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Já que vocês já me conhecem, não preciso falar sobre mim. Sou Li Hongzhi. Sempre estive
pensando em me encontrar com vocês. No entanto, tal oportunidade ainda não havia surgido por
diversos motivos. Desta vez, eu vim especialmente para me reunir com todos vocês porque sei que
no passado não havia, como há hoje, tanta gente na Austrália que conhecia este Dafa. Além disso,
muitos dos que estavam aprendendo não davam importância ao estudo do Fa e o entendimento
deles era relativamente superficial. Achei que deveria vir conhecê-los agora que todos sabem o que
ensino. Isto ocorreu porque muito do que vocês queriam saber foi publicado nos livros. Sou o tipo
de pessoa que gosta que as pessoas façam perguntas sobre coisas que elas não entendem sobre a
prática de cultivo. Para os que ainda não sabem do que se trata este Fa e me perguntam sobre ele,
eu... Como dizer? Ainda que fale dele ao nível superficial, não lhes será fácil entendê-lo todo de
uma vez. Se vocês puderem ler os meus livros, estudar o Fa e assim obter algum tipo de
entendimento, então, vocês poderão fazer perguntas relevantes ao seu aperfeiçoamento; e penso
que só então poderá ser benéfico para vocês, seja no seu estudo ou na sua prática de cultivo. Creio
que a oportunidade certa chegou. É por isso que estou aqui.
Sei que alguns dos presentes ainda não começaram a aprendê-lo. Alguns praticam os exercícios
sem se dedicar ao estudo do Fa. Alguns fazem relativamente um pouco melhor. Por que peço a
todos que estudem o Fa? É porque existe uma relação. Todos sabem que o qigong foi amplamente
promovido na sociedade humana comum por mais de 20 anos, que alcançou seu pico entre os
meados e o fim da "grande revolução cultural". Contudo, ninguém falou sobre o que é realmente o
qigong, e tampouco ninguém falou sobre as capacidades sobrenaturais que se originam da prática
de qigong nem sobre certos fenômenos que não podem ser explicados pela ciência moderna. Com
que propósito o qigong foi divulgado? Menos pessoas ainda sabem sobre isto. Historicamente,
nunca existiu o qigong. Por que ele apareceu recentemente e se difundiu na sociedade na forma de
prática de cultivo? Por que foi assim? Muita pouca gente sabe a resposta. Evidentemente, quando o
qigong começou a popularizar-se na China, muitos bons mestres de qigong vieram a público, mas
eles só sabiam que o objetivo de fazerem isso era para trazer benefícios à saúde das pessoas. Este
era o pensamento e entendimento que eles tinham.
Embora o qigong já venha sendo difundido durante bastante tempo, nestas décadas, ninguém sabia
de suas reais implicações. É por isso que escrevi no livro Zhuan Falun tudo sobre alguns
fenômenos na comunidade do qigong, sobre o porquê do qigong ter se difundido na sociedade
humana comum, e sobre qual é o objetivo mais importante do qigong. Deste modo, este livro é um
trabalho sistemático que permite a prática de cultivo. Depois de lê-lo várias vezes, muitas pessoas
sentem que há algo único no livro: não importa quantas vezes vocês tenham lido o livro, vocês
sempre têm uma sensação de novidade; e não importa quantas vezes o tenham lido, vocês sempre
obtêm um entendimento diferente de uma mesma frase; independentemente de quantas vezes o
tenham lido, sempre lhes parecerá que ainda há muito por descobrir. Por que isto acontece? É
porque coloquei de forma sistemática neste livro muitas coisas consideradas segredos celestiais,
coisas como: o que permite às pessoas praticar o cultivo, como praticar o cultivo, as características
deste universo etc. Ele pode permitir a um praticante obter a Consumação. Como ninguém nunca
fez isto antes, muita gente ao ler o livro sente que seu conteúdo contém segredos celestiais. Alguns
são o segredo dos segredos, segredos que a humanidade jamais teve permissão para conhecê-los.
Revelei no livro fatos que a raça humana jamais pôde saber. Claro que faço isto com um propósito.
Se alguém revelasse casualmente segredos celestiais, se fizesse tal coisa de forma irresponsável e
revelasse a pessoas comuns princípios de níveis elevados ao bel prazer como se fossem teorias
comuns, então, ele realmente estaria revelando segredos celestiais ou agindo de má fé. Como
conseqüência, ele seria punido.
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Tenho minhas razões para fazer tudo isso. Em um nível superficial, uma delas é que descobri que
muitas pessoas se deram conta, após muitos anos de prática de qigong, de que o qigong tem
implicações muito profundas. Elas também perceberam que ele permite alcançar um reino muito
elevado por meio da prática de cultivo; que pode inclusive permitir alcançar a Consumação. No
entanto, elas se sentem frustradas por não terem podido encontrar uma genuína prática de cultivo.
Como resultado, muita gente foi aos templos para se converterem em budistas leigos e seguir
monges como se eles fossem mestres. Ressalto que Buda Sakyamuni disse que seu Fa não poderia
salvar as pessoas no período final do Dharma. Foi o que disse Buda Sakyamuni. Isto se deve a
diversas causas. É por isso que muitas pessoas, independentemente de como praticam o cultivo,
seja nos templos ou por meio do qigong, ainda sentem que não obtiveram nada, não melhoraram
nem fizeram progresso real. Observei que as pessoas têm o desejo de melhorar; porém, elas sofrem
por não conseguirem encontrar um caminho que lhes permita fazer isso. Sinto que as pessoas estão
sofrendo. Por tanto, quis guiar os que verdadeiramente querem obter o Fa de níveis superiores.
Este é o objetivo mais importante.
Porém, uma vez que um Fa reto se faz público, isso requer que a mente humana e os valores
morais voltem aos níveis elevados, e, das pessoas, se requer que sejam boas. E devido isto, os
requisitos para os praticantes devem estar acima dos padrões morais das pessoas comuns.
Conseqüentemente, isso também beneficia a sociedade humana. Mesmo que muitas pessoas não
sejam capazes de praticar o cultivo de verdade, após lerem este livro, elas entenderão ao menos os
princípios para a conduta humana. Com o passar do tempo, elas possivelmente possam se tornar
pessoas melhores. Ainda que não sejam capazes de praticar o cultivo, elas se tornarão melhores.
Portanto, é benéfico para a sociedade. Sem dúvida é assim quando um Fa reto se faz público. De
fato, todas as religiões retas que surgiram na história - tais como o Cristianismo, Catolicismo,
Budismo, Taoísmo, incluindo o Judaísmo - podem permitir que os corações se voltem para a
virtude, podem permitir que aqueles que verdadeiramente querem crescer na prática de cultivo
obtenham o Fa e pratiquem o cultivo. Elas também permitem que aqueles que não são capazes de
ter êxito no cultivo se tornem pessoas melhores na sociedade humana comum, criando assim, uma
oportunidade para que elas possam praticar o cultivo futuramente.
