com vigor, e acaba indo. O que posso dizer sobre isso... fale 

algumas outras coisas, espere melhorar para esclarecer a verdade cara a cara, senão as 

pessoas falarão de você, o que está acontecendo com você? (os discípulos riem), e você 

acaba sem ter o que falar, não é? A segunda: fiquei sabendo que também há alguns de 

nós, que vão ao consulado, que foram para lá em meio a um teste de carma de doença. Se 

o consulado tirar uma foto e usar isso para fazer propaganda negativa, não implica que o 
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ganho não compensa a perda? Levam isso para a China continental e fazem propaganda 

negativa e ainda viram alvo de piadas deles. Faça um pouco melhor em outros aspectos, 

dá no mesmo. 

 

Discípulo: Saudações ao respeitável Mestre. Devido a interferências contínuas de 

longa data, meu caminho de cultivo esteve repleto de dificuldades e amarguras. A imagem 

do Satã sempre aparece diante de mim. Acredito que a razão da interferência tem a ver 

com esse Satã. Quero perguntar ao Mestre: qual é a relação entre o Satã e as velhas forças? 

Mestre: Este Universo é um Universo velho. Ele realmente se degenerou. Todos 

sabem que, mesmo ele tendo se degenerado, os seres já se acostumaram com a forma de 

vida do velho Universo, incluindo seu cotidiano, seus costumes, todas as culturas de todos 

e todos os Deuses. Mas em meio à retificação do Fa, você vai renovar tudo isso, inclusive 

eliminar aquelas insuficiências e transformá-las em coisas boas, então eles não 

conseguem se desapegar disso, por isso eles querem causar interferências para você na 

retificação do Fa. Alguém pensa assim, dois pensam assim, e se forem mais ainda? Não 

é simples assim, muitas questões e problemas grandes possuem todos tipos de 

interferência, essas são as velhas forças. Mas elas também construíram um conjunto de 

sistemas em um determinado nível, e ao se unirem, elas também são bastante sistemáticas 

e estruturadas, e utilizam as transformações do formato da retificação do Fa pelo Dafa! 

Usando como pretexto ajudar a retificação, usando como pretexto me ajudar a retificar o 

Fa, elas vieram para criar novamente um sistema de coisas, arranjaram um conjunto de 

coisas, essas são as velhas forças. 

Elas não têm relação direta com o Satã. Seja o Satã, seja o demônio vermelho do 

perverso partido comunista, essas coisas malignas, incluindo aqueles demônios podres de 

cada reino, são todos manipulados por elas para refinar os discípulos do Dafa. Esses 

demônios podres sentem prazer em extravasar o ódio na perseguição aos discípulos do 

Dafa, e assim pegam pesado na perseguição aos discípulos do Dafa, querendo que eles 

não consigam obter êxito no cultivo, esse é o pensamento subjetivo daqueles demônios 

podres. Eles podem fazer, mas eles também sabem que serão eliminados se passarem dos 

limites, por isso eles também não ousam extrapolar um determinado limite, inclusive eles 

conseguem encontrar princípios para isso. Mas o ponto de partida deles é mau, é uma 

intenção má. Já o ponto de partida das velhas forças é para que elas possam obter o que 

elas querem com a retificação do Fa, é isso. Por isso elas arranjaram esse sistema de coisas, 

e assim causaram essa perseguição de hoje. 
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Na verdade, a coisa é bem simples. Todos sabem que se um quarto está há muito 

tempo sem ser limpo, ele está sujo e você vai querer limpá-lo, mas não importa como 

você o limpe, se você varrer vai subir poeira, a poeira que sobe inclusive é bastante 

sufocante; no mínimo, ao limpar esse quarto, você irá se cansar e se sentir incomodado. 

Se a casa está velha, você terá que reformá-la, e isso é bem cansativo; quem sabe no 

processo da reforma você acaba se ferindo: machuque-se aqui, ou estraga algo ali, leve 

uma pancada aqui, quebra algo ali, é bem cansativo. Se tudo fosse novo, você não 

precisaria fazer isso. Fazer as coisas é em si uma tribulação sua, um problema seu; se 

você não fizer, então não terá esse problema, mas se você fizer, então terá problemas, é 

assim. Por isso, há alguns Deuses que são mais empáticos comigo (o Mestre ri), dizendo: 

“Quem pega essas coisas para resolver? Só você mesmo”. (o Mestre ri; os discípulos 

aplaudem) 

 

Discípulo: Há diversos praticantes novos que entraram e o que os motiva é o 

propósito de poder ficar no exterior, e com diferentes mentalidades. Alguns realmente 

entraram, alguns têm vindo estudar o Fa há um ou dois anos, mas ainda não fizeram as 

três renúncias, tampouco sabem da verdade, alguns poucos inclusive difamam e falam 

mal de praticantes do Dafa pelas costas. O assistente gosta de apoiar para que eles façam 

algumas coisas e acha que o tanto que estudarem do Fa será o tanto que irão obter, às 

vezes também os ajudam com declarações e assinaturas para o departamento de imigração. 

