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Olá a todos! (Todos: "Olá ao Mestre!") 

Temos um fahui por ano, e alguns vieram de lugares muito distantes, inclusive da 

China continental. O gasto envolvido não é baixo. O fahui em cada ano envolve custos 

de milhões em transporte, alimentação e hospedagem. O pensamento de todos é que o 

fahui é uma oportunidade para se elevar no cultivo e poder ter uns aos outros como 

referência no cultivo. Ou seja, os cultivadores dão muita importância ao próprio cultivo. 

Os discípulos do Dafa devem fazer bem as três coisas e, caso não se cultivem bem, não 

serão capazes de fazê-lo. É claro, também há alguns que querem aproveitar a 

oportunidade para ver o Mestre, o Mestre sabe disso. De uma forma ou de outra, se há o 

Fa, ele pode levar todos a cultivarem. 

Entre as pessoas comuns, o Mestre se ajusta ao modo de viver e agir das pessoas 

comuns, então precisa lidar com muitos assuntos humanos, os assuntos humanos não são 

o Fa e não são iguais ao Fa, por isso digo a todos para que atuem de acordo com este Fa, 

que tenham o Fa como Mestre. Os discípulos do Dafa só puderam chegar onde chegaram 

por causa deste Fa. Seja no nosso fahui ou no cultivo pessoal, foi com base neste Fa que 

conseguimos chegar até aqui. Ou seja, sem este Fa, vocês não conseguiriam chegar onde 

chegaram. É por isso que, para os discípulos do Dafa, o cultivo pessoal sempre estará em 

primeiro lugar, especialmente neste último período. 

Claro, quando falo em último período, na verdade todos já puderam entender que 

mudanças nos fenômenos celestiais são iguais às que ocorrem neste mundo. Por exemplo, 

a perseguição da maldade aos discípulos do Dafa já está num ponto sem saída; a própria 

maldade não consegue mais se manter; a perseguição ainda se mantém apenas porque 

aquela máquina que persegue os discípulos do Dafa ainda está girando. Porém, como 

disse há pouco, ao caminhar até o final, devemos fazer ainda melhor aquilo que 

precisamos fazer, porque, quanto mais nos aproximamos do final, mais importante é. No 

ambiente mais complicado e maligno daquela época, vocês conseguiram superar as 

tribulações, então não há razões para não fazer melhor ainda no final. No início da 

perseguição, todas as mídias do mundo estavam transcrevendo em todo canto as 

reportagens caluniosas da mídia do regime comunista chinês, era muito difícil para as 

pessoas do mundo conseguirem distinguir o que realmente acontecia na China. Num 

ambiente complicado assim, o esclarecimento da verdade dos discípulos do Dafa fora da 



China mudou o conhecimento das pessoas do mundo todo, e isso já foi superado. Então, 

vocês precisam valorizar tudo o que foi feito, vocês não podem relaxar, absolutamente 

não podem relaxar. 

Estou observando, especialmente o ambiente da China continental: há muitos 

discípulos do Dafa ali, mas as relações humanas, o modo de agir das pessoas e o jeito de 

raciocinar foram todos distorcidos, é muito difícil a qualquer um não ser afetado por 

aquela sociedade. Por mais que os discípulos do Dafa queiram agir de acordo com o Dafa, 

assim que você sai de casa, você encontra esse tipo de relação humana da sociedade das 

pessoas comuns. A sociedade toda está distorcida, e você também acaba agindo da mesma 

forma que as pessoas comuns. Com o passar do tempo, vivendo em meio a tudo isso que 

ocorre entre as pessoas daquela sociedade, você acaba sendo influenciado por tudo aquilo; 

inclusive o seu modo de pensar nos problemas. Ao se acostumar ao modo de viver e agir 

das pessoas, você acaba achando que é daquele modo mesmo. Muitas pessoas, depois que 

saíram da China continental, perceberam que fora da China, as pessoas são bastante 

simples, são muito equilibradas na hora de conversar ou mesmo de fazer as coisas. Por 

outro lado, quando um chinês vai fazer algo, ele sempre busca fazê-lo da maneira 

exagerada, mais extremada, mais ao fundo, sempre com essa mentalidade. Esse não é o 

modo normal para uma pessoa, por isso, esse tipo de pensamento e modo de agir, quando 

usado fora da China, desperta a aversão das pessoas nos outros países. 

As pessoas dos outros países não entendem por que as pessoas que vem da China 

continental são desse jeito. Na verdade, é o perverso partido comunista chinês que 

intencionalmente estragou a conduta e o caráter dos chineses, e isso foi feito 

sistematicamente. Ele eliminou a cultura tradicional e os valores universalistas da moral 

humana que todos tinham; e agora se tornaram essas coisas extremadas do partido 

comunista chinês, então, é claro que é diferente. Os chineses que vão viver fora da China, 

precisam de um bom período de tempo para mudarem isso em si mesmos. 

Agora há uma parcela de praticantes que saíram da China continental e alguns deles 

possivelmente não fizeram bem as coisas naquele ambiente, então, eles devem mais ainda 

cultivar bem e fazer bem aquilo que eles devem fazer no novo ambiente. Não façam mais 

as coisas usando aquele pensamento extremado, pois isso pode facilmente causar 

interferências no ambiente dos discípulos do Dafa. Vocês sabem que na sociedade 

internacional é raro falar dos outros pelas costas, pois a maioria das pessoas possuem um 

modo de agir universalista que é baseado em noções que fortalecem os pensamentos 

puros, e sempre as fazem achar que elas devem ser pessoas bondosas, que devem tratar 



bem os outros e, no geral, elas não querem fazer coisas que prejudiquem os outros em 

benefício próprio. Então, aquelas pessoas que trouxeram esse jeito distorcido de viver e 

agir aprendido na China continental, agora que vivem fora da China, definitivamente 

devem mudar esse jeito em si mesmos. Digo isso porque cada vez mais praticantes saem 

da China continental, e eles já superam o número de discípulos do Dafa oriundos da 

sociedade internacional, inclusive, já se tornaram o corpo principal, então vocês devem 

tomar ainda mais cuidado com essas coisas. 

Como sabemos, nos anos em que a perseguição estava a pleno vapor, vendo a 

situação na China e, mesmo fora da China, apesar de não haver violência contra nós, 

suportar toda aquela pressão e o olhar preconceituoso em relação aos discípulos do Dafa, 

também foi muito difícil, porque, naquela época, todas as mídias da sociedade 

internacional estavam transcrevendo as propagandas caluniosas da perversa mídia do 

regime comunista chinês. Ninguém sabia da verdade. O número de discípulos do Dafa 

fora da China era bem pouco, mas eles fizeram de modo bastante eficaz; criaram mídias 

por conta própria, criaram vários grupos direcionados aos governos, as diversas mídias 

criadas para esclarecer a verdade, os vários pontos de esclarecimento da verdade; sites, 

etc., e, assim, conseguiram reverter essa situação internacional, inclusive as opiniões e 

pensamentos injetados pela mídia do perverso partido nas pessoas do mundo sobre os 

discípulos do Dafa mudaram. Isso foi extraordinário. Não foi fácil construir esse ambiente 

e os praticantes dos outros países dão muito valor a isso, então, não estraguem esse 

ambiente por causa da mentalidade da cultura do partido trazida pelos praticantes que 

saíram da China continental. Eu vi que muitas pessoas comuns que saíram da China 

continental criaram muitas influências ruins na sociedade internacional, realmente é de 

dar vergonha, isso realmente deveria fazer com que os chineses não conseguissem 

levantar a cabeça. Não sejam desse jeito. Vocês são cultivadores, devem saber das 

próprias insuficiências, não é algo que simplesmente afeta a imagem de um povo. A 

responsabilidade que vocês carregam é a de salvar os seres de todo o mundo, é ainda 

maior que aquilo, por isso, vocês precisam mudar os seus modos de pensar e agir. 

Mas não pensem que as pessoas da sociedade internacional são tão simples assim 

e, por mais que o pensamento delas possa parecer simples, é justamente o pensamento 

simples que é o mais nítido e, por isso, eles veem o problema com mais clareza; eles só 

não se expressam dessa maneira, mas, no fundo, têm muita segurança. A estrutura de 

pensamento das pessoas é igual, assim como o grau de inteligência, eles não são em nada 

mais estúpidos que as outras pessoas. O pensamento e as ações deles têm limites e 



princípios morais, por isso, eles não vão querer fazer as coisas daquele jeito que é feito 

na China. Esses hábitos aprendidos na China continental, seja na hora de escrever um 

texto ou de fazer algo, esse jeito de martelar fundo, esse modo de pensar, realmente faz 

com que as pessoas da sociedade internacional não consigam suportar isso. Na verdade, 

quando não havia o perverso partido comunista, os chineses também possuíam valores 

bondosos e prezavam a virtude. Por que o perverso partido comunista fez continuamente 

movimentos? Porque, naquela época, os chineses possuíam uma nobre civilidade, viam 

as coisas com valores universalistas; porém, depois de muitos e muitos movimentos, o 

perverso partido prejudicou intencionalmente a cultura da China: a elite cultural chinesa 

foi eliminada e as coisas ruins do partido comunista foram injetadas. O objetivo do partido 

maléfico era muito claro, era fazer que o pensamento dos chineses se tornasse como lixo. 

Como há cada vez mais discípulos do Dafa indo da China para a sociedade internacional, 

esse problema está cada vez mais evidente, por isso, é preciso falar sobre isso, todos 

tomem muito cuidado com isso. 

Além disso, os grupinhos de esclarecimento da verdade, esses projetos que os 

discípulos do Dafa organizam por conta própria, exerceram um efeito muito grande no 

esclarecimento da verdade e na salvação dos seres, são muito bons! A importância não 

está no quão impactante ou grandioso você faz, mas se é eficaz ou não. O que é observado 

é como você coloca o seu coração; se você é ou não um cultivador. Os que ao longo dos 

anos têm ficado na frente dos consulados chineses e nos pontos de esclarecimento da 

verdade são realmente extraordinários! Alguns têm uma idade relativamente avançada, 

alguns dizem que, devido a isso, eles são mais adequados para fazerem essas coisas; mas 

você que não tem idade avançada, o que tem feito? É a mesma coisa, o que é observado 

é como os discípulos do Dafa fazem. 

Certa vez, um praticante me perguntou: "Mestre, com quantas renúncias o partido 

comunista chinês vai cair?" (O Mestre ri), eu estendi cinco dedos. Então ele pensou: "Ah, 

se cinco mil pessoas renunciarem, o partido comunista vai cair" (todos riem). No entanto, 

cinco mil passou muito rápido. "Ué, como assim? O Mestre estendeu cinco dedos, ah, 

então são cinquenta mil pessoas". Essas cinquenta mil renúncias também passaram muito 

rápido. "Isso não está certo... Ué, por que o Mestre estendeu cinco dedos? Ah, então são 

quinhentas mil pessoas." (o Mestre ri). Já se passaram cinco milhões, cinquenta milhões, 

agora já são mais de 300 milhões de pessoas. Há um bilhão e 500 milhões de pessoas na 

China, se só cinco mil renunciassem, isso não influenciaria em muita coisa (o Mestre ri). 