Embora não sejamos uma religião, ensinamos elementos do qigong de níveis elevados; não se trata
de qigong comum. Dito claramente, o qigong não é algo criado pelas pessoas comuns. Então, o
que é o qigong? O qigong é prática de cultivo, ainda assim, é algo ao nível mais baixo da prática
de cultivo, e isto inclui o Taichi Chuan. Todos sabem que o Taichi Chuan é muito bom, que se
difundiu amplamente em toda China desde os anos 50. Esta disciplina foi trazida a público por
Zhang Sanfeng, na dinastia Ming. Suas técnicas e seus movimentos eram ensinados, no entanto, o
seu Fa para o cultivo da mente não se tornou público. Em outras palavras, ele não deixou às
pessoas o Fa que poderia guiar a prática de cultivo, que mostraria às pessoas como fazer progresso
em cada nível. É por isso que o Taichi Chuan se limita exclusivamente ao reino da cura de doenças
e de manter a boa saúde; não possibilita a prática de cultivo para níveis elevados. Ainda que seja
algo muito bom, seu Fa para o cultivo da mente não foi passado adiante Naquele tempo, o Fa para
o cultivo da mente existia; no entanto, ele não foi mantido, não foi deixado às gerações seguintes.
Contudo, o Fa que ensino hoje faz isso de forma sistemática.
Sem dúvida, há um grande número de praticantes novos aqui, dos quais alguns, à medida que me
escutam, podem achar que o que digo é muito profundo. Como sabemos, as religiões ensinam as
pessoas a serem boas para que assim possam ir ao Reino dos Céus. No caso do Budismo Terra
Pura isto se refere ao Paraíso da Felicidade Suprema que, obviamente, também é um paraíso no
Céu. Historicamente, tanto os seres iluminados como os sábios, todos eles, falavam sobre como ser
uma boa pessoa, que somente alcançando o nível de um reino superior é que alguém poderá ir para
o Céu. Entretanto, nenhum deles explicou os princípios que há por detrás disso. Grandes seres
iluminados surgiram há aproximadamente dois mil anos: Jesus, Buda Sakyamuni, ou Lao-Tse, etc.
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As pessoas daquela época não eram iguais as pessoas de hoje em dia. Naqueles tempos, as pessoas
eram mais simples e mais bondosas. A forma de elas pensarem não era tão complicada. O Fa que
eles ensinaram podia era apropriado às pessoas daquela época; e o que eles ensinaram, permitia
que elas tivessem êxito no cultivo, pois a mentalidade daquelas pessoas era diferente da de hoje.
Com o passar do tempo, a mente humana se tornou cada vez mais complexa; a forma de pensar
também mudou. Como consequência, as pessoas de hoje em dia já não podem compreender o que
estes grandes seres iluminados ensinaram no passado. Sendo assim, quando elas lêem as escrituras
na época atual, elas são incapazes de entender o verdadeiro significado. Embora atualmente ensine
o Fa na forma de qigong, as pessoas sabem que, na realidade, ensino o Fa-Buda. Alguns talvez
pensem: "Não são seus ensinamentos do Fa-Buda diferentes dos que Buda Sakyamuni falou?". Se
hoje, eu usasse as palavras de Buda Sakyamuni, ninguém entenderia nada. A linguagem usada por
Buda Sakyamuni era a linguagem utilizada pela humanidade naquela época; portanto, as pessoas
daquela época podiam entendê-la. Sendo assim, ao ensinar hoje Fa-Buda, ao falar a todos, tenho
que utilizar uma linguagem moderna; só assim vocês poderão entender. Contudo, alguns podem
questionar isso: "Mas o que você ensina não é igual ao que há nas escrituras do Budismo". Por
acaso Sakyamuni ensinou o Fa que os seis Budas primordiais ensinaram? Se Maitreya viesse ao
mundo, por acaso, ele repetiria o que Buda Sakyamuni disse? Todos os seres iluminados que
ofereceram a salvação ensinaram o Fa a que se iluminaram e o tornaram público para salvá-las.
Neste livro, escrevi muitas coisas sobre prática de cultivo. Você começa a prática de cultivo como
pessoa comum e o Fa lhe guia em sua prática até que você alcance a Consumação. Ao ensinar o
Dafa fundamental do Cosmo, eu realmente fiz algo que nunca ninguém havia feito antes. Tais
coisas não podem ser encontradas ainda que vocês procurem em todos os livros daqui ou do
estrangeiro, do passado e do presente. Os princípios que ensino são a natureza do Cosmo e a
essência do Fa-Buda, o qual é verdadeiramente expresso através de minha linguagem. Depois de
ler o livro, muitas pessoas pensam e algumas perguntam: "Que tanto conhecimento acadêmico tem
o Mestre Li? Ele parece ter incluído no livro vasto leque de conhecimentos, desde a antiguidade
até o presente, tanto daqui como do estrangeiro, tais como astronomia, geografia, história, química,
física, astrofísica, física de alta energia e filosofia". As pessoas acreditam que os conhecimentos
acadêmicos do professores são vastos e profundos. De fato, comparado com os outros em termos
de conhecimento humano comum, eu me sinto bastante inadequado. No entanto, no que se refere a
estas teorias, ainda que vocês tenham lido todos os livros do mundo ou estudado todas as matérias
do mundo, ainda assim, não conseguirão adquirir estes conhecimentos. Mesmo que vocês possam
dominar todos os conhecimentos acadêmicos do mundo, vocês ainda serão pessoas comuns. Isto
porque vocês são somente pessoas neste nível humano comum, e continuarão sendo pessoas
comuns, exceto que vocês dominam um pouco mais o conhecimento humano comum. Entretanto,
os princípios que ensino e o que digo não são coisas do nível humano. Eles ultrapassam o nível
humano comum. O Fa inclui todo o conhecimento que vai desde a sociedade humana comum ao
Cosmo inteiro.