Eu, discípulo, sei que eles de fato não têm condições de vida fáceis sob o governo do 

perverso partido na China continental; como devemos lidar com isso? Como ajudá-los? 

Mestre: Como ajudá-los? Primeiramente, veja se ele é ou não um praticante. Se 

não for um praticante, se realmente não conseguiu entrar, se foi só para ele conseguir uma 

identidade, nós não podemos intervir por ele nesse caso, pois isso viola a legislação de 

imigração dos Estados Unidos, não é? Esse é o primeiro ponto. O segundo: se for para 

ajudá-lo, para salvá-lo, mas for uma pessoa que não cultiva, ele sequer irá querer algo 

vindo de você. Você sabe o que aquelas pessoas da China continental têm sido capazes 

de fazer? Eles enganam igualmente até pais e irmãos, inclusive chegam a pegar em facas 

e armas. As pessoas já se degeneraram até um grau como esse; não pensem que as pessoas 

de hoje ainda são tão sagradas. Se ele não cultiva, então, ele é simplesmente uma pessoa 

comum; se ele realmente está cultivando, e você vê que ele realmente entrou, então, ele 

pode ser considerado como um praticante. 
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Discípulo: Eu sou um praticante europeu e percebi que todos os dias sou controlado 

por apegos, que não paro de olhar o celular e o computador, desperdiçando grande volume 

de tempo. Tenho tentado me desvencilhar e o efeito não tem sido bom. Peço para que o 

benevolente Mestre me oriente, como fortalecer a determinação e eliminar o apego? 

Mestre: Compre um celular que não consiga acessar a Internet (os discípulos 

gargalham e aplaudem; o Mestre ri). Sempre há uma maneira para se superar algo. Vocês 

sabiam? Muitos pequenos discípulos do Dafa da Montanha, para não serem interferidos, 

têm apenas um telefone e não acessam à Internet. 

 

Discípulo: Há algumas pessoas que, após morarem na China continental por um 

ano ou meses, voltaram para o exterior e participaram de vários eventos, inclusive o fahui. 

Ao voltar à China continental tampouco sofreram qualquer perseguição. Como lidar com 

essa situação? 

Mestre: Quanto a isso, você deve pensar um pouco. Você sabe dessa vigilância 

pelo telefone, sobre o telefone que carregamos conosco, eu digo a todos que cada um 

deles é um aparelho de escuta e espionagem. O partido comunista chinês escuta aquilo, 

senta ali e escuta você ficar falando de coisas caseiras, e inclusive escutam muito 

nitidamente. Todos os celulares de cada discípulo do Dafa estão grampeados, você acha 

que você não está exposto? Inclusive os celulares se conectam muito rapidamente, assim 

que você fizer uma ligação, aquele número é conectado e logo após é instalado um 

grampo telefônico. Os que não estão expostos são raríssimos, a ponto de ser impossível; 

desde que você se movimente em público, então terá isso. Por isso, aqueles que voltam 

para a China continental e não tiveram nenhum problema, como se estivessem 

caminhando numa trilha plana e confortável, eu penso que, com certeza, tem problema. 

 

Discípulo: Pergunto, a venda dos ingressos do Shen Yun entrou num novo processo? 

Apenas poucas pessoas participam. Se for a primeira vez que tal país está realizando... 

Mestre: É claro, se é a primeira vez que está sendo realizado, então é preciso que 

todos encarem isso com seriedade. Mas a influência do Shen Yun é como eu disse numa 

frase no passado, disse que se o Shen Yun se abrir em Nova York então se abrirá nos 

Estados Unidos; se abrir nos Estados Unidos, se abrirá em todo o mundo. Atualmente é 

assim, influencia o mundo todo. Na Europa e em todos os lugares por onde o Shen Yun 

já passou, as pessoas já ouviram falar do Shen Yun, todos conhecem e a sua reputação 

também é bastante boa, todos sabem que é muito bom. Essa é a situação atual. Penso que, 
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em relação à divulgação do Shen Yun, você deve começar a dar atenção a locais que ainda 

não dão atenção a isso: as coisas de esclarecimento da verdade e da salvação dos seres 

estão sendo feitas de maneira relativamente passiva e desanimada, e a força da salvação 

das pessoas do Shen Yun também é muito forte, então isso equivale a ajudar aquela 

localidade de vocês a fazer bem, mas vocês não se mostram ativos com isso. Seja qual 

for a razão, se vocês fossem tão afiados e firmes como os praticantes dos Estados Unidos, 

o mercado da Europa hoje seria maior que o mercado norte-americano e se deparariam 

com ainda mais pessoas. 