Na verdade, também fiz uma analogia; ou seja, isso que estamos fazendo é muito 



importante e, no psicológico, aniquila psicologicamente o partido comunista chinês. Qual 

é a situação atual do regime comunista chinês? Todas as pessoas, com exceção daqueles 

que governam, todos estão pensando "quando vai cair?", estão todos preparando a porta 

dos fundos, estão todos se preparando para o dia final. Levando dinheiro para fora, 

levando os filhos para fora e, eles próprios, estão procurando ter identidade e passaporte 

de outras nacionalidades, eles estão todos se preparando para fugir assim que alguma 

coisa acontecer, todos estão com essa mentalidade do dia do juízo final. 

Os governantes estão mentindo para si mesmos e é para manter aquele regime 

político. Muitos espiões são pessoas daquele demônio sapo, e estão enganando o atual 

líder do partido; eles já forneciam falsas informações antes mesmo de eles subirem ao 

poder e, depois disso, constantemente fabricam falsas informações para os governantes. 

Os governantes não sabem a real situação, as informações que chegam são todas do 

demônio Jiang para enganá-los, e as ordens políticas nem mesmo conseguem ir além de 

Zhongnanhai (sede do governo chinês), as brigas nos bastidores estão cada vez mais 

acirradas, um querendo eliminar o outro. O atual líder do partido não se dá bem com 

nenhum dos lados e aqueles que querem caminhar para uma democracia já não confiam 

mais nele. O perverso partido comunista confia muito menos ainda, ninguém é leal a ele. 

Vocês já conseguem ver, o perverso partido não irá se manter por muito mais. O 

propósito de deixarem ele existir, essa perseguição aos discípulos do Dafa, não foi 

arranjado pelas velhas forças para testar os discípulos do Dafa? A China é como um 

caldeirão para refinar dan do Laojun [divindade taoísta], está refinando os discípulos do 

Dafa, e queima com fogo bem forte, como aquelas provas cruéis para eliminar os corações 

humanos e os apegos. Claro que aquela fervura é bem sofrida, mas o que se refina é ouro 

verdadeiro. O partido comunista chinês é como o carvão, quanto mais em brasa fica, mais 

forte parece ser, mas depois que termina de queimar, se vê que o ouro verdadeiro foi 

refinado. Oque sobrará do partido comunista? Numa soprada, "Fuu", ele virará cinza, 

desaparecerá (todos aplaudem). Ao olhar os discípulos do Dafa sendo perseguidos, 

deveríamos ter pena deles, mas o que é realmente triste são aqueles que estão com o 

partido comunista chinês - aqueles que são os que mais devemos ter pena, pois eles terão 

que arcar com todas as maldades que o partido cometeu na história da humanidade. 

Pensem todos, aqueles líderes do partido comunista chinês fizeram todo tipo de mal 

possível, mas também usufruíram bastante; enquanto estão vivos, eles estão fazendo todo 

tipo de maldade e usufruindo de todo tipo de vantagens. Digo: Líder atual do partido, 

você ainda quer manter o partido, o burro foi roubado e é você que está arrancando a 



estaca na qual o burro estava amarrado. No final, quem vai acabar sendo pego é você. Ou 

seja, todas as maldades do partido comunista chinês serão imputadas a você, não é esse o 

princípio? É porque você é o chefe do partido comunista chinês. Na verdade, às vezes, eu 

fico pensando, será que ele acha que o partido poderá manter o poder dele? No passado 

era assim, mas será que ainda é assim? No passado os chineses não tinham coragem de 

xingar o partido nem quando estavam sozinhos no banheiro, realmente era assim. Aqueles 

espíritos malignos da maldade estavam em todos os lugares; agora eles já foram 

destruídos e agora todos estão falando mal do perverso partido. Quando um grupo de 

pessoas se senta para comer alguma coisa e conversam, parece que não tem outra coisa 

para fazer a não ser falar mal do partido comunista e, quem não falar mal será visto como 

alguém com desvio mental. Já ficou desse jeito (todos aplaudem). O partido comunista 

chinês já está para cair, basta um empurrão. E você quer depender do partido para manter 

seus privilégios. Você está vendo a situação do modo correto? É o partido que depende 

de você para se manter! Não é você que depende do partido para se manter! Se quem está 

no poder agora disser uma frase: "Não queremos mais o partido comunista", o partido não 

conseguirá resistir nem por mais um dia e, no dia seguinte já terá desaparecido (todos 

aplaudem), porque as pessoas estão todas esperando por esse dia (todos aplaudem). Disse 

isso para dizer o quão estúpido é o que ele está fazendo, pois está no comando. 

Seja como for, em relação a nós, podemos ver as coisas muito nitidamente. Eu só 

quis falar um pouco sobre essa situação. Ao chegar nesse ponto, os elementos para testar 

os discípulos do Dafa já não são muitos, já não sobrou muito das migalhas de carvão, já 

não dá mais para refinar tanto ouro verdadeiro. Então: esse fogo vai ou não apagar? Vai 

apagar (todos aplaudem fortemente). E o que vem logo em seguida? Não é justamente o 

passo em que os discípulos do Dafa cultivaram até a Perfeição? Não é isso? (Todos 

aplaudem). Embora alguns discípulos do Dafa fiquem para acompanhar o Mestre no Fa 

retificando a humanidade, mesmo assim, teremos que colocar um ponto final. Essa 

trajetória dos discípulos do Dafa no período da retificação do Fa é sumamente importante, 

não irei dizer muito mais sobre as coisas que vêm depois. 

Ontem, numa reunião na montanha em que estive falando, eu disse que sempre falo 

sobre as velhas forças e penso que todos já têm suficiente clareza sobre isso, mas sobre a 

origem das velhas forças, isso sempre tem sido um pouco nebuloso. Na verdade, pensem 

todos, há uma razão histórica para a constituição dessas velhas forças. O Universo passa 

por um processo de criação, estabilidade, degeneração e destruição, as pessoas também 

passam pelo processo de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Todos sabem, 



crescer até quinze, dezesseis, dezessete, dezoito anos, esse é o processo de crescimento; 

chegando aos dezoito, dezenove, vinte, até os trinta e poucos anos, esse é o processo de 

"estabilidade"; depois dos quarenta ou poucos anos, já é descer a ladeira e esse é o 

processo de "degeneração". E, quando o corpo já está muito deteriorado e não dá mais 

conta, ele vai envelhecendo até morrer, esse é o processo de "destruição". 

O processo da vida humana é breve assim, mas, o quão longínquo isso é em relação 

aos limites do Universo? E como é isso para corpos celestiais com limites ainda maiores? 

Vou tentar traçar um comparativo para tentar falar sobre isso. O que usamos são 

incontáveis e incontáveis trilhões de anos para registrar a cronologia do universo, esse é 

o processo de "criação". Nesses incontáveis trilhões de anos, quantas vidas caminharam 

da vida até a morte! Para os Deuses é a mesma coisa, um ciclo que vai e vem. Eles não 

são imortais e, quando eles morrem, eles sabem; assim como sabem sobre seus 

renascimentos, mas sem as memórias que tinham antes. Ele só entra nesse estado depois 

de um tempo gigantesco, quando viveu tanto a ponto de ter se enjoado. Além do mais, 

esse tipo de ciclo é o processo de renovação da vida, essas vidas já passaram pelo 

nascimento, não se sabe quantas incontáveis trilhões de vezes. Isso é para usar o "trilhão" 

como unidade de medida, que é o maior número comumente usado pela humanidade, não 

daria para contar usando centenas de milhões, alguns trilhões. Não é só para os humanos, 

até os Deuses são assim, esse Universo é longínquo demais. 

Então, no processo de "estabilidade", é um período ainda mais longo. Esse processo 

é simplesmente indescritível, não importa quantos trilhões usemos, não seria capaz de 

expressar um processo tão longo de tempo. Não há nenhuma vida dentro do Universo que 

consiga ficar viva durante todo o processo de "Criação-estabilidade-degeneração-

destruição", mesmo vidas que viveram da "criação" até a "estabilidade" já não existem 

mais. Não há mais nem no mais elevado lugar do Universo, não importa o quão alto é o 

nível, não há. É como o metabolismo das células no corpo humano, não há mais as células 

originais. São todos assim, é como um revezamento. Num processo tão grande e tão 

longo, se você perguntar a uma vida do período de "estabilidade" sobre como eram as 

vidas do período da "criação", ela não saberá dizer de jeito nenhum, ela não conseguiria 

nem pensar em como era. 

Então, quando o Universo chega no período de "degeneração", esse processo 

também é muito longo; é um tempo gigantesco de incontáveis e incontáveis trilhões de 

anos, a quantidade de anos é tão longa quanto o número de partículas que preenchem esta 

dimensão, uma quantidade de anos grande assim. E quantas e quantas partículas há nesta 



atmosfera?! No processo de "degeneração", pergunte àquelas vidas de níveis muito 

elevados sobre como era o estado das vidas de muito antes delas, da época do período de 

"criação". Elas não saberão de jeito nenhum. Por quê? Porque até mesmo o Fa vai se 

distorcendo nesse processo, tudo se transforma em meio ao "Nascimento-

envelhecimento-doença-morte" e ao "Criação-estabilidade-degeneração-destruição". 

Ao chegar ao período de "destruição", esse processo também é extremamente 

longínquo, ao final caminha para a morte definitiva. Nesse período de "destruição", 

também é uma cronologia longínqua que só pode ser avaliada com incontáveis trilhões 

de anos, ali têm incontáveis Deuses de cada nível, Deuses mais elevados, Deuses muito 

mais elevados, reis, soberanos de cada mundo, pergunte a eles sobre como era o Universo 

nos períodos inicial e intermediário, eles não fazem nem ideia. 

Por que surgiram as velhas forças durante a retificação do Fa do Mestre? Se o 

Mestre não retificar o Fa ao estágio inicial de "Criação-estabilidade-degeneração-

destruição", poderia isso ser chamado de retificação do Fa? (Todos aplaudem) Mas os 

Deuses de diferentes níveis do período de "destruição" não fazem nem ideia do que isso 

seja, pois eles são Deuses do período de "destruição". O que há é tão somente um contraste 

entre os diversos diferentes níveis, há um contraste entre os estados de consciência, mas 

nenhum nível está no padrão original, pois eles se degeneraram e estão para serem 

destruídos. São essas velhas forças constituídas pelas vidas do período de "destruição" 

que disseram: "Não dá para retificar o Fa desse seu jeito, nós nunca vimos algo assim. 