Expus todos os princípios do Fa, desde o nível mais baixo ao nível mais elevado do Cosmo, em
uma linguagem muito clara e simples das pessoas comuns e por meio do qigong, a forma mais
básica de cultivo. Depois de terem lido o livro pela primeira vez, vocês pensarão que ele ensina
princípios sobre como ser uma pessoa boa. Se voltarem a lê-lo, vocês se darão conta que o que ele
expõe não são princípios de pessoa comum, que é um livro que vai além do conhecimento humano
comum. Se vocês o lerem pela terceira vez, se darão conta que é um livro divino. Se continuarem
lendo, gostarão tanto que não poderão deixar de lê-lo. Na China, há pessoas que continuam lendo o
livro depois de o terem lido mais de 100 vezes. Simplesmente, não podem deixar de lê-lo porque
possui muitos significados. Quanto mais o lêem, mais se tem para ler. Quanto mais o lêem, mais o
entendem. Por que é assim? Embora eu tenha revelado muitos segredos celestiais, uma pessoa que
não é praticante não pode vê-los na superfície. Somente quando você lê diligentemente o livro
como um praticante, é que você pode descobrir os significados inerentes contidos nele. Isto porque
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se progride continuamente durante a prática de cultivo. Por que no começo você sente que o livro
fala de princípios sobre como ser uma boa pessoa? Por que você não sente o mesmo após ter lido o
livro pela segunda vez? É porque seu poder de entendimento aumentou. É porque quando alguém
quer praticar o cultivo, antes de tudo, ele começa a partir de uma base de pessoa comum. Seu
xinxing melhora aos poucos e alcançará um padrão mais elevado. Quando vocês atingem o padrão
do primeiro nível, deve haver um Fa correspondente a esse nível para guiá-los em sua prática de
cultivo. Quando alcançam o segundo nível, necessitam do Fa correspondente ao segundo nível
para guiá-los em sua prática de cultivo nesse reino. À medida que vocês progridem continuamente,
este Fa é capaz de guiá-los na prática de cultivo que corresponde a tal reino. Ou seja, sem importar
o nível que vocês chegarão no cultivo, ainda assim, vocês precisam do Fa desse nível para guiá-los
na prática de cultivo para que possam, ao final, alcançar a Consumação. Eu inclui todas essas
coisas ao longo deste livro. Portanto, se vocês quiserem verdadeiramente praticar o cultivo, vocês
serão capazes de ver estas coisas que podem guiá-los em sua elevação no cultivo. Os significados
implícitos neste livro são muito profundos. Inclusive, ainda que o leiam dez mil vezes, ele ainda os
guiará na prática de cultivo até que vocês completem o cultivo.
Falando sobre completar o cultivo, sabemos que Jesus disse: "Aquele que tem fé em mim, poderá
ir ao Reino dos Céus." No Budismo se diz: "Se alguém cultivar o estado Buda, ele poderá ir ao
Paraíso da Felicidade Suprema". É claro, eles explicaram de uma forma bastante simples, sem
enfatizar que somente através da genuína prática de cultivo é que alguém pode ir para lá. No
entanto, a religião também é em essência prática de cultivo. Sem importar se Buda Sakyamuni ou
Jesus, a verdade é que todos eles viram um mesmo fato, e é algo que se diz na comunidade de
cultivadores: "O cultivo depende da própria pessoa; a transformação de gong depende do Mestre".
As pessoas comuns também não sabiam disto. As pessoas comuns pensam: "Praticando os
exercícios, eu conseguirei obter certa quantidade de gong". Na nossa visão, isso é uma piada, e é
absolutamente impossível. Obviamente, se vocês querem praticar o cultivo, o mestre tem que ser
verdadeiramente responsável por vocês e instalar vários mecanismos de energia em seus corpos.
Também tem que plantar muitas outras coisas como se fossem sementes em seus corpos. Somente
então vocês poderão ter êxito na prática de cultivo. Além disso, durante a prática de cultivo, o
mestre terá que cuidar de vocês, protegê-los, eliminar seus carmas, e ajudá-los na transformação
do gong. Só assim vocês estarão aptos a avançar na prática de cultivo. As religiões não falam de
prática de cultivo. Por quê? Jesus sabia: "Se vocês tiverem fé em mim, poderão avançar na prática
de cultivo". Hoje em dia, uma pessoa não consegue praticar o cultivo nas religiões, simplesmente
porque ela é incapaz de entender o significado real do que ele disse. Muitos pensam: "Eu creio em
Jesus e irei para o Céu depois de morrer". Por favor, pensem a respeito. Queremos ir para o Céu,
mas como chegar lá? Vocês têm mentalidade de pessoa comum com diversos sentimentalismos e
desejos, vocês têm diversos tipos de apegos como a mentalidade competitiva e a mentalidade de
exibição. Há muitos apegos negativos de pessoa comum. Se lhe fosse permitido ficar junto com os
Budas, você possivelmente competiria com os Budas ou começaria uma briga devido a sua
mentalidade humana de pessoa comum não abandonada. Se visse uma Bodhisattva muito formosa,
talvez até desenvolvesse pensamentos perversos. Como permitir semelhante coisa? Evidentemente,
isso não é permitido. É por essa razão que vocês devem abandonar todos esses apegos, as sujeiras
e os maus pensamentos na sociedade humana comum. Só então poderão ascender a tal reino. É
permitido ascender até lá por meio do cultivo ou da fé. Contudo, depois da confissão, a pessoa não
pode continuar repetindo o erro. Desta forma, a pessoa será cada vez melhor e melhor. Somente
após alcançar o padrão de uma divindade é que a pessoa poderá ir para o Céu. Isto é realmente
prática de cultivo.
Alguns dizem: "Se eu acreditar em Jesus, eu poderei ir para o Céu". Eu digo que não. Por que não?
Porque, hoje em dia, as pessoas não entendem o verdadeiro significado do que Jesus disse. Jesus
está no nível de Tathagata e também no nível de um ser iluminado no reino de Buda. As pessoas
comuns não podem entender os significados do que ele disse. Somente quando vocês praticam o
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cultivo diligentemente seguindo tal sistema é que vocês poderão, pouco a pouco, entender de
verdade as implicações do que ele disse. Por exemplo, Jesus disse: "Se vocês tiverem fé em mim,
poderão ir para o Céu". De fato, vocês devem seguir os princípios que ele ensinou para serem boas
pessoas. Só então realmente terão fé nele e poderão ir para o Céu. De outra forma, por que
repetiria isto tantas vezes? Enquanto se confessam, vocês podem descobrir se estão fazendo bem e
com boa disposição. Porém, uma vez que saem pela porta da igreja, vocês ainda continuam se
comportando como querem e fazendo aquilo que lhe vêm à cabeça; inclusive podem se tornar
piores que uma pessoa comum. Como poderiam ir para o Céu? Sua mente não se elevou nada. É
como disse Jesus: "Se vocês tiverem fé em mim, terão o Reino dos Céus". Isto significa que se
vocês têm fé nele, vocês devem seguir o que ele disse; isso é a verdadeira fé, não é verdade? Este
princípio também é válido em outras religiões.