As interferências do partido comunista chinês nos teatros, esses espiões estão 

influenciando e interferindo nos teatros, usam tanto de intimidação quanto de propina, 

alguns gerentes de teatros são inclusive convidados para ir à China e fazem de tudo. No 

entanto, os discípulos do Dafa conseguiram conquistar o território com sucesso, 

trabalhando de forma perseverante e incansável. Se você realmente foi comprado pelo 

perverso partido comunista, então vamos procurar os seus superiores. Todos sabem que 

conselhos de diretores e gestores de alto escalão são em geral pessoas das classes altas da 

sociedade, e nosso espetáculo é justamente direcionado a eles, e todas essas pessoas já 

assistiram ao espetáculo. Depois que eles ficarem sabendo, eles irão ajudar ativamente o 

Shen Yun. Se você não deixa nem mesmo o Shen Yun se apresentar, você vai apresentar 

o quê? Alguns acabaram cedendo, e alguns insistem em se contrapor. Naquele ano, aquele 

gerente do teatro de Los Angeles insistiu em ser contra, “eu não vou ceder para vocês de 

jeito nenhum”, o motivo é que ele foi convidado para ir à China pelo consulado, e depois 

que voltou, insistiu em não ceder. No final das contas, depois que procuramos os 

superiores dele, os superiores nem falaram conosco e silenciosamente o demitiram (os 

discípulos aplaudem). Depois que ele foi demitido, o teatro telefonou, naquele momento 

nem fizemos solicitação, eles tomaram a iniciativa de ligar e perguntar: o Shen Yun quer 

se apresentar aqui? (os discípulos riem e aplaudem). Se o conselho de diretores não tivesse 

dado a ordem exigindo que se convidasse o Shen Yun novamente, aquela pessoa não faria 

isso de jeito nenhum. É porque, apesar de ele ter sido demitido, aquelas pessoas todas 

eram subordinados dele, por isso, depois que chegamos lá, eles fizeram tudo o que 

queríamos, mas todos com o rosto sem expressão (o Mestre ri), claro, aos poucos foi 

melhorando. Só dei um exemplo 

Se uma pessoa em específico se intimidou com o perverso partido, então, vá 

esclarecer a verdade a ela, fale para ela sobre a maldade do perverso partido comunista, 

fale para ela sobre como os outros teatros lidaram, como os outros fizeram, e aí se resolve. 
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A ideia foi dizer que você deve fazer isso até esse grau. Há alguns de nossos praticantes 

que tentam uma vez e já desistem, assim não dá. Como você conseguirá vencer se não 

tiver essa perseverança? Vocês estão salvando pessoas...! Temos que pensar em todos os 

jeitos possíveis para salvá-las. Você tem que romper com várias restrições desta sociedade, 

dentro da condição de não transgredir a legislação, para que consiga o local de modo 

adequado e educado. Sem dificuldades, como pode ser chamado de “salvar pessoas”? Só 

chegar lá, dizer e pronto: “venham, se apresentem”, as velhas forças aceitariam isso? Os 

Estados Unidos já passaram por um processo assim. Entre o pessoal dos teatros também 

têm união, estão todos repassando entre si que o regime chinês está perseguindo e 

interferindo com eles. Todos estão falando sobre isso, eles já sabem disso. Na Europa é 

igual. 

É claro, não faça isso desordenadamente, por sua conta própria, pois, para qualquer 

coisa é preciso boa coordenação: avisar de antemão os responsáveis, e depois de ter sido 

acatado, reunir-se com o pessoal para decidir como fazer, e ir fazer só depois disso. Não 

façam coisas desordenadamente, por conta própria. Alguns não têm uma racionalidade 

muito lúcida, e saem falando coisas desmensuradamente assim que ficam impulsivos, e 

falam de tudo, como “você sofrerá retribuições”, “o Shen Yun são Deuses”; falam de tudo, 

como uma pessoa no nível das pessoas comuns poderia aceitar essas coisas? Acaba 

surtindo efeito negativo. 

 

Discípulo: Devido a interferências contínuas de longa data, meu caminho do cultivo 

esteve repleto de dificuldades e amarguras. A imagem do Satã sempre... 

Mestre: Esta já foi lida. A imagem do satã, se for uma situação como esta, então 

rejeitem-na de frente. Se realmente não der, então grite pelo Mestre (os discípulos 

aplaudem fortemente). Se ele se manifestar apenas como imagem, então zombe dele e 

elimine ele por conta própria emitindo pensamentos retos, ele não tem nenhum truque, 

tampouco pode fazer alguma coisa. Os discípulos do Dafa possuem capacidades, suas 

capacidades superam a dele em muito. Satã, como todos sabem, o Satã é um demônio dos 

Três-Reinos, um demônio do ambiente mundano, o quão baixo é o nível dele! Para as 

pessoas daqui, para pessoas ordinárias, pessoas comuns, parece que ele é grandioso; aos 

olhos dos Deuses, ele é inúmeras vezes menor que a poeira, que uma partícula de poeira. 