Isso não vai dar certo, nós vamos ajudar você a dar certo". E assim eles fizeram essas 

coisas. Quais são os padrões deles? Eles são Deuses e reis do período de "destruição" do 

Universo, são esses Deuses que quiseram participar para me ajudar na retificação do Fa. 

Então, o que você acha que eles seriam realmente capazes de fazer? Os padrões mais 

elevados deles são o padrão mais elevado do Universo em seu estágio de destruição. Ao 

concluir, o Fa estaria de fato retificado? Se eu fizesse as coisas de acordo com eles, eu 

conseguiria retificar o Fa? Poderia regressar ao estágio inicial de "criação" usando os 

padrões deles? Conseguiria fazer o padrão do universo voltar para além do período de 

"destruição"? O quão longe isso estaria dos padrões mais fundamentais do Universo, 

aquele da "criação"? 

É por isso que vocês não conseguem entender bem como eles puderam ter tanta 

coragem para ousar fazer algo assim. Eles realmente acham que estão certos. O ser mais 

elevado das velhas forças pensa: "Eu sou o Deus mais elevado, o que eu sei é isso, não há 

ninguém que saiba mais do que eu, essa é a verdade". Ele não sabe que esse é um padrão 



do período de "destruição". Frequentemente, quando estou ensinando o Fa, todos os 

discípulos do Dafa entendem, mas esses deuses não. Às vezes, acho que eles fingem que 

não entendem. Por que eles são assim? Na verdade, no fundo, como tenho também um 

corpo humano e ações de humano, eles acham que o que eles fazem são ações de Deuses. 

"Como podemos não ser mais poderosos do que você?", é essa coisa que atrapalhou eles! 

O Fa que o Mestre ensina é claro nos princípios e na fala, não há nada que você precise 

adivinhar, está tudo colocado de maneira clara, porém, para as vidas do período da 

"destruição" o costume é ter que adivinhar e descobrir as coisas. Ao dar uma coisa, a 

pessoa tem que se escavar para descobrir isso de verdade, eles já se acostumaram a esse 

modo. Por isso, como no Fa que o Mestre transmitiu não há ilusões para as pessoas, todos 

eles acabaram iludidos, pois acham que o Fa definitivamente não poderia ser tão claro. A 

aparência sem ilusão acabou se tornando a ilusão deles, eles todos se iludiram em meio à 

ausência de ilusão (o Mestre ri), realmente foi isso. É assim que as velhas forças surgiram. 

E as coisas que eu realmente quero fazer, nenhuma vida é capaz de saber, pois 

nenhum Deus mais elevado desse período sabe como era o Universo na "criação", ou 

como era no período mais primitivo da "criação". A diferença é simplesmente grande 

demais, por isso eles não compreendem. Eles mesmos dizem: "O que você quer fazer nós 

não sabemos, nós fazemos as coisas da forma como sabemos". Se você não sabe, então, 

por que quer participar? Elas dizem: "Não tenho como não fazer, pois foi alguém lá de 

cima que mandou eu fazer". Quando eu peguei aquele mais malvado, quando peguei o 

mais elevado, ele disse: "Sou o melhor de todos, eu também estou ajudando você", mas 

acabou destruindo inúmeras vidas, destruiu incontáveis seres do Universo. 

Como um discípulo do Dafa, baseiem-se neste Fa para cultivarem. O Mestre disse: 

"Você só precisa ter coragem para cultivar o quão alto você quer!". Todos sabem que o 

cultivo não é fácil, não é? Eliminar o carma, passar pelas tribulações, quantos não 

conseguem passar ao se depararem com atritos de xinxing, o que dizer então das grandes 

tribulações? Como superar?! As pessoas que entendem isso se amedrontam assim que 

pensam nisso, realmente é difícil, realmente é difícil! Você deve encarar de forma positiva 

mesmo quando você se depara com as piores coisas entre as pessoas: "Ah, isso é bom 

para a minha elevação". Ao encontrar um conflito, não importa de quem seja a culpa, 

procure primeiro em você mesmo. Sendo um cultivador, se você não consegue criar um 

hábito assim, se você não é capaz de encarar os problemas de modo contrário às pessoas, 

então você estará para sempre entre os humanos, neste aspecto você não fez bem, então 

estará entre os humanos. 



Se quando surge um conflito, você perde a calma, então, depois de se acalmar, pense 

sobre o que aconteceu: eu sou um cultivador, eu não estava certo em tal e tal ponto, por 

isso, não pude passar bem pela tribulação. Com certeza era uma provação, todos sabem 

disso. Por que como seu Mestre digo que é uma provação? É porque nada com que você 

se depara nesta vida é por acaso, desde que você entrou para o cultivo, é tudo para que 

você se eleve. Porém quantos de nós não querem olhar para dentro e buscam fora; não só 

buscam fora, como ainda se tornaram muito malandros. Às vezes, quando eu ajudo 

alguém a fazer algo, ele chega a mentir e reclamar na minha frente. Eu olho para isso e 

acho meio engraçado, mas eu também sei que as pessoas são simplesmente assim. O seu 

lado que não se cultivou bem tem corações humanos, e as pessoas são simplesmente 

assim. 

Eu permiti a vocês terem essas coisas humanas porque isso faz com que consigam 

viver entre as pessoas comuns, mas isso não prejudica o cultivo de vocês. Você pode 

viver a sua vida de gente comum. Mas quando você realmente se depara com conflito ao 

trabalhar juntos com os outros, especialmente por ser um discípulo do Dafa, no seu cultivo 

pessoal, para poder fazer bem as três coisas que você deve fazer, ao lidar com um conflito, 

esse é o ponto-chave! São todos pontos-chave para a sua elevação. Quantas coisas vocês 

tinham no período inicial que foram sabotadas por vocês mesmos? Coisas que deveriam 

ter sido bem-feitas e não foram? No período inicial da perseguição, vocês encaravam os 

problemas com corações humanos, ficavam se digladiando entre vocês, ainda por cima 

cheios de raiva. Aquela sua raiva, incluindo aquele seu coração enquanto se digladiavam, 

são todas coisas de gente comum! 

Cooperem bem de modo magnânimo. A ideia de alguém não deve prevalecer ou ser 

a melhor; e mesmo que a ideia do outro não seja tão boa ou incompleta, você pode 

silenciosamente ajudar para que a ideia resulte em sucesso! Faça a ideia resultar em 

sucesso! Assim, os Deuses pensarão que você é extraordinário, ainda mais se você fizer 

isso silenciosamente, sem que os outros saibam! O importante não é quem deu a ideia, 

mas sim quem conseguiu se aprimorar durante esse processo -- quem cultivou é quem 

conseguiu se elevar (todos aplaudem). Como seu Mestre, disse essas coisas para dizer a 

vocês que já caminhamos até o último passo. Posso dizer claramente a vocês que o arranjo 

inicial do Mestre era para terminar a perseguição ainda este ano (todos aplaudem 

fortemente), no total de vinte anos. Por mais que as velhas forças tenham se intrometido 

e mudado algumas coisas, o carvão para alimentar o fogo do forno acabou, a temperatura 

também já não é suficiente, então, a coisa toda já está quase terminando, por isso que 



todos devem fazer melhor ainda. Discípulos do Dafa, naquele dia também falei: Quem é 

capaz de se tornar um discípulo do Dafa? Quão grande é essa predestinação... 

Quando eu estava vindo de carro, alguém falou que há pessoas que não entendem 

termos da física como partículas e moléculas. Eu tenho que usar a linguagem humana 

atual, senão como eu iria explicar as coisas? Mas se for para descrever, é assim. Se, para 

quem vê os nossos planetas, eles fossem do tamanho de uma molécula, o que são planetas 

para nós não seriam moléculas para ele? Quando vidas gigantescas do Universo olham a 

Terra e outros planetas desta dimensão, é do mesmo modo que olhamos as moléculas, 

não é? Então, quando a nossa Terra é pequena a ponto de parecer uma molécula aos olhos 

de vidas ainda maiores, são seria do mesmo modo como as pessoas enxergam os átomos? 

Aos olhos dos Deuses ainda mais elevados é exatamente assim. Os planetas permeiam 

todas as dimensões e, o que você consegue ou não ver, depende da sua capacidade de ver. 

Por mais avançado que seja a tecnologia da humanidade, ainda assim, está limitada de 

diversas maneiras, não podem ver tudo, por isso, eu digo sobre "investigar"o Universo, 

pois a humanidade nunca será capaz de ver verdadeiramente o corpo celestial. 

Ou seja, não importa o nível, todos tê esse conceito sobre o Universo. As vidas 

maiores enxergam como sendo partículas aquilo que as vidas menores enxergam como 

sendo planetas. As vidas que vivem na camada dos átomos não veem os átomos como os 

seus planetas? As vidas que vivem no nível das moléculas veem a nossa Terra como algo 

incomparavelmente gigantesco. Em cada camada de partícula há essa relação entre as 

partículas maiores e as menores. Há níveis e níveis de partículas, e a Terra também é uma 

partícula, inclusive o Sol, inclusive a Via Láctea que vemos, em tudo de tudo. A estrutura 

de todo o corpo celestial segue basicamente uma estrutura assim. 

Não há somente as partículas e os planetas que o olho humano é capaz de ver, há 

também muitas outras partículas que o homem não é capaz de ver. As manifestações das 

moléculas são diferentes também neste espaço, porque, em diferentes tipos de moléculas 

há inúmeras vidas, e estão todas neste espaço da humanidade. Mas ainda há partículas 

que se manifestam de outras maneiras, mas que existem ao mesmo tempo que as 

moléculas, tudo está repleto. A humanidade e as vidas deste nível parecem estar dentro 

do solo; os cientistas atuais só sabem dessas partículas que podem ser vistas. Só estou 

dizendo com base no conhecimento que os humanos possuem atualmente; na verdade, 

não é só isso, é muito mais. Ou seja, somando todas as vidas, é um número absurdo. Com 

essa quantidade toda de vidas, quando você respira, quantas moléculas que compõem o 

ar são inaladas por você? E nessas moléculas há planetas, quantos mundos existem em 



cima disso? Quantas vidas são inaladas por você quando você respira e que se 

transformam nos nutrientes que seu corpo precisa? (O Mestre ri) 

Porque isso implica falar de coisas profundas demais e o conhecimento da 

humanidade antigamente era limitado, aqueles Deuses não falavam disso e não tinham 

como falar. Jesus disse que as pessoas têm pecados, mas não disse claramente sobre o que 

é exatamente esse pecado. Digo que basta uma pessoa estar viva para produzir carma. 