Aquilo que Buda Sakyamuni disse foi posteriormente compilado e escrito na forma de escrituras
sagradas. Com o tempo, as pessoas passaram a considerar o quanto alguém leu as escrituras ou o
quanto um mestre conhece do Budismo como sendo prática de cultivo. Além disso, não existiam
as escrituras quando Buda Sakyamuni estava aqui. As escrituras foram compiladas de forma
sistemática só 500 anos depois, e quando já se havia desviado daquilo que Buda Sakyamuni havia
dito em sua época. De qualquer forma, naquela época, era esperado que as pessoas só soubessem
aquele tanto; saber muito seria errado. Por tanto, o que aconteceu era inevitável. Em seus últimos
anos, Buda Sakyamuni, disse: "Não ensinei nenhum Fa em toda a minha vida". Sakyamuni disse
isto porque, na realidade, ele não ensinou o Fa do universo; tampouco falou sobre a manifestação
da natureza Zhen-Shan-Ren na sociedade humana comum ou no nível de Tathagata dele. Ele
realmente não ensinou isso! Então, o que foi que o Buda Sakyamuni ensinou? Ensinou aquilo a
que ele se iluminou durante sua prática de cultivo em suas vidas anteriores, algumas situações de
sua prática de cultivo de reencarnações anteriores, contos relacionados com a prática de cultivo,
bem como seu entendimento de algumas manifestações específicas do Fa. As escrituras não são
sistemáticas, já que foram organizadas de forma não sistêmica. Então, por que com o tempo as
pessoas consideraram o que Buda Sakyamuni disse como o Fa-Buda? De um lado, este é um
entendimento humano. De outro lado, é porque Sakyamuni é um Buda. Portanto, o que ele ensinou
sustenta a natureza Buda. Os ensinamentos que sustentam a natureza Buda são, dessa forma, a
base dos princípios de Buda para a humanidade, e isto é assim visto como o Fa-Buda. Entretanto,
ele realmente não ensinou de forma sistemática os princípios para a prática de cultivo nem a
natureza do universo nem explicou porque um indivíduo pode ascender para níveis mais elevados
etc. De fato, ele não deu a conhecer publicamente isto! Por isso, digo que fiz algo que nunca
ninguém fez no passado, e abri uma grande porta. Fiz algo inclusive maior. Ou seja, tornei público
todos os princípios da prática de cultivo, assim como todos os elementos para realizá-la. Além
disso, falei sobre isto de forma muito sistemática. Por isso, os Deuses de nível elevado dizem:
"Você deixou aos humanos uma escada para os Céus: Zhuan Falun".
Não estou dizendo essas coisas aqui para me comparar com Buda Sakyamuni. Não tenho tal
apego. Não estou dentro do qing humano comum nem tenho apego a fama e interesses mundanos.
Já que estou tornando estas coisas públicas, assumirei a responsabilidade por vocês e deixo declaro
isto como um princípio. Não quero nada de vocês nem lhes peço um centavo. Apenas ensino vocês
a serem bons. Alguém me perguntou: "Mestre, você nos ensinou tantas coisas e nos deu tanto. O
que você quer?". Eu respondi: "Eu não quero nada de vocês; só vim para salvá-los. Só quero que
seus corações sejam virtuosos, que vocês se elevem". Isto porque descobrimos que o propósito da
existência de uma pessoa não é para ela ser um humano. Hoje em dia, as pessoas estão perdidas na
falsa realidade da sociedade humana comum e acham que, como humanos, devem viver dessa
forma. Especificamente, os valores morais da sociedade humana estão decaindo perigosamente.
Todos são arrastados por essa grande corrente, e a sociedade em sua totalidade está decaindo. E,
assim, ninguém se dá conta de que se vai ladeira abaixo. Alguns pensam que são boas pessoas por
se considerarem um pouco melhor que os outros. Na realidade, vocês estão se avaliando com base
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em um padrão decadente, e você é só um pouquinho melhor que os outros onde todos são maus. Se
você puder praticar o cultivo e retornar ao reino original para uma sociedade humana, você,
mesmo de um reino não muito elevado, se dará conta de que as pessoas e a sociedade de hoje em
dia são assustadoras! É realmente aterrorizador! Descobrirão que a humanidade de hoje em dia
está imersa nos dez pecados.
Os grandes seres iluminados - os Budas, os Taos e os Deuses - já não consideram as pessoas de
hoje como seres humanos. Esta afirmação pode parecer extremada. Claro, ainda há pessoas boas.
No entanto, eles dizem isto se referindo à humanidade como um todo, em grande escala. De fato é
assim. No passado, quando o indivíduo ia a um templo ou a uma igreja para se confessar, ele sentia
que Jesus ou um ser no Céu escutava realmente o que ele falava. Além disso, era como se alguém
respondesse em sua mente suas perguntas. Entretanto, as pessoas de hoje já não sentem isso, e
aqueles que veneram os Budas tampouco podem ver a presença do Buda. Por quê? Porque as
pessoas comuns da sociedade humana se tornaram menos e menos iluminadas, e as pessoas da
sociedade se tornaram mais e mais corruptas. Portanto, os Deuses já não cuidam mais delas.
Devido às pessoas de hoje em dia terem grande quantidade de carma e entenderem cada vez menos
as coisas, quando enfrentam a retribuição depois de terem feito algo mal, elas vêem a isto como
simples coincidência. Vejo que apesar dos valores morais estarem decaindo terrivelmente, ainda
assim, elas decaem levadas por essa forte correnteza sem ao menos se darem conta disso. Algumas
pessoas ainda têm sua natureza Buda, sua natureza original. Com meus ensinamentos ao longo
desses anos, há muitas pessoas que elevaram seus níveis por meio da prática de cultivo e o nível
delas na prática de cultivo é muito elevado. Algumas pessoas se iluminaram, algumas estão em
iluminação gradual, e algumas já praticam o cultivo com Estado de Fruição. Fico feliz por não ter
feito o que fiz em vão. Tenho sido responsável diante da humanidade e da sociedade. Não revelei
segredos celestiais sem razão e permito que as pessoas ascendam por meio da prática de cultivo.
Falei deste tema para dizer que o propósito da vida humana não é para ser um humano. Muitas
pessoas provavelmente ainda não entenderam o real significado disto. Pensam que os seres
humanos simplesmente devem viver dessa maneira. Claro, quando vocês nasceram do ventre de
suas mães, todos, do mesmo modo, não podiam ver a existência de outras dimensões. Portanto, as
pessoas não acreditam nisso. Além disso, as pessoas de hoje em dia acreditam demais na ciência
moderna, ainda que a ciência moderna em si mesma seja incompleta e imperfeita. O nível de
entendimento da ciência sobre o universo é muito superficial, em outras palavras, é de muito baixo
nível. Portanto, quando as pessoas passam a acreditar demais na ciência, a humanidade enfrenta
seu maior perigo: o da moralidade humana ser completamente arruinada. Quando isto ocorre, os
mundos lá de cima deixam de considerar pessoas sem valores morais como seres humanos! Não só
os seres humanos têm a forma humana; os fantasmas, macacos e símios, todos eles, têm cérebros e
quatro membros. A razão de os humanos serem chamados de humanos é porque eles possuem um
código de conduta moral para assim poder viver no mundo com um padrão moral humano e com
uma forma de viver humana Sem isto, os Deuses passam a não considerar mais as pessoas como
seres humanos. Contudo, todo mundo pensa em como ter uma vida melhor e em como progredir.