Se você realmente emitir pensamentos retos, se seus pensamentos retos realmente são 

bem fortes, ele correrá assustado. Alguns demônios podem judiar dos discípulos do  
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Dafa justamente porque você não consegue vê-lo, e assim você acha que você não tem o 

que fazer em relação a isso e, assim, ele explora essa brecha.  

 

Discípulo: O ponto de vista de uma pessoa em relação ao ambiente político atual 

dos Estados Unidos e apoiar determinado partido político afetam o futuro dessa pessoa? 

Ao esclarecer a verdade, devemos falar sobre a influência do perverso partido comunista 

nos Estados Unidos e sobre como determinado partido norte-americano apoia o discurso 

teórico comunista? 

Mestre: Nós não participamos de política, devemos salvar pessoas de qualquer 

partido. Tampouco temos posição política, não é? Nós nos direcionamos aos fatos, não 

às pessoas. Nós nos direcionamos a esse espírito maligno do perverso partido comunista, 

e não às pessoas. Vocês vieram justamente para salvar pessoas. Definitivamente não 

participam dessas coisas entre os partidos políticos. Na verdade, isso inclui as mídias, elas 

também não participaram, elas apenas reportaram corretamente as coisas positivas, nada 

além disso: elas não falaram abertamente “eu apoio ele”, “estou do lado dele”, não 

escreveram textos floreando ele, não é essa a ideia, elas apenas reportaram de forma 

positiva, reportaram a realidade de forma positiva. Como podem as mídias dos discípulos 

do Dafa mentirem? Não se deve ter pensamentos só porque não são iguais às mídias que 

mentem? Pense que você é uma pessoa que cultiva: como ser levado a uma 

irracionalidade desse tamanho pelos sentimentos, pelos corações humanos, ou até mesmo 

pelos elementos negativos? 

 

Discípulo: Quando um discípulo do Dafa sofre tribulações, alguns discípulos do 

Dafa acham que não se deve buscar primeiro dentro de si, mas sim primeiramente emitir 

pensamentos retos, pois buscar dentro de si seria caminhar no mesmo sentido das velhas 

forças. 

Mestre: (suspiro; o Mestre ri) Em geral, sempre digo que, ao encontrar um 

problema, procure primeiro dentro de você mesmo (o Mestre ri), veja se você mesmo não 

está com problema, se estiver com problema mude imediatamente. Ao enviar 

pensamentos retos, se você realmente sabe que há demônios em determinada coisa, ou se 

realmente demônios estão interferindo, você deve saber que realmente se trata disso, 

então, nesse caso, emita pensamentos retos. Inclusive não emita pensamentos retos 

direcionados a qualquer coisa; se no fundo você mesmo fez errado e você também emite 
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pensamentos retos, então se esse seu pensamento reto realmente surtir efeito nesse 

momento, então você mesmo será punido (o Mestre ri). 

  

Discípulo: Colegas cultivadores do exterior não tem conseguido voltar à China 

continental durante muito tempo, os parentes da China continental tampouco podem vir 

ao exterior. Como se deve lidar com isso? 

Mestre: (o Mestre ri) O qing pelos familiares está difícil de ser abandonado, e você 

se sente bastante desconfortável. Mas é o cultivo... como fazer...? (Suspiro) Cultivo, se 

você pergunta ao Mestre, o Mestre lhe dirá para colocar o coração no cultivo, não é? 

Aquilo que você deve ver, vai chegar o dia de ser visto (os discípulos aplaudem 

fortemente, o Mestre reverencia com uma mão). Chegará um dia em que os discípulos do 

Dafa irão, magnanimamente, voltar para a China como heróis que salvaram o mundo, 

quanta glória assim (os discípulos aplaudem fortemente, o Mestre reverencia com uma 

mão). Voltando escondido e na surdina, você acabará sendo levado para um pequeno 

quarto, levará uma surra e acabará falando tudo (os discípulos riem): o quão sem graça 

seria isso...! 

 

Discípulo: Na China continental, as máquinas de reproduzir fitas já foram 

eliminadas, mas há praticantes que ainda guardam em casa fitas do passado com o Mestre 

ensinando o Fa. Pergunto ao Mestre se é necessário continuar guardando-as ou se 

podemos queimá-las? 

Mestre: Se não é seguro guardá-las, então, você pode queimar. Se você como 

discípulo do Dafa souber (o Mestre aponta o coração) o que você mesmo está fazendo, 

então pode ser; se não é para danificar o Dafa, não há problemas. Também havia dito aos 

outros praticantes que se pode fazer assim. 