Comer, morar, caminhar, qualquer atividade social entre as pessoas produz carma. Se 

você disser que não quer gerar o carma decorrente da vida no cotidiano entre as pessoas, 

e que decidiu se isolar num monastério ou se sentar virado para a parede, digo que, ainda 

assim, você estará gerando carma mesmo que apenas sentado lá parado (o Mestre ri), pois, 

para apenas poder se manter vivo, muitos mundos são transformados por você. Seja como 

for, acabei de dizer um princípio, disse que os seres humanos têm o seu próprio ambiente 

de existência e que esse carma gerado devido à necessidade de viver não conta como 

sendo culpa sua, então, naturalmente não será imputado a você. Porém há um outro 

problema, pois foi gerado carma, isso com certeza. No Novo Testamento é dito que as 

pessoas são pecadoras. É por isso que algumas pessoas dizem que viver no mundo resulta 

em tribulações e, se, uma pessoa, em sua vida inteira não sofrer nenhuma doença, após a 

sua morte, com certeza, ela irá para o Inferno. Por quê? Porque ela não eliminou nenhum 

carma durante sua vida, porque seu carma é gigantesco. O carma significa pecado, então, 

só resta como saída descer ao Inferno para eliminá-lo, esse é o significado. 

Por isso, em geral para um cultivador, não é algo ruim sofrer um pouco de amargura 

ou tribulação. Às vezes, ao eliminar o carma: "Não dá, estou doente, estou gripado, está 

desconfortável aqui e ali", na verdade, você está eliminando carma. Praticantes novos não 

entendem bem isso e acabam achando: "Ah, quando eu fico doente não devo dizer que 

estou doente, em vez disso, devo dizer que estou eliminando o carma". Não é assim, mas 

é realmente eliminar carma. Seu caminho de cultivo foi arranjado para você, não 

permitimos que seu corpo adoeça realmente, realmente não permitimos que isso aconteça. 

Porque aquela doença já não é capaz de prejudicá-lo, aquele vírus foi eliminado pela sua 

energia reta. Mas as pessoas produzem carma e os sintomas do carma gerado em seu 

corpo é idêntico àquele da doença. Se o carma se manifesta no seu nariz, você ficará com 

o nariz entupido e escorrendo: "Ah, estou gripado", e você diz que é uma gripe (o Mestre 

ri), mas não é realmente gripe. Se o carma se manifestar no seu estômago, você terá uma 

dor de barriga: "Ai, algo que comi hoje não me fez bem" (o Mestre ri). Não é isso, é que 

carma foi colocado nesse lugar. E por que ele tem que ser colocado lá? Não é que o carma 



tem que ser colocado só lá, pode ser em outro lugar do corpo. É porque você tem algum 

apego e, como é para ajudá-lo em seu cultivo, ele é colocado lá para você. 

Por exemplo, você estava gravemente doente antes de começar a cultivar e você se 

curou com o cultivo, “oba”, que felicidade. Mas, vez ou outra, você se lembra: "No 

passado, eu tive uma doença muito grave e talvez ela nunca mais volte". Quando você 

pensa "talvez ela nunca mais volte", na verdade, você ainda tem uma preocupação, ainda 

que, aparentemente, você pense "Ah, o problema acabou". Quando as velhas forças veem 

isso: "O que você está fazendo?" (O Mestre ri), pois não é como as velhas forças sabem 

fazer? Foi assim que eles perseguiam Jesus e os discípulos de Sakyamuni. As velhas 

forças sempre fizeram isso dizendo que "nós estamos ajudando você a cultivar". Está 

bem, mas você está preocupado, não está? Muito bem, as velhas forças esperam o seu 

carma se acumular um pouco mais e colocam todo ele lá. "Ai! Minha doença voltou!" 

(Todos riem). 

Você, por ser um cultivador, será testado dessa maneira quanto a esse apego. Nessa 

hora, é realmente para testar você e é para ver se você vai considerar isso como um 

cultivador ou com um coração de pessoa comum. Se você considerar isso com coração 

de pessoa comum, então, vá para o hospital, vá lá para se tratar da doença. Porém, se for 

alguém que não é tão diligente no cultivo ou um praticante novo, então, isso deve ser 

considerado de outra forma. É porque o xinxing dele não está à altura disso, ou seja, o 

estado de consciência dele não está à altura disso. No entanto, você insiste em dizer a ele 

que "não é doença". Porém, ele realmente não terá uma firmeza em seu coração quanto a 

isso. Como o estado de consciência do pensamento dele não corresponde à altura desse 

nível, no fundo, ele considera realmente que "é doença mesmo"! Então, realmente, ele 

terá que ir ao hospital para tratar disso, porque, quando as velhas forças testam alguém, 

elas não estão "brincando", elas vêm com tudo. "Não queremos que você se torne uma 

divindade. Descobrimos um coração humano em você, definitivamente, temos que puxá-

lo para baixo. Por isso, se você pensa que é uma doença, então, faremos que nesse lugar 

isso pareça ser realmente uma doença, inclusive, até as radiografias e exames faremos 

que mostrem isso". 

Muitos faleceram por causa disso; não é uma pena? Mas não há o que fazer, pois 

ele não foi diligente. Há alguns que são muito diligentes, mas que apenas não foram tão 

capazes de se desapegar justamente nesse aspecto, por isso, é bem complicado. Ser bom 

em todos os outros aspectos, mas não nesse, não é suficiente. Todos sabem que no cultivo 

é exigida a ausência de brechas, mas se você tem brechas, as velhas forças deixarão você 



subir aos Céus? É assim. Por mais que as velhas forças sejam vidas do período da 

"destruição" e os padrões delas estejam baixos, ainda existe a exigência do nível delas, 

sendo assim, você será capaz só se não tiver tal coração, ou não tiver esse coração visto 

da perspectiva do padrão das velhas forças: "você deve atingir os meus padrões". 

Ultimamente, os projetos dos discípulos do Dafa têm ido muito bem, estão com 

esforços redobrados; também tem muitos que estão num estado meio dormente, porque a 

pressão não é mais tão grande. Mas vocês devem saber que vocês estão salvando os 

seres... Tudo o que vocês fazem surte o efeito de salvar os seres, por isso, vocês não 

podem relaxar, pois tantas vidas ainda estão esperando que vocês levem a salvação a elas. 

Eu respeito muito alguns praticantes que fazem os projetos do Dafa, como, por exemplo, 

os praticantes que fazem o Minghui, pois eles não podem participar de eventos como as 

outras pessoas, eles não podem participar de outros eventos dos discípulos do Dafa e, 

mesmo quando precisam participar, eles não podem falar o que eles fazem, porque é um 

período extraordinário afinal de contas. Alguns dizem que são jornalistas do Epoch 

Times, que são redatores da NTD, e assim por diante; a responsabilidade dos discípulos 

do Dafa é grandiosa, de fato terá a sensação de honra. Mas os praticantes do Minghui não 

podem falar e, por maior que seja o mérito pelo que fazem, eles devem guardar segredo. 

Não seria difícil se fosse um ou dois dias, ou mesmo se fosse por um ou dois anos, mas 

vinte anos já se passaram (todos aplaudem). Na verdade, muitos do Minghui trabalham 

em projetos dos discípulos do Dafa silenciosamente, e alguns outros discípulos do Dafa 

também trabalham silenciosamente, são realmente extraordinários e, aos olhos dos 

Deuses, eles são realmente vistos de um modo diferenciado. Eu realmente respeito os que 

são assim (todos aplaudem). 

Aproveito para falar sobre o Shen Yun. Todos sabem que para o Shen Yun ter um 

efeito muito grande na salvação das pessoas, ele teve que alcançar padrões de excelência 

em todos os aspectos: em termos técnicos, ele tem de ser melhor do que todos os outros, 

pois tem que ser algo que os outros não fazem ou que não conseguem fazer. Só sendo 

melhor que os outros em todos os aspectos é que Shen Yun conseguiu isso e, só assim, 

Shen Yun será capaz de atrair o público em grande escala, senão, se virar uma mera 

formalidade, não terá um efeito grande. 

Todos os que participaram do começo de Shen Yun, e eu já falei disso, sabem que 

a cooperação entre os praticantes não era tão entrosada. A reação do público, e o público 

falava de tudo, mostrava que a qualidade dos espetáculos não era tão elevada, por isso, 

alguns espectadores falavam: “Hum, não é grande coisa”. Quando escutei isso, eu me 



senti mal. Os discípulos do Dafa estavam fazendo aquilo de coração, mas não tinham o 

jeito, apesar do esforço. Por mais que todos se esforçassem, o entrosamento deixava a 

desejar, contudo, era feito com dedicação. Então, eu pensei: eu assumirei isso, eu os 

conduzirei nisso, vou dar um jeito nisso e depois vamos ver. Nisso de conduzi-los, não 

pude mais largar isso, pois não há ninguém que possa me substituir. 

O Shen Yun é destaque em todos os aspectos, em muitos aspectos, nenhum outro 

grupo se iguala a Shen Yun. Em termos técnicos, de qualidade, na operacionalização, em 

tudo isso, ele supera os outros. Ao mesmo tempo, por serem cultivadores, de modo geral, 

há um retorno maior com um custo menor. Por que fazer assim? É para salvar os seres. É 

claro, na salvação dos seres, é preciso ter real eficácia. Sejam mil ou dois mil 

espectadores, mais de 90% deles mudam completamente o pensamento depois que 

assistem ao Shen Yun; eles ficam lúcidos (todos aplaudem). Entendem que tipo de 

pessoas são os discípulos do Dafa, entendem que a crença dos discípulos do Dafa é reta, 

entenderam o porquê de o regime comunista chinês perseguir os discípulos do Dafa, e 

todas as calúnias são desintegradas pelos fatos não expressos dentro do show (todos 

aplaudem). E não há um só diálogo no espetáculo inteiro, com exceção de quem anuncia 

as atrações, ainda assim, as pessoas entendem tudo. É por isso que há esse gigantesco 

efeito e, se usássemos uma outra forma de esclarecimento da verdade para tentar 

esclarecer com clareza todos esses aspectos, seria realmente muito difícil fazer de forma 

tão abrangente, mesmo gastando bastante saliva. 

Além disso, o padrão é alcançado numa só vez. Muitos querem aprender o Falun 

Gong depois de terem visto Shen Yun; muitos, depois de assistirem ao espetáculo, dizem: 

“eu sei o que vocês estão fazendo”. Alguns veem vividamente divindades no palco. É por 

isso que o efeito é tão grande. Com seis grupos de apresentação, calculando uma média 

de 1500 pessoas por espetáculo, será um público de cerca de um milhão de pessoas na 

turnê deste ano (todos aplaudem fortemente), um milhão.... Um milhão de espectadores, 

então, todos percebem o quão grande é o poder do Shen Yun no que se refere a salvar 

pessoas. Porque a influência do Shen Yun é cada vez maior, o mercado é cada vez maior. 

Nas palavras das pessoas comuns, a oferta não acompanha a demanda. Então, o que fazer? 

Por isso, foram criados novos grupos para este ano (o Mestre ri, todos aplaudem 

fortemente). Não importa o quanto o regime comunista chinês tente interferir, não adianta. 

Essa máquina podre que persegue os discípulos do Dafa ainda está girando e ela não se 

sente bem sem fazer isso, porém, ela já não consegue exercer quase nenhum efeito, pois 

as pessoas do mundo já possuem um conhecimento muito nítido sobre o Shen Yun. 