Entretanto, a sociedade humana é controlada pelos seres mais elevados; humanidade nunca poderá
alcançar o reino dos Budas através da tecnologia humana. De outro modo, isso poderia levar a uma
guerra cósmica. Portanto, jamais será permito que a tecnologia humana alcance um nível tão alto,
pois ela é sustentada por uma mentalidade de competição, inveja, e vários tipos de qing e desejos;
então, simplesmente não lhes é permitido que alcancem um nível mais alto.
Mais de 70% do cérebro humano não pode ser utilizado, e a ciência moderna também reconhece
este ponto. Por quê? A sabedoria humana está restringida. Por que os Budas têm grande sabedoria
e grandes poderes divinos? Por que eles são capazes de saber tudo? Por que eles possuem grande
sabedoria e inteligência? Isto se deve ao princípio que expliquei há pouco. Alguns dizem que meu
livro abrange muitos ramos do conhecimento humano! O Mestre tem uma ampla formação escolar
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ou freqüentou universidades? Não. Por que é assim então? A diferença entre eu e todos vocês é
que minha mente está completamente aberta enquanto que a de vocês não. Neste mundo, coisas
como filosofia, astronomia, física, química, história etc. são consideradas muito complicadas pelas
pessoas. Na realidade, são muito simples e são somente essas poucas coisas da humanidade no
nível mais baixo dentro da abrangência do Fa-Buda. São todas de um mesmo princípio e criadas
pela natureza do universo, bem como pela forma existente da matéria neste nível. É somente esse
pouco. Entretanto, a sabedoria humana já não é capaz de assimilá-las porque o cérebro humano
está selado e não pode processá-las. O que se pode fazer a respeito? Aprender mais coisas; porém,
o cérebro do indivíduo é incapaz de processá-las. Vocês teriam que estudar física, estudar química,
estudar astronomia, estudar física de alta energia, estudar filosofia e estudar história. Estudar isto e
aquilo. No entanto, até para conhecer um só assunto, o indivíduo é incapaz de aprender tudo dele
em uma só vida. Portanto, o conhecimento humano é ínfimo.
Como acabo de mencionar, não importa quantos conhecimentos vocês tenham adquirido, ainda
assim continuam pessoas comuns embora sejam professores ou reitores em uma universidade, ou
por mais conceituados que sejam. Isto porque seus conhecimentos não vão além do nível das
pessoas comuns. Além disso, a ciência empírica do homem moderno é imperfeita. Por exemplo,
esta ciência moderna não pode comprovar a existência de Deuses nem pode constatar a existência
de outras dimensões. Não pode ver as vidas e a formas existentes em outras dimensões. Não sabe
que há uma manifestação da matéria virtude no corpo humano. Também não sabe que existe uma
manifestação da matéria do carma ao redor do corpo humano. Todas as pessoas confiam na ciência
moderna, entretanto, a ciência moderna é incapaz de constatar tais coisas. Além disso, quando se
menciona coisas como virtude, bondade, pecado ou outras coisas fora do campo da ciência, elas
são consideradas superstições. Em essência, a influência da ciência moderna serve para atacar a
natureza mais fundamental de nossa humanidade - a moralidade humana -, não é? É assim, não é?
A ciência, por não reconhecer nem ser capaz de constatar a existência da virtude, afirma que isto é
superstição. Com certeza, os valores morais humanos são destruídos quando o homem não tem o
Fa na mente nem código moral para contê-lo. As pessoas se atrevem a fazer qualquer coisa, se
atrevem a cometer qualquer maldade, e isto faz com que os valores morais humanos declinem sem
parar. É o papel que desempenha o lado mais débil da ciência.
Expliquei que um cientista realizado não tem um entendimento obstinado como muitos desses que
trocam o raciocínio pelo qing, dessa forma, confinando a ciência moderna dentro de limites fixos e
acreditando que qualquer coisa fora do campo das ciências empíricas não é ciência. Pensem a
respeito: Coisas que o homem não reconhecia anteriormente, que foram depois constatadas através
de métodos científicos, não passaram a ser ciência depois disto? Também passaram a ser ciência.
O homem está continuamente progredindo e tendo novos entendimentos sobre si mesmos. Mesmo
assim, a ciência não pode se desenvolver a ponto de entender genuinamente o universo. A maneira
que a ciência empírica moderna se desenvolve atualmente é muito ineficaz e lenta. Na realidade, é
como um cego que toca um elefante. Ela não é capaz de reconhecer as formas de existência da
matéria no universo inteiro nem a existência da natureza do universo. Conseqüentemente, quando
ela toca em algo, ela o toma como a totalidade. Toca tão somente a pata do elefante e logo afirma:
"Oh, isto sim é ciência. Esta é a ciência que realmente entende a vida e matéria". Não pode ver
como é o elefante todo. Portanto, não pode entender que o universo é composto de incontáveis
diferentes espaços-tempo nem pode entender outras dimensões nem a existência de outras formas
de vida ou de matéria. Como resultado, essas pessoas de idéias estreitas e obstinadas chamam a
tudo de superstição. Esta é a razão fundamental que fez com que nossa moralidade humana tenha
declinado. Muitos utilizam o poder de influência da ciência para poder atacar a tradicional e
fundamental virtude do homem. É realmente perigoso! Quando as pessoas não têm mais virtude,
os Deuses deixam de considerá-las como seres humanos. Quando os Céus deixam de considerar as
pessoas como seres humanos, elas são eliminadas e têm que começar tudo de novo.
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Alguns dizem: "Nossa humanidade é desenvolvimentista; é realmente incrível que, evoluindo dos
símios, pudemos chegar aos dias de hoje!" Contudo, digo-lhes que, ao longo da história, durante o
período anterior à história atual, centenas de milhares de anos atrás ou mais, ou muito antes que
isso, até cerca de cem milhões de anos atrás, neste planeta, já existiram civilizações altamente
avançadas; só que elas foram destruídas em diferentes períodos. Por que foram destruídas? Porque
se desenvolveram muito rapidamente no campo material e tecnológico, mas sem que a moralidade
estivesse à altura disso e, portanto, foram eliminadas. Não tiveram mais permissão para continuar
existindo e foram destruídas. Em termos compreensíveis à ciência moderna, o movimento da
matéria segue leis. Quando seu movimento alcança certa forma, inevitavelmente toma outra forma.