 

Discípulo: Durante meu processo de cultivo sempre sinto rancor, é um apego que 

tem sido muito difícil para eu eliminar. 

Mestre: O coração de rancor se cura ao nutri-lo com o estudo de coisas boas, com 

gostar de coisas boas, caso contrário, se guarda rancor e ressentimentos. Pensem todos, 

não pode ser assim, não se pode cultivar desse jeito, não é? Eu sempre tenho dito que os 

cultivadores devem ver as coisas de um modo inverso, quando você se depara com uma 

coisa ruim, você deve achar que é uma coisa boa, que veio para lhe elevar: esse caminho 

eu devo trilhar bem, isso significa que está na hora de eu passar por outro teste, o cultivo 
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veio. De outro lado, quando você se depara com algo bom você deve pensar: Ah! não 

posso me alegrar demais, pois as coisas alegres não podem me elevar, inclusive podem 

facilmente fazer que eu decaia. É cultivo, então você deve olhar para os problemas de 

forma inversa. Se, quando as complicações e as coisas ruins surgem, você as rejeita e 

barra todas elas, então, você está se negando a passar pelos testes e se negando a caminhar 

para a elevação, não é? Mas isto e essa perseguição ainda são duas coisas diferentes. 

 

Discípulo: Nós, praticantes do exterior, devemos aumentar nossas forças para 

desenvolver o Epoch Times em inglês? 

Mestre: Não sou contra. Eu tinha dito para o responsável do Epoch Times que, se 

no início tivessem dado atenção ao Epoch Times em inglês, então, hoje teria superado 

todas as mídias de Nova York; atualmente o seu volume de leitores já é gigantesco, então, 

se fizerem logo, ainda dará tempo. É claro, por mais que eu tenha dito, ninguém fez errado; 

sob uma circunstância em que não havia nem dinheiro, nem recursos, nem pessoas e nem 

força financeira, era muito difícil. 

 

Discípulo: O comunismo já governa o mundo. O período do Fa retificando a 

humanidade já irá começar. Aquelas pessoas que não limparam os pensamentos malignos 

do perverso partido comunista, seja no Oriente ou no Ocidente, mesmo aqueles que não 

entraram em organizações relacionadas às maldades do perverso partido comunista, essas 

pessoas correrão perigo? 

Mestre: Digo a todos que dentro da sociedade Ocidental, comumente as pessoas 

não têm boas impressões sobre o perverso partido comunista. É claro que há uma parte 

de pessoas que não têm clareza quanto a isso e buscam o socialismo, a distribuição da 

riqueza, e outras coisas desse tipo. Na verdade, a sociedade humana não é assim, a 

sociedade humana possui relações de causa e predestinação. As coisas boas que você fez 

na vida anterior se converterá em bênçãos para esta vida, essa bênção pode se converter 

em um cargo executivo, e também pode se converter em dinheiro e é por isso que se tem 

dinheiro. Vendo o negócio dele, não importa a experiência pessoal ou a capacidade dele, 

ele só obteve com base naquela bênção dele. Mas muitas pessoas acham que possuem 

talento e tudo o mais, são bons em tudo, mas não conseguem ganhar dinheiro de jeito 

nenhum, e assim ficam com raiva e se sentindo injustiçadas. Ele não tem aquela bênção. 

Ou seja, na verdade, são os Deuses que tomam conta da sociedade humana, é assim, e 

isso é justo. Se você na vida anterior matou pessoas, arruinou vidas e fez muitas maldades, 
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então, como você ainda quer fazer fortuna nessa vida? Por isso, não é desse jeito, é regido 

pelos Deuses, não é como a humanidade imagina... Todos desejam coisas boas, isso 

também não está errado, pois as pessoas veem os problemas com pensamentos de pessoas, 

isso não está errado. Se há alguém pobre e as pessoas o ajudam um pouco, isso também 

não está errado, tudo isso é bom e deve ser incentivado, não é? São todos motivados por 

coração de benevolência, de empatia, de compaixão, isso é bom, são todas coisas boas. 

Para as pessoas pobres isso também é uma influência positiva, elas também farão melhor 

com isso, então isso traz benefícios para toda a sociedade. A sociedade humana é como 

um ambiente de cultivo, não havia dito? Se toda a sociedade humana mantiver 

pensamentos retos e tradicionais, então, está no caminho dos Deuses. 

Por isso, algumas pessoas não compreendem o que é o perverso partido comunista, 

elas não entendem o que é esse socialismo. O socialismo, como foi dito pelo perverso 

partido comunista muito claramente, é o estágio inicial do comunismo. Isso está bem 

claro, está escrito bem claramente na constituição do partido comunista. Aquela 

sociedade da China é um socialismo, e agora não é um comunismo, ele mesmo falou isso, 

inclusive é um estágio inicial do socialismo, então o que eles buscam é o mais maligno 

ainda comunismo. Aqueles que anseiam pelo socialismo realmente deveriam ir viver na 

China para sentir na pele um pouco, e então ver o que ele irá falar depois disso (o Mestre 

ri). 