Ao fazer as coisas, Shen Yun nunca dependeu de divulgação de mídia, pois foi tudo 

de pessoa para pessoa. Todos sabem que no passado, quando transmiti o Fa, também não 

tive mídia para me ajudar na divulgação, foi de boca em boca, e se disseminou muito 

rapidamente dessa forma. Com o Shen Yun também acontece isso agora. Shen Yun se 

tornou conhecido por toda a sociedade dependendo só de sua capacidade, é por isso que 

as pessoas acham bom demais. Na sociedade ou no ambiente familiar, as pessoas falam 

disso entre si; é um crescimento genuíno. Se foi um amigo que falou que é bom, então, 

eu posso acreditar; se você falar que é bom para seus familiares, eles acreditarão, pois 

você não os enganaria. A propaganda via mídia não tem esse efeito. É por isso que, cada 

vez mais, as pessoas querem ver o Shen Yun. Em alguns lugares que, por diversas razões, 

o show foi cancelado e não houve o show, as pessoas que vieram devolver o ingresso 

choravam. Por quê? Porque, como muitas pessoas sabem, a reputação que corre 

informalmente é muito positiva. Algumas pessoas dizem bem claramente que sabem o 

que o Shen Yun está fazendo, inclusive, nos dois últimos anos, as pessoas sabem cada 

vez mais claramente o que o Shen Yun está fazendo. E isso é o que devemos fazer. 

Muitos dos que transmitiram um Fa reto durante a história foram perseguidos até a 

morte. Quando se toca nas noções e nos interesses das pessoas, as pessoas reagem com 

corações humanos. Shen Yun parece ser apenas um espetáculo que se apresenta pelo 

mundo e, se a pessoa não quiser ver, que seja assim. Inclusive não é de graça, dinheiro é 

pago, inclusive o preço é alto. Se você quiser assistir, então, venha. Mas se não quiser 

assistir, então, não compre o ingresso. Parece que não há muito mais que isso, que é 

simplesmente um espetáculo, entretanto, os seres estão todos esperando. Ninguém 

imaginaria usar uma maneira como essa para salvar os seres. Porque a sociedade chegou 

a um ponto como este, há muitas lições na história. Seja como for, nós, discípulos do 

Dafa, estamos sempre pensando em meios para salvar as pessoas, isso é o que fazemos. 

Disse há pouco que a interferência do regime comunista chinês está cada vez com 

menos truques, inclusive, eles se fazem passar por praticantes falando coisas irracionais; 

o gerente do teatro chega a rir ao nos mostrar a carta do regime enviada a eles, dizendo 

que eles usaram todo tipo de artimanhas; os teatros já estão cientes disso. Eles querem 

usar dinheiro para subornar, mas o dinheiro no bolso deles está cada vez menor. Não dá 

mais para interferir mesmo usando dinheiro. É porque as pessoas já sabem, todos sabem 

que o Shen Yun é bom e querem assistir. Às vezes, eu brinco com o pessoal dizendo que 

se em algum lugar os ingressos não forem todos vendidos, então, liguem para o consulado 

chinês (todos riem). Digam a eles que o Shen Yun está se apresentando, e que eles têm 



que fazer alguma coisa (todos riem), porque, assim que o regime comunista chinês fizer 

algo para tentar interferir com o show, ou publicar algum texto no jornal, uau, então, todos 

ficarão sabendo que o Shen Yun veio, e na hora virão para assistir (todos aplaudem). 

Ainda sobrou um pouco de tempo, vou responder algumas perguntas a todos (todos 

aplaudem). Podem entregar os papéis com as perguntas. 

 

 

 

 

 

Discípulo: O Dafa vem sendo transmitido há vinte e sete anos. O Mestre disse no 

programa de abertura do Shen Yun deste ano: “Venham e desçam ao mundo comigo, para 

que o Fa retifique o mundo humano”, isso significa que o Fa retificando o mundo humano 

já entrou num novo estágio? 

Mestre: Sendo um espetáculo, é claro que é só um espetáculo, mas vocês todos 

conseguem entender isso considerando o contexto; realmente a retificação do Fa do 

mundo humano está próxima (todos aplaudem). Com as contínuas apresentações do Shen 

Yun, as pessoas saberão o que fazer. Enquanto vocês desfilavam em Nova York, as 

pessoas nas caçadas perguntavam: “O que eles fazem? ”. Vocês sabem o que um 

espectador falou? E era só uma pessoa bem comum, ele disse: “Eles estão salvando as 

pessoas de todo o mundo” (todos aplaudem). 

 

Discípulo: Atualmente o ambiente está mais relaxado que antigamente, há uma 

parcela de praticantes que não estão tão firmes como antes em relação ao cultivo pessoal 

e ao esclarecimento da verdade, e colocam muita energia nos trabalhos de pessoa comum 

ou na vida cotidiana. Como devemos fazer para ajudar no encorajamento mútuo para 

manter todos em estado de diligência? 

Mestre: As três coisas de um discípulo do Dafa já estão muito claramente definidas, 

você faz todas elas? Vá fazer aquilo que você não fez, não pense que aquele ponto de 

esclarecimento da verdade é uma exclusividade das senhoras idosas. Na verdade, se você 

quiser fazer, há muitas coisas que você pode fazer. No seu ambiente, mesmo que só 

postando na Internet alguns textos bons já surte certo efeito. Afinal de contas, você é um 

discípulo do Dafa, e, se é o que você deve fazer, então faça. 

 



Discípulo: Neste ano, o site Minghui completa vinte anos de existência. Os 

discípulos do Dafa do Minghui acompanharam o Mestre na retificação do Fa por vinte 

anos; sentimos muita satisfação e honra. Nesse processo, nós fomos lapidados, 

purificados e glorificados pelo Dafa, e em meio às adversidades, nós conseguimos superar 

as tribulações. Comparado aos nossos sacrifícios, todos os discípulos que agiram com 

dedicação, sentem que os benefícios são muito profundos. Durante todos esses anos, 

sempre que o dia Mundial do Falun Dafa chega, os praticantes enviam cartões 

comemorativos a fim de serem publicados no site Minghui. Eles aumentaram de dez mil 

para mais de vinte mil. Sempre que há datas comemorativas, estamos ocupados em 

organizar e publicar os cartões dos praticantes, e é difícil ter a oportunidade de expressar 

os nossos desejos. Queremos aproveitar a oportunidade dos vinte anos de Minghui, para 

agradecer a salvação benevolente do Mestre, agradecer ao Mestre por ter concedido a nós, 

discípulos, uma missão tão sagrada para nos consumar (O Mestre ri, todos aplaudem). 

Vinte anos já se passaram, algumas pessoas já estão com mais de oitenta anos 

(Mestre: “Pois é, as pessoas também envelheceram...”) E quem era jovem naquela época 

também já caminha para a meia-idade. Perguntamos ao Mestre quando os discípulos do 

Dafa da geração mais jovem poderão pegar o ritmo e se responsabilizar pelo trabalho do 

Minghui como fizemos no passado? 

Mestre: Os corações dos jovens parecem estar sonhando com metas um pouco 

utópicas, e não conseguem ficar tranquilos. São discípulos do Dafa, então, se é para fazer 

alguma coisa, faça bem e com consistência, pois você é uma pessoa que cultiva. No 

passado, quando uma pessoa se sentava virada para uma parede por nove anos, conseguia 

cultivar para ser uma divindade; sem fazer nada, poderia se tornar uma divindade virado 

para a parede; na missão de salvar pessoas, por mais sozinho que esteja, sempre haverá 

alguma coisa para se fazer. (Todos aplaudem). 

 

Discípulo: Alguns praticantes foram para o Budismo depois de cultivar no Dafa por 

alguns anos, ainda haverá chances para esse tipo de pessoa no futuro? 

Mestre: Há chances, eles terão chances se não forem para o lado da maldade (todos 

aplaudem). O que digo é que, se você é um discípulo do Dafa, então, não há muito mais 

chances. O tempo dos discípulos do Dafa é bem curto, porque assim que acabar isto tudo, 

não haverá mais chances. 

 



Discípulo: Há alguns poucos que se dizem praticantes, mas que usam a legislação 

das pessoas comuns para processar e ameaçar as Associações, o Minghui e alguns 

projetos de nossos discípulos do Dafa. 

Mestre: Digo a todos que estão fazendo esse tipo de coisa, independentemente da 

justificativa: o que você está fazendo é uma coisa que os demônios fazem! Todos os 

discípulos do Dafa estão em meio a tribulações, todos estão combatendo a perseguição e 

salvando pessoas, mas você está atrapalhando e sabotando de dentro do Falun Dafa. Você 

mesmo não sabe o quão grande é esse pecado! Você ainda se diz um cultivador, mas usa 

a legislação das pessoas comuns contra o cultivo. A legislação das pessoas comuns é para 

as pessoas comuns usarem com elas mesmas, você não cultivou bem os apegos que não 

consegue superar no coração e, ainda por cima, usa a legislação para manter os corações 

humanos não descartados. Você está fazendo coisas que demônios fazem. Não importa 

quem de vocês quer processar as associações, os discípulos do Dafa por seus projetos, ou 

alguma outra pessoa ou fato ligado a salvação dos seres ou do cultivo, pare o quanto antes 

com isso! Não há muito mais oportunidades ou tempo, inclusive você deve reparar todos 

os danos que você causou! (Todos aplaudem) 

Alguns ainda falam algo como “limpar os arredores do soberano” [desculpa 

comumente usada no passado da China para rebeliões contra o Imperador]. Por acaso eu 

sou uma pessoa comum? Eu sou o seu Mestre. O que eu não entendo? O que eu não sei 

fazer? Preciso que você me limpe? Você se qualifica para isso?! Como você pode dizer 

uma coisa dessas? Eu estou salvando você! Você quer me salvar?! Assim que alguém 

entra em um caminho demoníaco, tem coragem de falar qualquer coisa. 

O Mestre está dando uma chance a você, reverta essa situação que causou o quanto 

antes. Mas o tempo é curto, ande logo! As velhas forças agarram você com todas as forças, 

fazendo você ficar irracional e ir até o fundo. 

 

Discípulo: A sociedade humana está mexendo com big data. Há cada vez mais 

câmeras instaladas na China continental, combinadas com reconhecimento facial e 

gestual, etc., a análise estatística está sendo usada em escala de infestação. Os discípulos 

do Dafa que distribuem material e esclarecem a verdade encararão problemas ainda 

maiores de segurança, ou não é preciso pensar nisso intencionalmente? 