Por exemplo, durante seu movimento neste universo, a Terra pode ter sofrido uma catástrofe ou ter
colidido com algum planeta. Sem importar por quais motivos, os cientistas descobriram vestígios
de civilizações antigas no nosso planeta. Além disso, tais vestígios de civilizações são de tempos
muito remotos. Algumas datam de vários milhões de anos. As civilizações que existiram e os
vestígios deixados em cada período são diferentes, não são do mesmo período. Em função disto,
alguns cientistas estão refletindo sobre tais fatos. Cientistas já propuseram isso como teoria ao
dizerem que "Existiram civilizações pré-históricas, bem como culturas pré-históricas". É o que tais
cientistas disseram. Nossa comunidade de cultivadores pode ver claramente que antes desta
civilização humana, de fato, existiram muitas outras civilizações humanas. Devido a seus valores
morais terem se degenerado, mais adiante, tais civilizações deixaram de existir. Certamente, é isto
que temos visto. Na destruição da antiga Grécia, podemos ver indícios da corrupção e degeneração
humana daquele tempo.
Alguns afirmam: "A raça humana evoluiu dos símios". Na realidade, digo-lhes que os humanos
não evoluíram de forma alguma dos símios. Darwin propôs uma teoria que diz: "O homem evoluiu
dos símios". Quando ele publicou sua teoria naquela época, ele fez isso como muita hesitação. Sua
teoria está cheia de falhas e é incompleta, entretanto, é aceita pelas pessoas até os dias de hoje. Por
favor, pensem a respeito. O processo de evolução do homem a partir dos símios, proposto por ele,
um processo de dezenas de milhões de anos, nunca foi encontrado. Nem um único indício. Por que
não se encontrou o tipo de ser esperado na transição de símios para seres humanos? Isto vale não
somente com relação aos seres humanos, vale também com relação a outras coisas. Nenhum dos
animais que segundo Darwin evoluíram teve um processo de transição. Além disso, por que no
continente australiano há espécies que não existem em nenhum outro continente? Ele não podia
explicar nada disto. Entretanto, a teoria da evolução, com todas as suas falhas, foi aceita pelos
seres humanos. Isso é sem dúvida estranho!
Na realidade, podemos ver que o homem não evoluiu dos símios; tão somente existiram espécies
diferentes em cada um dos diferentes períodos. As placas continentais do planeta Terra, habitadas
por seres humanos, estão se deslocando e mudam. Os geólogos se referem aos continentes - Ásia,
Europa, Oceania, América do Norte e América do Sul - como placas continentais. De tempos em
tempos, as placas continentais mudam e, assim, as civilizações que as povoavam são encobertas
pelos oceanos. E, assim, possivelmente outro continente emerge em outro oceano. Tais mudanças
sempre ocorreram. Na atualidade, as pessoas descobriram antigas e grandes edificações, bem como
outros indícios de civilizações do passado, sob o Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano
Índico e em alguns outros mares. Contudo, após investigarem, eles descobriram que tudo isso é de
várias centenas de milhares de anos, de milhões de anos, ou de até antes disso. A humanidade atual
sabe que as placas continentais não mudaram durante centenas de milhares de anos. Então, quando
elas submergiram nos oceanos? Sem dúvida, afundaram há muito tempo; há centena de milhares
de anos ou até antes disso. Assim, quando as placas continentais mudavam, as espécies nelas
também mudavam. Não vieram de um processo evolutivo. Eram semelhantes, mas não eram das
mesmas espécies. Absolutamente não!
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Claro, ensino Fa-Buda; e isto é diferente dessas teorias de pessoa comum. Nosso entendimento é
mais elevado, um que verdadeiramente entende a humanidade. Digo a todos vocês que o homem
não evoluiu dos símios; ele nasceu no universo. Como se sabe, na China, há a teoria Taoísta do
Taiji. A teoria de Taiji fala de dois qi: Yin e Yang. Antes de existirem estes dois qi, Yin e Yang,
havia o estado de Caos que tem o nome de Wuji (sem extremos). Então nasceu o Taiji, e os dois qi,
Yin e Yang. O Taiji então fez nascer todos os tipos de matéria e de espécies. Esta é a teoria Taoísta.
Cientificamente, eu a acho muito lógica. É claro, não sou o único que descobriu que as imensas
matérias no universo são capazes de criar vida por meio de seus movimentos. Ainda que não
sejamos capazes de ver tais matérias, isto não significa que elas não existam. Tomemos o ar como
exemplo: O olho humano não pode vê-lo. O ar não existe? Sim existe. Há alguma matéria mais
microscópica que o ar? Há muitas. No que se refere a matérias ainda mais microscópicas que estas,
há ainda muito mais. Como podem estas enormes substâncias existir desse modo? Na realidade,
em todas elas há vida. Toda matéria tem vida, mas isto não se manifesta em nossa dimensão de
pessoa comum, e vocês não são capazes de constatar a existência de tais vidas. Em um momento,
lhes direi por que é assim. Toda matéria tem vida. Essas gigantescas matérias produzem vida
quando se movimentam. Muitas dessas vidas não têm forma definida nos níveis mais elevados.
Uma pequena proporção delas é na forma humana, ou na forma animal, ou na forma de matéria ou
em forma de plantas.
Por que existe este nível humano? No princípio, não existia este nível humano. As vidas criadas
pelo movimento das matérias no universo estavam todas assimiladas à natureza do universo. Ou
seja, estavam assimiladas aos princípios do Fa do universo, assimiladas a Zhen-Shan-Ren, pois
foram, na verdade, criadas por Zhen-Shan-Ren. À medida que a quantidade de vidas criadas em
dimensões de nível elevado aumentou, seu ambiente de vida se tornou mais complicado, e assim
elas formaram estruturas sociais como forma de viver, do mesmo modo que, em nossa sociedade
humana, os seres humanos formaram uma estrutura social para viverem. E, em função desse modo
social de viver, tais vidas foram gradualmente mudando e se tornando complicadas. Algumas
desenvolveram pensamentos egoístas e se desviaram dos requisitos que a natureza do universo
mantém para as vidas nesse nível. Assim, elas não puderam mais permanecer no reino em que
estavam, e tiveram que decair para um nível mais baixo. Ao se tornarem piores ainda nesse nível
inferior, elas tiveram que decair ainda mais. Desta forma, tais vidas foram continuamente piorando
ao longo de eras sem fim na história; pouco a pouco, foram decaindo, de dimensão a dimensão, até
caírem nesta dimensão humana. Conseqüentemente, elas levam uma forma de vida muito baixa,
reproduzindo-se e criando seus descendentes na baixeza.