É claro, quando nós esclarecemos a verdade, às vezes, não é algo por acaso. Se você 

encontrou essa pessoa Ocidental e ela não entrou no perverso partido comunista, então, 

depois que você disser essas coisas a ela, provavelmente, ela escutará (o Mestre ri). 

 

Discípulo: Sou um discípulo que obteve o Fa recentemente. Por mais que eu esteja 

fazendo as três coisas, sempre acho que há uma distância entre mim e os praticantes 

antigos. Seria por que minha origem, meu nível e minha vida são diferentes? 

Mestre: Quanto a essa questão, não se pode entender dessa forma. Os que entraram 

no período posterior, que foram capazes de adentrar entre os discípulos do Dafa, foram 

arranjados, você deveria entrar nesse período mesmo, e isso não tem relação com o nível 

do futuro. Por isso, se apresse e alcance os outros estudando o Fa, faça bem o que deve 

fazer e estará tudo bem (os discípulos aplaudem). 

 

Discípulo: Pergunto se o uso das palavras “Verdade-Benevolência-Tolerância” no 

design de produtos, mas sem usar o emblema do Falun, é apropriado. 



29 
 

Mestre: Não é. “Verdade-Benevolência-Tolerância” é o Fa do Universo, se você 

coloca dentro de um produto para vender, isso não é tão adequado, não é adequado. Como 

discípulo do Dafa, vocês sempre pensam em algo para que todos possam se beneficiar, 

mas não é assim que se deve fazer, ainda deve se manter o devido respeito ao Fa. 

 

Discípulo: Peço para que o Mestre fale um pouco sobre a questão de lições positivas 

e lições negativas. 

Mestre: Têm demais disso, em cada aspecto, são realmente demais, bilhões e 

bilhões. Em relação às coisas felizes, se você não pensa sobre esse problema pela óptica 

do cultivo e se comporta como se fosse um tipo de alegria das pessoas comuns, então, 

isso se tornará sua tribulação, pois você é um cultivador. Sobre as negativas, então são 

casos demais; se você não fez bem, então, é uma lição negativa. 

 

Discípulo: Usar métodos de pessoas comuns para resolver problemas de cultivo dos 

discípulos do Dafa, não só não resolvem os problemas, como também acabam 

aumentando os conflitos. 

Mestre: Os discípulos do Dafa são cultivadores. Se você não pensa sobre os 

problemas a partir do cultivo, não resolve os problemas dentro do Fa e resolve os 

problemas com pensamentos de pessoas comuns, então as velhas forças ficam ao seu lado 

atrapalhando você, e assim, no meio de uma conversa, duas pessoas acabam começando 

a brigar, pois não estão no Fa. 

 

Discípulo: Tenho bastante gratidão ao Mestre, parece que consigo compreender e 

encontrar a raiz do qing, mas não consigo compreender qual é a relação entre o meu 

egoísmo e o qing. 

Mestre: Em relação ao egoísmo, dentro deste Universo, em especial dentro dessa 

sociedade humana, deve-se dizer que não é um grande problema. Por que? Porque tudo 

se cria a partir do “eu próprio”. Pense: nessa sociedade, a família é a sua família, o 

trabalho é o seu trabalho, o dinheiro que você ganha, as coisas que você faz, 

absolutamente tudo, não é? Até mesmo a força-motriz que impulsiona essa sociedade 

advém do egoísmo: Eu quero inventar tal coisa, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer 

isso e aquilo, não é? Aqueles que viram presidente: eu quero fazer bem à sociedade de tal 

e tal maneira. Mesmo as coisas boas partem do “eu próprio”. Em relação às pessoas 

comuns, isso não tem problema; mas como cultivadores, o que vocês devem cultivar é o 
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“pelo outro”, “pelos outros”, as vidas viram vidas com Fa e consciência retas, isso em 

relação aos cultivadores. 