Mestre: Os discípulos do Dafa possuem o caminho dos discípulos do Dafa. Se você 

o percorrer retamente, haverá menos interferências. Sempre tenho dito que se você 

caminhar retamente, então, não irão aparecer problemas; no entanto, por mais que esteja 



fazendo coisas do Dafa, se as fizerem com corações humanos, ainda assim é difícil evitar 

que apareçam problemas. Sei que é realmente difícil poder atingir esse padrão e essa 

medida, de fato é bem difícil conseguir fazer isso sem ter uma base muito sólida, por isso 

ocorrerão problemas. 

Mas por outro lado também penso, todos sabem que os produtos da China 

continental são os piores em termos de qualidade aos olhos das pessoas do mundo todo, 

não é verdade? Ouvi dizer que não funcionaria nem se instalassem mil ou quinhentas 

daquelas câmeras (todos riem, aplaudem), assim que arruma uma outra estraga de novo. 

A qualidade deles, as coisas deles, aliadas às pessoas que não têm o que fazer, enfim, 

qualquer coisa que o partido comunista chinês faz virá chacota. Não estão fazendo 5G no 

mundo todo? Ao fazerem isso, todos acabarão sabendo que a qualidade deles não é boa. 

Desse modo, eles conseguirão continuar produzindo? Rapidamente, todos terão que jogar 

fora (todos aplaudem). 

 

Discípulo: Ao ajudar colegas cultivadores que estão com severas tribulações de 

carma de doença, por exemplo, ajudando a falarem profundamente de seus apegos e assim, 

limpando os seus campos dimensionais, como resultado, eu mesmo também acabo tendo 

algumas tribulações, inclusive suportando dor no corpo e no coração, sendo vítima de 

armadilhas de outras dimensões, etc. Não sei se isso é um sacrifício normal ou uma 

insuficiência de capacidade. 

Mestre: Ajudar os discípulos do Dafa a superar suas tribulações é nossa 

responsabilidade, é algo que deve ser feito, não está errado. A própria pessoa precisa 

mudar, pois, ela não pode depender totalmente de ajuda externa. Ela mesma, com a ajuda 

de vocês, tem que ter cada vez mais pensamentos retos, os quais, somado à força externa 

de vocês, surtirá cada vez mais efeito. É uma relação assim. 

 

Discípulo: Em vinte anos, sempre houve uma parcela de praticantes fora da China 

que insiste em dizer que o Minghui não é adequado às pessoas comuns, e por isso se 

recusam a divulgar o Minghui. O site Minghui sempre teve uma aversão relativamente 

alta entre os praticantes fora da China, muito diferente da atenção e reconhecimento que 

recebe na China continental. Sempre estivemos pensando em como resolver problemas 

nesse aspecto. 

Mestre: O Minghui realmente tem uma parte do conteúdo que é para que os 

cultivadores vejam e se comuniquem, realmente, não dá para entender se não se chega ao 



nível, mas há alguns textos que podem ser lidos por pessoas comuns, mas também sempre 

há pessoas que colocam obstáculos para elas mesmas. Por mais que o Minghui seja uma 

plataforma para cultivadores e foque a elevação do xinxing no cultivo, algumas pessoas 

são capazes de entender. 

As pessoas dentro dessa sociedade também se segmentam por níveis. Você vê as 

pessoas normais que andam nas ruas, mas elas não são iguais. A moral de algumas pessoas 

é um pouco mais alta, então, seu entendimento será diferente. Algumas pessoas têm a 

moral um pouco mais alta ainda, e seus entendimentos serão mais diferentes ainda. 

Algumas pessoas têm capacidades, inclusive algumas pessoas têm grandes capacidades. 

Há também muitas pessoas desse tipo, inclusive se dividem em níveis. Pessoas que têm 

capacidades se conectam entre si sob a mesma capacidade, pessoas que têm capacidades 

mais elevadas também são um nível diferente, todas elas podem ter conexões entre si. 

Esta sociedade humana não é tão simples quanto parece. Não use noções rígidas para 

enxergar a sociedade da humanidade. 

 

Discípulo: Meu estado de cultivo às vezes está bom e às vezes está mau, me apego 

a hobbies, fico no computador, jogando videogame, brincando no celular, e acabo 

atrasando o meu avanço cultivo. Como posso me controlar e manter a diligência? 

Mestre: As pessoas falam em se viciar, eu digo a todos o que significa se viciar. As 

pessoas na medicina acham que é um nervo do vício que estimulado se desenvolve, e 

origina o vício. Na verdade, não é. O que é então? Dentro do seu corpo, com o passar do 

tempo, formou-se um "você" com uma imagem idêntica à sua, ele é uma imagem sua 

formada por um apego muito forte que o controla, ele tem um coração forte o suficiente 

para controlar você, porque ele foi constituído por um coração muito forte. 

Até essa coisa de se consumir drogas é isso. Ao consumir drogas, algumas pessoas 

falam que isso não tem nada de mais, que não faz mal nenhum. Realmente, elas até se 

sentem bem. Então, elas consomem novamente, e mais uma vez não dá em nada! Mas de 

repente, sai do controle. Por quê? Aquela substância, ao ser absorvida, constituirá um 

"você" bem sutil dentro do seu corpo, e isso é possível mesmo experimentando apenas 

uma única vez, porque seu veneno é forte; ao se usar pela segunda vez, esse "você" bem 

sutil se tornará um pouco mais denso; ao usar de novo, ele se tornará mais denso ainda; 

ele se tornará cada vez mais forte à medida que você usar mais. Ele possui até a estrutura 

do seu corpo, tem até pensamentos, é um "você" de natureza demoníaca totalmente 

constituído pelas drogas. Claro, é possível que ele não faça nada além disso, mas, em 



relação às drogas, ele com certeza irá consumi-las. Se a pessoa não consumir drogas, ele 

não conseguirá resistir. Por quê? Porque ele já está vivo, e depois de ganhar vida, se você 

não usar drogas, o metabolismo do corpo fará ele se tornar cada vez mais diluído, mais e 

mais fraco até ele morrer. Ele não quer morrer, por isso, ele faz você usar drogas a 

qualquer custo, e com isso ele se torna mais forte. 

Brincar no computador e jogar videogame surte o mesmo efeito, é o mesmo 

princípio: “Se você largar o vício, eu morrerei, então não deixarei isso acontecer, vou 

fazer você brincar a todo custo, se você não brincar, não deixarei você trabalhar ou estudar, 

vou fazer você só pensar em brincar com aquilo, e se mesmo assim você não brincar, eu 

farei você brincar em seus sonhos”. 

Sempre estive pensando, as pessoas são muito facilmente controladas por outras 

coisas. O corpo carnal das pessoas é somente um receptáculo dado pelos alimentos e pelos 

pais. É algo que cresceu se alimentando das coisas, como é frágil... qualquer um pode 

controlá-lo.... Em outras dimensões todas as coisas criadas possuem inteligência e, por 

mais que seja uma inteligência inferior, ainda consegue controlá-los, porque o corpo das 

pessoas é fraco... 

 

Discípulo: No ponto de esclarecimento da verdade da minha região passam 

diariamente dezenas de milhares de turistas da China continental, faltam pessoas para 

esclarecer a verdade. Mas o entendimento dos colegas cultivadores daqui, não consegue 

se elevar, alguns falam que agora não precisa mais esclarecer a verdade, alguns vão para 

o ponto e não esclarecem a verdade, ficam lá estudando o Fa e olhando o celular. 

Praticantes antigos raramente vão ao ponto para esclarecer a verdade. 

Mestre: Pois é, enquanto a retificação do Fa não terminar, as três coisas dos 

discípulos do Dafa não irão terminar! Como assim "acabou"? Como assim "não vou mais 

esclarecer a verdade"? Tantos seres estão esperando para serem salvos, como seria 

possível sem o esclarecimento da verdade?! Até eu estou ajudando vocês! Salvar as 

pessoas comuns era uma coisa de vocês. Eu salvo vocês, e vocês salvam as pessoas 

comuns, agora até eu estou ajudando vocês a fazerem isso. Se você deixa de fazer isso, 

você ainda é um discípulo do Dafa? Como vocês vão fazer quando chegar a hora de 

prestar contas do que vocês fizeram? Não terão tempo nem para chorar. 

 

Discípulo: Nossa mídia reportou algumas notícias fornecidas por “agências de 

notícias”, como previsões de conjunturas ou flutuações de níveis de emprego. No passado, 



por ter acreditado em supostas notícias exclusivas, fornecidas por espiões do regime 

comunista chinês, a credibilidade do jornal foi afetada, causando incompreensão das 

pessoas comuns, que acham que nossa mídia foi utilizada pelo regime comunista chinês. 

Mestre: Sim, Hong Kong é um lugar mais complicado, então, todos devem ficar 

um pouco mais alertas. Algumas pessoas, só de olhar como o praticante se manifesta é 

possível saber o quão bem ele tem se cultivado; só de olhar como ele se manifesta, é 

possível saber que tipo de pessoa é. Desde que você não veja essas coisas com qing 

humano. Se vocês acham que uma pessoa é boa só porque vocês têm um ótimo 

relacionamento com ela, então, você está olhando com coração e qing humanos. Faça um 

comparativo com o Fa para dar uma olhada naquela pessoa e você saberá, saberá até do 

estado do cultivo dela, será possível até enxergar na mesma hora que tipo de pessoa é. 

 

Discípulo: Pergunto sobre a deportação de discípulos do Dafa de fora da China para 

Hong Kong sempre que ocorrem eventos de larga escala. Ultimamente a alfândega de 

Hong Kong tem sido mais maligna ainda. 

Mestre: Pois é, sei de todas essas coisas, também estou observando. Mas os 

discípulos do Dafa são simplesmente discípulos do Dafa, são extraordinários. 

 

Discípulo: Alguns praticantes organizam por conta própria grupos para divulgar o 

Shen Yun, ajudam a arcar com trabalhos auxiliares durante o período de apresentação. A 

composição de pessoal dentro desses grupos é relativamente complicada, alguns possuem 

um plano de fundo desconhecido, a maioria também não tem recomendação da 

Associação. Esses praticantes causam impactos no ambiente de cultivo em locais onde o 

Shen Yun se realiza. 

Mestre: Parece que não é tão grave assim, acho que ainda deve-se incentivar os que 

ativamente ajudam as coisas dos projetos do Dafa. Em relação a algumas pessoas que não 

cooperarem, então, é preciso falar com a pessoa que organiza. Fale um pouco sobre isso 

e, se realmente não funcionar, você pode falar com o chefe da delegação do Shen Yun. 

Essas coisas não são assuntos tão grandes. 

 

Discípulo: O jornal Epoch Times atualmente mudou para um jornal pago. 

Mestre: Parabéns (todos aplaudem). O Epoch Times de Hong Kong já se tornou 

completamente um jornal que se vende nas bancas, ou seja, entrou num ciclo virtuoso, 

isso é algo muito bom. 



 

Discípulo: .... Mas dizem que a situação é bem ruim; eu, discípulo, acho que o 

objetivo de se fazer o jornal Epoch Times é para esclarecer a verdade e salvar pessoas. 