Então, no início, não existia esta dimensão humana. Entretanto, seres iluminados e vidas de níveis
elevados quiseram criar uma dimensão para os seres humanos, a mais ilusória das dimensões, para
assim ver se o homem poderia manter o pouco de sua natureza e se ainda poderia retornar. Por
isso, criaram esta dimensão. Naquela época, eles só queriam dar à humanidade e a essas vidas uma
última oportunidade, e não levaram em conta muitos aspectos. Contudo, mais tarde, eles se deram
conta de que esta dimensão é única porque todos os seres nela não podem ver as outras dimensões,
nem ver as vidas de outras dimensões, enquanto que as vidas em outras dimensões do universo
podem ver as outras dimensões. Nas outras dimensões, as vidas têm corpos que podem flutuar no
espaço, flutuar aqui e ali. Em qualquer outra dimensão, as vidas podem tornar seus corpos grandes
ou pequenos. Atualmente, os cientistas acreditam que os pensamentos humanos são matéria, ondas
eletromagnéticas. Logicamente, vocês sabem que ondas eletromagnéticas são matéria. No entanto,
não é tão simples assim em outras dimensões, já que os pensamentos humanos podem produzir o
que é imaginado, o que se pensa pode se tornar realidade. Já que as pessoas não têm energia, seus
pensamentos se dissolvem muito rapidamente depois de criados. Entretanto, para os grandes seres
iluminados, os seres celestiais e as vidas de níveis elevados que possuem energia, as coisas que
pensam passam realmente a existir. Basta querer algo e isso é criado enquanto você pensa nisso. É
por isso que se dizia no passado: "Os Budas podem ter tudo o que quiserem e desfrutam de grande
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liberdade". Aquelas vidas existem deste modo. Porém, quando a humanidade foi empurrada para
esta dimensão, o homem foi colocado nesta forma de existência.
Todos vocês vêm do ventre de suas mães e não sentem que é tão mal. Algumas pessoas prosperam
nos negócios, outras assumem cargos importantes no trabalho, outras pessoas vivem com conforto
e, desta forma, elas se acham melhores que outras. Na realidade, também são muito miseráveis!
Isto ocorre porque não elas sabem como viviam anteriormente. Por exemplo, a religião diz: "Viver
é sofrer". Por quê? Quando vocês saem do ventre de suas mães, vocês têm este corpo físico
composto de moléculas. Nas outras dimensões, não existe esta camada de corpo composto de
moléculas, e, lá, o corpo mais superficial é feito de átomos. A matéria superficial composta de
moléculas forma esta dimensão, inclusive o corpo físico humano, o qual também é composto de
tais moléculas. Nem bem nascem, e vocês estão neste corpo carnal, um corpo feito desta camada
de matéria; e também lhes é dado um par de olhos compostos de moléculas para que vocês não
possam ver as outras dimensões. Portanto, vocês estão em um labirinto. E, por estarem em um
labirinto, vocês não podem ver a verdade do universo. Vocês não diriam que a forma como vocês
vivem é como estar sentado no fundo de um poço olhando para o Céu? Esta forma de viver não é
em si mesma lamentável? Além disso, depois de adquirir este corpo, com seu corpo você teme a
dor e lhe é difícil suportar o frio, calor e sede. Tampouco é fácil suportar o cansaço de andar. De
uma forma ou outra, isto lhe traz muito desconforto e sofrimento. Além disso, também há o
nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte. Vocês adoecem com frequência. E ainda assim
vocês acreditam que vive bem. De fato, em meio a tanto sofrimento, aparentemente, você está um
pouquinho melhor que os demais, sofrendo um pouquinho menos. E, assim, você acha que está
muito bem. O homem simplesmente vive assim. Vivendo em um ambiente assim, o homem vai
perdendo, pouco a pouco, sua natureza humana original, aumentado sua descrença na existência
dos Deuses. Com uma inadequada ciência empírica, o homem perdeu seus valores morais e
caminha para a situação mais perigosa.
Entretanto, a sociedade humana comum também tem uma grande vantagem: o sofrimento torna
possível a prática de cultivo. Por que um Buda é sempre um Buda em seu reino de estado Buda?
Por que não pode se elevar ainda mais? Por que uma Bodhisattva não pode se tornar um Buda por
meio do cultivo? Porque, mesmo que queiram, eles não têm um lugar onde possam sofrer o pouco
que seja. Alguém pode praticar o cultivo justamente porque é ele capaz de consolidar sua natureza
Buda em meio a um labirinto. Se aqui não fosse um labirinto, se ele fosse capaz de ver tudo, então
o cultivo dele não valeria já que ele seria capaz de ver tudo. Portanto, no cultivo, a iluminação vem
primeiro. Poder ver vem depois. Algumas pessoas dizem: "Se eu puder ver, eu praticarei o cultivo.
Se não puder, não praticarei o cultivo". Se a todos fosse permitido ver, a sociedade humana
comum deixaria de ser uma sociedade humana, seria uma sociedade de Deuses. Todos, sem
exceção, praticariam o cultivo. Aqueles com todo tipo de pecados imperdoáveis e gente do pior
caráter também iriam querer praticar o cultivo. Vocês acreditam que esta ainda seria uma
sociedade humana? É precisamente porque o homem se corrompeu que ele caiu neste ambiente.
Para que possam regressar a origem há duas condições: Uma é o sofrimento e a outra é a
iluminação. Com relação à iluminação, Jesus falou de fé enquanto que, no oriente, se requer a
iluminação. Se vocês perderam ambas, não serão capazes de praticar o cultivo. Por que as pessoas
geralmente acham muito difícil o caminho do cultivo? Na realidade, o cultivo não é difícil. A
dificuldade está no não ser capaz de abandonar a mentalidade humana comum. Nunca antes na
história, foi dito ao homem o que é o Fa-Buda. As pessoas consideraram o que Buda Sakyamuni
disse como o Fa-Buda fundamental. Por favor, pensem a respeito. Este enorme universo é
completo e muito sábio. Buda Sakyamuni somente mencionou uma pequena parte dos princípios
Buda. Além disso, Buda Sakyamuni não revelou tudo o que ele próprio sabia. Somente ensinou às
pessoas o que elas deviam saber. Como resultado, o Fa que ele deixou para a sociedade humana é
só uma mínima, uma minúscula porção do Fa-Buda. Disse anteriormente que as coisas que deixei
à sociedade humana são muitas, e que fiz algo que ninguém fez no passado. A linguagem que usei
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neste livro Zhuan Falun não segue regras padronizadas, pois se usasse a linguagem padronizada
moderna, esta não poderia abranger os níveis elevados e os grandes significados. É por isso que
escrevi em um estilo coloquial.
Disse muitas coisas. Como parece que temos bastante tempo hoje, quero dizer algo mais a todos.