Em relação ao qing, na sociedade humana, você não é capaz de ver, mas esse qing 

(o Mestre ri), dentro desta nossa atmosfera, possui uma densidade milhões de vezes maior 

que a densidade da molécula de água, é uma coisa assim; ele se infiltra no âmago de todas 

as vidas, nas células das vidas, nas partículas das vidas. Desde que você seja uma vida 

dentro dos Três-Reinos, seja o que for, ele é capaz de se infiltrar. Em outras palavras, 

você está imerso dentro desse qing. Não ser levado pelo qing, quem disser que não é 

levado pelo qing, digo que é uma pessoa extraordinária demais. Só mesmo as pessoas que 

cultivam conseguem não ser levados pelo qing. Mesmo se ele é uma pessoa que cultiva, 

isso ocorre depois de ele ter entendido um princípio no cultivo, e a parte que ascende para 

fora dos Três-Reinos, não é mais atrapalhada pelo qing. Por isso, desde que você não 

tenha ascendido no cultivo, desde que você esteja nesse nível das pessoas comuns, você 

estará imerso no qing e será levado pelo qing. Os discípulos do Dafa lidam com o qing 

de forma racional, mas é impossível não ser influenciado por ele. Vocês apenas lidam 

com ele racionalmente; somente o seu lado que já se cultivou bem é que pode se libertar 

do qing. 

Tratar o qing com racionalidade, como um discípulo do Dafa, depende da sua 

racionalidade ser forte ou não, isso são os pensamentos retos que nós dizemos. Trata-se 

do assunto de se os fundamentos do seu cultivo são sólidos ou não, se trata justamente 

disso. Se vocês conseguem lidar com tudo de maneira racional, então, é realmente 

extraordinário. Eu sei como é a sensação de não se ter qing (o Mestre aponta o coração e 

ri), é uma benevolência em relação aos seres, é uma coisa completamente diferente do 

qing. É uma coisa ampla, e a pessoa sente que o qing é uma coisa desnecessária, uma 

sensação de enjoo e aversão, é como quando você escuta e sente coisas que o deixam 

desconfortável, quando você vê uma coisa que não deveria existir, é uma sensação de 

rejeição. Por isso que, por ora, vocês só podem lidar racionalmente. 

 

Discípulo: Muitas coisas do Minghui exigem um pessoal que trabalhe em tempo 

integral e especializado para ser capaz de se fazer. Porém, não se tem escritórios, nem 

uma estrutura física, nem salários ou recompensas. Ao fazer isso com um perfil pessoal 

discreto e por longa data, inclusive sem poder contar aos outros o que está fazendo, isso 

acabou fazendo com que muitas pessoas que tínhamos, fossem arrastadas para outros 

projetos; uma parte ainda consegue perseverar e continuar fazendo, mas fazem sem 
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dedicação exclusiva, sem refinar as habilidades para elevar as técnicas profissionais. 

Aqueles com técnicas profissionais precisam de recompensa e um nome na sociedade, e 

por isso, não podem realmente entrar no projeto e encará-lo como uma missão pessoal. A 

propagação do conteúdo do site, o design do site e os avanços tecnológicos estão 

atrasados... 

Mestre: Todas as mídias estão salvando as pessoas, é algo extraordinário, todos 

conseguiram surtir imensos efeitos no meio da retificação do Fa, a poderosa virtude obtida 

é imensurável. No entanto, apenas o site Minghui é a janela do Dafa para fora, é a 

plataforma de intercâmbio de cultivo dos discípulos do Dafa. A plataforma de intercâmbio 

entre discípulos do Dafa de cada canto do mundo, incluindo discípulos do Dafa da China 

continental, isso é algo que nenhuma outra mídia é capaz de fazer, é insubstituível, a 

poderosa virtude é ainda maior! (os discípulos aplaudem fortemente, o Mestre reverencia 

com o palmo reto). 

Eles disseram há pouco, são silenciosos e desconhecidos, ninguém sabe o que eles 

fazem, inclusive acham que eles não participam ativamente de eventos dos discípulos do 

Dafa; até mesmo se esforçam e suportam bastante, se ocupam até a madrugada, e ainda 

têm poucas pessoas envolvidas, e continuando a fazer numa situação muito árdua. É 

cultivo; o que é mais extraordinário? O que é o mais grandioso?! Especialmente quando 

um discípulo do Dafa está sob a situação mais complicada, quando ele mais precisa 

escutar uma voz (o Mestre muda a expressão facial), há algo como um site Minghui; 

pensem todos, o quão extraordinário é isso? Definitivamente deve se dar valor! Não 

importa o quão é difícil, aquilo é a poderosa virtude. (os discípulos aplaudem fortemente). 

Inclusive, para fazer o Minghui é preciso que seja um praticante muito confiável, 

porque ele estabelece conexões diretamente com os praticantes da China continental, é 

preciso que sejam praticantes muito confiáveis, inclusive muito dedicados, que possam 

realmente se imergir nisso. Especialmente discípulos do Dafa jovens, o que mais se 

precisa são deles, mas eles são os que mais facilmente se inquietam, por isso é muito 

difícil. É o cultivo, se vocês realmente entendessem, vocês iriam se espremer para entrar 

nele, no entanto, ninguém é capaz de enxergar sua poderosa virtude, ninguém consegue 

ver, e ficam silenciosamente desconhecidos (o Mestre ri). 