Mestre: Não é tão ruim assim, mesmo que tenha vendido apenas cem exemplares 

já acho que é uma conquista. Já não é uma conquista o Epoch Times ter entrado na mídia 

da sociedade principal? Olhe para um horizonte maior. Em relação aos que esclarecem a 

verdade, pode-se usar outras mídias se não for para usar o Epoch Times. Não tem o 

secretchina? Use-a para divulgar. Aquelas mídias que ainda não chegaram nas bancas 

ainda podem ser feitas em larga escala, e serem feitas melhor ainda! Transfira esses 

artigos poderosos para outras mídias de esclarecimento da verdade. Não vou falar mais 

sobre isso, isso é algo que eu estou de acordo. 

 

Discípulo: O Mestre já falou por mais de uma hora. 

Mestre: Não tem de quê (todos aplaudem). Só não quero atrapalhar o almoço de 

vocês. Ficamos só com esses aqui, não mandem mais bilhetes. 

 

Discípulo: A infiltração do perverso partido comunista na educação e no sistema 

de mídias do Ocidente fez com que muitas pessoas ocidentais, incluindo praticantes, 

fossem influenciadas por grande quantidade de noções distorcidas na cabeça. Isso 

aumentou a dificuldade de se salvar os seres. 

Mestre: Certamente, há dificuldades, mas não é tão grave assim. Diga a elas o que 

é da cultura do partido. Algumas pessoas não sentem que não há nada para fazer? Vá 

fazer um pouco. 

 

Discípulo: Percebi que alguns comerciantes, pessoas comuns, imprimiram por 

conta própria os dizeres “Falun Dafa” em camisas amarelas, e as vende para imigrantes 

exilados para participar de eventos do Dafa. Como nós devemos encarar esses 

comerciantes? 

Mestre: Em alguns países, para quem quer imigrar, essas coisas realmente 

conseguem enganar o responsável pela imigração. De fato, há essas coisas, e também é 

bem difícil de se lidar. Esclareça a verdade ao comerciante: “por mais que você ganhe 

dinheiro, não dá para ganhar muito, porém, o que você está fazendo é péssimo”. Diga a 

ele essa relação de custo/benefício. Na verdade, falando de outra perspectiva, se todas as 



pessoas deste mundo vestirem "Falun Dafa é bom", o regime comunista chinês certamente 

ficará com medo (todos aplaudem). 

 

Discípulo: Atualmente há divergências muito grandes entre muitos praticantes e 

Associações, inclusive muito acirradas. Eu acho que, por um lado, os praticantes 

apontaram objetivamente problemas da Associação e, por outro lado, o papel da 

Associação no período da retificação do Fa não pode ser substituído. Como um praticante 

comum, como devemos encarar esses problemas? 

Mestre: Os que acabaram de sair da China continental gostam de fazer coisas desse 

tipo. Há o jeito de se fazer diferente fora da China; as Associações locais já lideraram os 

discípulos do Dafa na superação do período mais árduo. Elas sabem do funcionamento 

da sociedade fora da China, sabem como funciona, não é como você pensa! 

Definitivamente, não junte um grupo de pessoas para fazer um motim contra a Associação, 

não faça esse tipo de coisas! As coisas que você faz são todas coisas que fazem os 

demônios ficarem alegres, essas coisas são todas desse tipo. A Associação somente 

conduz e coordena todos a participarem de alguns eventos de cunho coletivo, arranja o 

estudo conjunto do Fa, etc. Não fiquem achando que ela é o Mestre, não fiquem achando 

que ela é um Deus que completou o cultivo e que não deveria ter mais defeitos, ela tão 

somente exerce o efeito de fazer as pessoas cooperarem entre si. Na verdade, essas coisas 

deveriam ser feitas ativamente por cada um, sempre estão olhando para fora. 

Claro, em relação à Associação, se você a desmoraliza por todos os lados, ela 

também é formada por pessoas cultivando. Quando o coração humano deles é tocado, 

então eles pensarão em manter as aparências para que consigam conduzir as pessoas a 

fazerem as coisas, por isso, você também alimentará um coração humano neles. Quanto 

mais você fizer desse jeito, mais esse coração crescerá. Isso não equivale a bagunçar o 

ambiente dos próprios discípulos do Dafa? 

Você sabe que eles não são Deuses, eles não são pessoas que completaram o cultivo, 

eles são iguais a você...! É só uma missão que o Mestre deu a eles para que a façam. Você 

está sempre buscando e procurando fora, não traga com você aquelas manias da China 

continental! 

 

Discípulo: O editorial do Minghui já publicou o “Comunicado a todos os discípulos 

do Dafa” há muito tempo, mas ainda há praticantes fora da China que usam diversos 

pretextos para continuar a utilizar softwares controlados pelo regime chinês. Pensamos 



que cada lembrete e exigência do editorial é um teste para que os praticantes saiam do 

“humano”, aqueles que não conseguem fazer é porque não querem sair do estado de 

consciência dos humanos. 

Mestre: Todos os celulares, computadores e aparelhos eletrônicos, todas as coisas 

que se conectam à Internet que vocês carregam com vocês, são todos aparelhos de escuta. 

Agora não é só o partido comunista chinês que está cada vez mais interessado nos 

discípulos do Dafa, digo a todos que muitos países estão vigiando e escutando vocês. 

Você acha que é um praticante comum e não tem problema, mas quando você faz uma 

ligação, eles fazem registros até das conversas cotidianas que vocês têm e quando vocês 

vão comprar comida e comer, eles analisam a sua pessoa inteira, etc. Vocês sabem como 

empresas analisam informações de inteligência comercial? Também se analisa assim. 

Eles já conhecem vocês muito bem, desde que você carregue um celular com você. 

 

Discípulo: Na China continental, advogados que têm coragem de defender os 

direitos legítimos dos discípulos do Dafa são continuamente reprimidos, é muito difícil 

para muitos colegas cultivadores que foram sequestrados ou perseguidos, conseguir um 

advogado. Isso foi causado por dependermos demais de advogados? Como nós devemos 

lidar com isso? 

Mestre: Faça como você quiser fazer. Se eu aqui falo como fazer, o regime 

comunista chinês irá se preparar antes que você faça. Só faça com sabedoria. 

 

Discípulo: Ultimamente, apareceram tribulações muito grandes no cultivo de 

alguns praticantes, forçando-os a deixar os respectivos projetos. Todos os outros colegas 

cultivadores já acumulam muitos cargos e são muito atarefados nos projetos, por isso às 

vezes queremos ajudá-los a superar as difíceis tribulações, mas sentimos que não temos 

força para isso. Como podemos equilibrar melhor a relação entre as coisas e ajudarmos 

mais os colegas cultivadores? 

Mestre: Qualquer coisa que acontece no cultivo é algo que vocês devem cultivar. 

Você quer perguntar, mas assim que eu falar o que fazer, a prova acabará. Por mais que 

seja difícil, eu também vi, porém, não se trata de um problema que vocês devem superar? 

Os conflitos nem sempre são positivos, também há conflitos positivos. Como lidar com 

um problema quando ele aparece, isso não é justamente o cultivo? 

Frequentemente, assistentes locais ou responsáveis por projetos querem falar 

comigo, mas eu não quero. Os assistentes de alguns locais querem me ver e, como se trata 



de um assistente, o Mestre deveria ver isso. Às vezes, eu fico pensando, se eu não falar 

com ele, como ele é um assistente, não seria muito coerente; porém, se é para falar com 

ele, eu realmente não quero isso! Vocês sabem por que que não quero? Porque se eu fizer 

isso, assim que eu falar alguma coisa sobre o problema que vocês me contarem, todas as 

provas serão retiradas. Se eu ficar de boca fechada, sem falar nada, também será muito 

inadequado, não é? Vocês são pessoas que cultivam, por isso, vocês não podem sempre 

recorrer a mim – ver o Mestre como um chefe para ficar pedindo orientações. Mas, o 

Mestre só deve cuidar do seu cultivo, o Mestre não é um patrão.... Definitivamente 

precisam pensar por vocês mesmos em um jeito de superar as coisas que fazem. Faça bem 

você mesmo, esse é o caminho do seu cultivo e a sua poderosa virtude. 

As coisas que você faz não é cultivo. Seja a empresa que você abriu, seja o seu 

projeto do Dafa, seja o que for, essas coisas, em si mesmas, não é cultivo. O cultivo é a 

sua postura ao fazer as coisas e lidar com esses problemas. Use padrões de alguém que 

cultiva como um discípulo do Dafa e resolva bem essas coisas, isso é cultivo! Mas você, 

quando acha que está meio difícil já quer perguntar ao Mestre como fazer. Tenho que 

perguntar ao Mestre se fiz certo ou não essa coisa, ou seja, você sempre devolve para mim 

seu caminho do cultivo. Saiba que quando, eu recebo você, você fica muito feliz ao me 

ver, e eu tenho que ficar passando um sentimento de que também estou feliz, mas no meu 

coração estou me sentindo bem mal (o Mestre ri). 

Como todos sabem, o cultivo é em meio à ilusão, por isso, também nem sempre é 

possível saber se o próprio cultivo está certo ou não, porém, tem que ser feito desse modo 

e, no final, a Iluminação é atingida. Se foi certo ou errado, se foi feito com o próprio 

julgamento, isso conta como seu cultivo. Se vocês perguntam a mim, então, isso não vale 

mais. Não é perda de tempo? Algumas pessoas dizem que não vão perguntar nada, que 

só ver o Mestre já as deixará felizes. Mas, assim que você me vê, assim que seu coração 

se acomoda, isso não acontece. 

Você é um discípulo do Dafa, por isso, para você os requisitos são elevados. 

Alguém que fica refletindo na frente de um muro, voltado para uma parede, para quem 

ele vai perguntar? Quando ele está sentado lá, o pensamento dele não fica ocioso, ele irá 

refletir sobre todo tipo de tribulações. Como ele irá lidar com o problema? Ele não tem 

ninguém para perguntar. Para vocês, os requisitos devem ser mais altos ainda do que os 

dele -- a Iluminação dele é para ele próprio, porém, vocês carregam a gigantesca 

responsabilidade de salvar os seres. Vocês são discípulos do Dafa, o nível a ser cultivado 

é muito mais elevado que o dele, os requisitos são mais altos ainda. No passado, as velhas 



forças queriam me forçar a ir para o Polo Norte, vocês sabiam? Era para que eu não visse 

vocês e que vocês não pudessem me achar. 

 

Discípulo: Sou um coordenador das mídias. Ultimamente muitos jovens entraram 

nas mídias, há discípulos antigos também. Eles trabalham com esforço, mas são limitados 

em relação ao aprimoramento técnico. Será que deveríamos... 

Mestre: Até coisas do trabalho perguntam para mim (o Mestre ri), realmente me 

tratam como patrão. 

 

Discípulo: Como o discípulo deve fazer para, em maior medida, aliviar o seu fardo? 

Mestre: (o Mestre ri) é algo que vocês não precisam se importar, nenhum de vocês 

pode fazer nada a respeito. Não tem como, não há nem mesmo como falar das coisas do 

Mestre para vocês. Digo que "no alto, o frio é incomparável", não é o que vocês pensam, 

isto é, só ocupar um cargo alto e não ter ninguém para desabafar, pois nesse caso, no 

máximo, seria um pouco de solidão, nada mais. Eu preciso suportar a gigantesca pressão, 

as tribulações dos seres... (discípulos aplaudem em gratidão) 

 

Discípulo: Nos artigos de conjuntura econômica, como encarar o regime atual e 

alguns fenômenos da guerra cambial entre Estados Unidos e China? 

Mestre: O perverso partido comunista chinês está perseguindo o Falun Gong, não 

é? Denuncie-o, exponha as porcarias malignas deles...! Todas as práticas do regime de 

delinquentes do perverso partido são ilegítimas, todos os conflitos da sociedade humana  

surgiram a partir dele. Uma pessoa normal não pode absolutamente concordar com a 

ideologia dele. 

 

Discípulo: O praticante possui uma pergunta: por exemplo, quando se depara com 

certa tribulação no corpo ou em algum outro aspecto, outros colegas cultivadores 

costumam dizer: “com certeza ele tem algum problema”, e fazem bastante força para 

ajudá-lo a procurar dentro de si mesmo. 

Mestre: Digamos assim: se um discípulo do Dafa se depara com alguma tribulação 

ou está eliminando carma, com certeza, há uma causa anterior, então, procure em si 

mesmo. Sim, assim que se descobre a causa e se passa a fazer bem o que não está fazendo 

bem, a situação muda imediatamente para uma direção boa, uma direção positiva. 

Algumas pessoas não querem ouvir quando alguém começa a falar de seus pontos falhos. 



Especialmente um praticante que está em meio a tribulações, pois ele já está sofrendo 

bastante e, se você falar a ele "com certeza você tem algum problema", ele sofrerá ainda 

mais e não vai querer ouvi-lo. Se ele não quer ouvir, então, vamos ter mais cuidado na 

maneira e no método de fazer isso. 

 

Discípulo: Há vários grupos de esclarecimento da verdade direcionados à sociedade 

principal que lideram a questão da extração de órgãos. Pergunto se deveríamos fazer uma 

coordenação conjunta? 

Mestre: É melhor que vocês mesmos discutam e resolvam entre vocês, façam 

aquilo que acharem que terá mais efeito. Se vocês fizerem juntos, haverá mais força e, se 

puderem coordenar bem, então, façam assim; se for feito de modo mais individual, mas 

estiver surtindo efeitos positivos, também é outra forma que funciona. De todo modo, 

vejam vocês mesmos, pois pode ser feito de muitas maneiras. 

 

Discípulo: Ultimamente, ocorreram muitas transformações na conjuntura 

internacional, parece que a situação de Taiwan está um tanto caótica. Peço ao Mestre que 

fale algumas palavras aos discípulos de Taiwan. 

Mestre: Se é para falar algumas palavras, então vou falar algumas palavras (todos 

riem, aplaudem). Sobre se Taiwan pode ou não ser anexada pelo partido comunista chinês, 

o que vocês mais se preocupam é isso, não é? Digo a todos que essa bênção não foi dada 

a ele (todos aplaudem). Sobre como será depois que não existir mais o partido comunista, 

os Deuses já planejaram isso há muito tempo. Se não existir mais o partido comunista, 

então ninguém irá forçar ninguém. Se todos decidirem por se juntarem, então se juntarão, 

se não quiserem, então não se juntarão. 

Quanto a mim, eu não ligo para essas coisas. O que penso é nas pessoas de todo o 

mundo. Seja você uma pessoa de qualquer etnia ou região, eu ofereço a salvação a todos, 

eu salvo todos. Em relação aos discípulos do Dafa é a mesma coisa, não desprezem esse 

ou aquele. Independentemente da etnia, da pele das pessoas ser diferente, por dentro, a 

maioria são Deuses, as pessoas de hoje são diferentes das pessoas do passado. 

 

Discípulo: A era da Internet está repleta de fake news, é difícil distinguir entre o 

verdadeiro e o falso. Nas eleições presidenciais de Taiwan e Estados Unidos em 2020, as 

fake news irão influenciar o julgamento das pessoas? 



Mestre: Num mundo caótico, há justamente fenômenos caóticos, é até difícil para 

as pessoas obterem alguma coisa boa. Essa é a manifestação de um mundo caótico. Nas 

eleições presidenciais dos Estados Unidos, muitos não pensaram que Trump poderia se 

eleger, e ele se elegeu. Algumas pessoas acham que deveria ser assim, mas acabou não 

sendo assim. Sempre estive falando de um problema, digo que são os Deuses que 

controlam a humanidade; os Deuses têm a decisão. Se eu falar muito e for específico 

sobre isso, poderá influenciar na salvação dos seres, então, não irei falar de modo tão 

específico (todos aplaudem). 

 

Discípulo: Estou há mais de uma década sem ver os parentes da China continental, 

pergunto se na próxima fase haverá uma chance de eu voltar à China? 

Mestre: Em relação a discípulos do Dafa, foi deixado uma parcela de corações 

humanos a vocês para que possam salvar as pessoas, para que possam viver em meio às 

pessoas comuns, então, ter esses pensamentos não pode ser considerado apego. Todos 

querem dar uma olhada nos seus parentes. Você quer que eu afirme se você poderá ou 

não os ver, acho que não dá para falar disso aqui, não é? (O Mestre ri) você ainda tem que 

cultivar. Há pouco falei diretamente dessa tendência, olhando para a tendência que se 

desenvolve rapidamente, inclusive quando o perverso partido acabar, ele irá 

vertiginosamente para baixo, de maneira muito rápida (todos aplaudem). Essa maré 

(Mestre faz gesto de maré crescendo com as mãos), quando está crescendo e emergindo, 

é um período maior; quando cai (Mestre faz gesto de maré descendo com as mãos), 

"Shua", acaba caindo muito rapidamente (O Mestre ri, todos aplaudem). Não importa 

como aquelas pessoas que fizeram coisas más planejaram fugir, não dará tempo. 

 

Discípulo: Dez mil discípulos do Dafa que vieram de diversos locais do mundo 

para participar do fahui cumprimentam o benevolente e grandioso Mestre! 

Mestre: Obrigado a todos! (Todos aplaudem fortemente) 

 

Discípulo: Muitos assistentes atualmente falam a seguinte frase: “Essa pessoa tem 

um problema”. Assim que essa frase e dita, o ambiente de cultivo desse praticante 

provavelmente se transforma imediatamente. Os assistentes podem arrancar assim o 

direito e as oportunidades desse praticante de participar de projetos? 

Mestre: Nossos assistentes não devem falar casualmente esse tipo de coisas. 

Mesmo se você percebeu que há um problema, deve observar silenciosamente, não fale 



sem chegar num momento crítico. Inclusive algumas pessoas se manifestam de maneira 

bem esquisita, fazem as coisas como bem entendem. Na verdade, se olharmos mais as 

próprias ações e estado de cultivo dentro do cultivo e do cotidiano, podemos comparar 

com os outros: “Será que você não está esquisito demais? Não está sendo extremado 

demais? Você não está fazendo muitas coisas como você bem entende?! Na sociedade 

internacional, neste período atual especial, é realmente fácil para que os outros vejam 

você como alguém que não bate bem da cabeça”. Por isso, em relação a isso, os dois lados 

devem tomar cuidado. 

Sempre enfatizei que os praticantes que saíram da China continental devem tomar 

muitíssimo cuidado com esses problemas. Aquelas ações e métodos bem esquisitos, 

métodos extremados, realmente não são adequados. Dentro da sociedade chinesa até nas 

séries de televisão têm pessoas arruinando as outras, porém, você não vê isso fora da 

China. As manifestações de obras artísticas são todas de intrigas e armadilhas, pessoas 

arruinando pessoas, demônios arruinando demônios. Obras artísticas, histórias, séries de 

televisão, filmes, são todas sobre isso, parece que não há mais nada a se fazer, que só há 

pessoas arruinando as outras, parece que é uma grande produção quando se arruína 

alguém de um modo que extravase bastante o ódio. O coração humano já se tornou desse 

jeito, até o jeito que se encara os problemas é distorcido; para conseguir mudar realmente 

é preciso ter cuidado. 

Eu passei pelo estado das pessoas de antes da Revolução Cultural da China. Nesse 

passo a passo eu presenciei as transformações dos chineses, vi com muita nitidez. Sempre 

fui diferente das pessoas convencionais, eu já não estou mais na tendência, não me mexi 

conforme os movimentos sociais do perverso partido. Sempre mantive a consciência, sou 

capaz de discernir com clareza aquele conjunto de coisas do perverso partido. As pessoas 

do mundo ficaram todas dentro da correnteza, por isso, não conseguem ver a si mesmos 

claramente. Se acalme e dê uma olhada em você mesmo, não seja tão extremado, não 

deixe que as pessoas achem que você é esquisito, pois, assim, muitos problemas seriam 

evitados e não fariam o ambiente interno dos praticantes tão complicado. 

Especialmente os praticantes chineses que vivem há muito tempo fora da China, 

eles não conseguem achar um jeito de cooperar com vocês que acabaram de sair da China 

continental. Eles saíram da China continental nos primeiros anos, e as pessoas daquela 

época não eram desse jeito. As pessoas de hoje já se tornaram assim, eles mesmos não 

entendem o que aconteceu. 

 



O Mestre não irá dizer mais. "Discípulo do Dafa" é um título especial, é um que 

nunca houve desde a criação do Céu e da Terra. Uma retificação do Fa no Universo 

também é algo que nunca existiu. Quando um Universo estava no fim, ele era destruído 

e criado um novo para substitui-lo. Todos sabem que a capacidade dos Deuses faz criar 

com um único pensamento. Porém, no novo universo, essas vidas originais, essas vidas 

essenciais que atravessaram um tempo infinito, já não existem mais. As vidas 

desapareciam, tudo era criado de novo, até que se alcançava novamente esse ponto no 

processo, mas agora não será mais dessa maneira. Não importa como, perder isso seria 

lamentável.  Além disso, esses seres foram criados por Deuses, afinal de contas, os Deuses 

têm por eles a benevolência de querer mantê-los, por isso, fizeram essa coisa. 

Ou seja, é algo que nunca houve antes. É um grandioso evento celestial de 

retificação do Fa no Universo que nunca houve desde a criação dos Céus e da Terra; 

nunca antes houve discípulos do Dafa. O Mestre criou essa glória e conduz vocês neste 

momento histórico. Cultivem bem a si mesmos, e se esforcem ao máximo para salvar 

seres, façam melhor ainda! 

Obrigado a todos! (Todos aplaudem fortemente por longo tempo) 

 