As pessoas sempre querem fazer coisas exuberantes para que os outros possam ver 

suas conquistas, “se o Mestre não vê, que pelo menos as outras pessoas vejam”, senão, 

elas se desequilibram em seus corações. Na verdade, os olhos que estão prestando atenção 

em vocês dentro do Universo são tão numerosos que vocês não conseguem imaginar o 
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quanto são, dentro das partículas estão cheios de olhos espremidos, até nas menores 

partículas estão espremidos de olhos. Todas as vidas do Universo estão prestando atenção 

em tudo feito pelos discípulos do Dafa, até os Deuses estão olhando. Cada pensamento e 

mentalidade sua, tudo que você faz está sendo registrado, tudo está sendo gravado de 

modo ainda mais vívido que uma gravação, com profundidade espacial (o Mestre ri). Por 

isso, é para os Deuses verem, não para as pessoas verem (os discípulos aplaudem 

fortemente, o Mestre reverencia com o palmo reto), porque eles não podem deixar de 

olhar para vocês, pois o sucesso ou o fracasso dos discípulos do Dafa implica no sucesso 

ou no fracasso da retificação do Fa do Universo e na existência ou não do Universo; se 

os discípulos do Dafa são capazes de fazer bem ou não, é algo que se relaciona com a 

vida deles; seria possível eles não prestarem atenção nisso? Estão todos prestando 

atenção...! 

 

Discípulo: Recebemos um comentário dizendo que o site Minghui chama de 

“sequestro” as prisões ilegais de discípulos do Dafa da China continental, e que pessoas 

comuns não conseguem entender isso, pois pessoas comuns consideram que “sequestro” 

se refere à quando bandidos detêm reféns para extorquir riquezas, e acham que nosso 

estilo de escrita é bem estranho e distante das pessoas comuns. 

Mestre: Essa cultura da China continental é uma coisa bem diferente. Os 

praticantes dos outros países que saíram da China continental há muito tempo, o que eles 

veem e compreendem são atitudes compartilhadas em todo o mundo, talvez haja 

diferenças. O perverso partido comunista são bandidos e delinquentes, quando eles 

prendem as pessoas, eles não são criminosos sequestrando? Se usa o termo “prisão” 

apenas em relação a pessoas más. Mas pode dizer para eles, se houver necessidade essas 

coisas podem melhorar, especificamente em relação à China continental pode melhorar. 

Pensando mais a fundo, na verdade, esse termo é usado de forma bastante adequada. 

 

Discípulo: O livro “Demônios estão governando o nosso mundo” é direcionado 

prioritariamente para leitores de países fora da China continental? É preciso difundi-lo 

amplamente também na China continental? 

Mestre: Não precisa divulgar amplamente na China continental, esse é mais para a 

sociedade internacional. As pessoas lá na China já sabem que aquele demônio vermelho 

as está governando, claramente os demônios as estão governando. 
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Discípulo: Sobre o livro “O objetivo final do comunismo”, alguns colegas 

cultivadores pensam em resumir suas ideias principais ou citá-lo em cartas de 

aconselhamento benevolente ou análises, mas geralmente não conseguem fazer de um 

jeito tão detalhado como no livro 

Mestre: Os livros sempre irão dizer uma frase e analisá-la repetidamente, pois só 

assim é possível deixar claro as coisas. Quando vocês esclarecem a verdade, vocês não 

conseguem falar tudo aquilo de uma vez, ou até mesmo não se consegue surtir aquele 

efeito sem falar de um jeito completo. O que eu penso, apenas considere que aquilo é um 

conhecimento para incrementar o seu esclarecimento da verdade, pois quando você 

esclarece a verdade você deve fazer isso direcionado a diferentes pessoas, diferentes 

situações e usando os seus próprios métodos. 

 

Vamos falar até aqui. Porque hoje é um fahui, há muitos de vocês que vieram de 

longe, e não quero tomar mais tempo de vocês. Esse intercâmbio do fahui é na verdade 

muito importante. A situação da salvação das pessoas e do cultivo de discípulos do Dafa 

de diferentes localidades, tudo isso pode servir como uma referência dentro de um fahui, 

isso traz bastantes pontos positivos para que vocês façam bem as coisas daqui em diante. 

Porém, todos também querem escutar o Mestre falar alguma coisa, por isso, eu também 

tento responder a algumas perguntas para vocês, essa é a situação. 

As coisas devem ser feitas por vocês, afinal de contas; sob a situação mais árdua e mais 

complicada, são vocês que estão fazendo e perseverando em meio à maldade. E quanto ao 

Mestre, na verdade, o Mestre também está. O perverso partido comunista diz que eu estou me 

escondendo nos Estados Unidos, porém, eu estou todos os dias na China! (os discípulos 

aplaudem fortemente continuamente durante longo tempo) 