Entretanto, algumas das pessoas sentadas aqui talvez não sejam capazes de aceitar se eu disser
algo tão profundo. Por exemplo, há pessoas que não estudam e vem me escutar porque sentem que
é muito bom. Algumas pessoas possivelmente buscam algo ou vem para ver demonstrações. Elas
vêm com diversas mentalidades. Se eu fizesse demonstrações a vocês hoje, vocês ririam como se
estivessem vendo um espetáculo de mágica ou truques. Não veriam com seriedade nem o Fa nem
a mim. Não é permitido fazer tal tipo de demonstração ao se ensinar o Fa-Buda. Eu apenas ensino
a vocês este Fa-Buda; depende de vocês acreditar ou não. Contudo, seu poder é realmente enorme.
Coloquei tudo aquilo que quero dar aos seres humanos e as coisas que lhes permitem praticar o
cultivo dentro da magnitude do Fa. À medida que vocês assistirem meus vídeos, que escutarem as
fitas de áudio, ou lerem os livros que escrevi, vocês perceberão isto. Quando você lê, o seu corpo é
purificado e, assim, você alcança um estado livre de doenças. Praticando o cultivo, você será capaz
de ver o que as pessoas comuns não podem ver. Praticando o cultivo, você experimentará coisas
que as pessoas comuns não podem experimentar. Seu reino será cada vez mais elevado e cada vez
mais maravilhoso. Tudo está neste livro. Entretanto, se não praticar o cultivo, você não verá isso.
Se dizem que querem ver tudo depois de haver lido o livro somente uma vez, isso é impossível!
Você pode ver somente aquilo que é de seu reino e está dentro de sua capacidade de entendimento.
No que diz respeito a coisas ainda mais maravilhosas, se você se elevar no cultivo, se estudar
profundamente, se cultivar profundamente, e se ler profundamente, então, poderá sentir tais coisas,
ver tais coisas e saber sobre tais coisas.
Se eu disser algo muito profundo e talvez muitos não entenderam. Tal como planejei, eu já não
ensino mais o Fa de forma sistemática por mais de dois anos, pois o Fa que dei ao homem já foi
deixado em sua totalidade. Inclusive, não permito que gravem minhas palestras. Por quê? Muitas
pessoas estão à busca de novidades. Que mais o Mestre disse? O que mais ele falou? Elas estão
atrás desse tipo de coisas ao invés de praticarem o cultivo diligentemente. O que dei ao homem
para a prática de cultivo é Zhuan Falun, este livro ensina o Fa de forma sistemática. As outras
coisas que disse são simplesmente interpretações sobre Zhuan Falun, ensinamentos suplementares.
Se fossem feitas gravações e elas fossem distribuídas na sociedade, isto só causaria interferências
para os genuínos praticantes. O livro Zhuan Falun é a forma mais sistemática de ensino do Fa,
desde o nível mais baixo ao mais elevado; o que estou dizendo hoje é dirigido somente às pessoas
que estão aqui presentes.
Também quero enfatizar outro ponto: ou seja, requeremos que nossos praticantes sigam somente
uma única via de cultivo. Digo a todos que o dito popular “pegar o melhor de cada escola” é uma
afirmação de pessoa comum. Não é uma expressão da comunidade de cultivadores. Ao se aprender
uma técnica humana, não há problema em aprender de qualquer um que seja bem habilidoso.
Entretanto, do ponto de vista das altas dimensões, os princípios humanos estão invertidos. O que a
humanidade considera bom, possivelmente não seja bom. Está tudo invertido. Você vê que é claro
neste lado, mas é escuro no outro lado. O que vocês consideram correto possivelmente não seja
correto. Por quê? Vou explicar a todos um princípio simples. Todos acham que não é bom as
pessoas sofrerem, e vocês não se sentem confortáveis ou bem quando alguém lhes faz mal. Digo a
todos que é bom quando alguém sofre um pouco de dor ou passa por algumas dificuldades! Como
podem perceber, o que digo a vocês é com certeza incomum. Por quê? É porque tal princípio está
completamente invertido quando visto de dimensões elevadas. Em dimensões mais elevadas, eles
acreditam que ser um humano não é o objetivo final. Se vocês sofrerem algumas dificuldades na
sociedade humana e assim pagarem o carma que vocês devem de vidas anteriores, vocês poderão
regressar para uma dimensão mais elevada. Inclusive poderão retornar ao lugar onde sua vida foi
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criada, o lugar mais maravilhoso. E, ainda que você não possa se elevar, pelo menos, você terá
menos tribulações em sua próxima vida já que seu carma diminuiu.
Contudo, se não pagarem o carma que devem, vocês não poderão ir a um mundo mais elevado. É
justamente como um princípio que falei. Se esta garrafa for cheia com sujeira, não importa o quão
forte vedem a tampa da garrafa, "cataplan", ela afundará imediatamente quando a jogarem na água.
Se vocês tiraram um pouco da sujeira de dentro da garrafa, ela flutuará um pouquinho. Se tirarem
um pouquinho mais, a garrafa flutuará um pouquinho mais. Quanto mais sujeira tirarem, mais
verão que não poderão afundá-la depois de tampada ainda que a empurrem para baixo; ela flutuará
por si mesma. É assim também com os seres humanos que praticam o cultivo. Ao longo de suas
vidas, ou seja, em cada uma de suas vidas, vocês provavelmente foram injustos com alguém,
enganaram alguém, prejudicaram ou mataram alguém etc. Talvez, até tenham feito coisas piores.
Então, vocês terão que pagar tal carma que devem. Há um princípio neste universo que diz: “Sem
perda, não há ganho. Para ganhar é preciso perder”. O que é devido deve ser pago. Se não for pago
nesta vida, terá que ser pago na próxima. É definitivamente assim. Quando a pessoa sofre,
considera isso uma casualidade e acredita que os demais estão sendo injustos com ela ou que não
são bons. Digo a você que nada disso é casualidade, é tudo causado pelo carma que você devia. Se
você não tivesse carma, quando andasse pela rua, todos, ao vê-lo, sorririam para você. Pessoas
desconhecidas se ofereceriam para ajudá-lo e você viveria de modo muito confortável. Entretanto,
alguém com essas características definitivamente não viveria na dimensão humana, já teria voltado
ao Céu. Os seres humanos são o que são. Por terem carma, as pessoas nunca serão capazes de
ascender no cultivo se seus pensamentos não forem purificados. É como o princípio que mencionei
anteriormente.
Não é algo ruim para a pessoa sofrer um pouco ou ter um pouco de tribulações. Ao enfrentarem
tribulações, vocês podem pagar o carma. Realmente, vocês irão para lugares maravilhosos e nunca
mais sofrerão dificuldades. Não importa o quão felizes vocês vivam na sociedade humana, ou
quantos milhões tenham, ou o quão alto seja seu cargo, isso só durará algumas décadas e logo
terminará. Por favor, pensem sobre a reencarnação. Vocês vieram sem nada e irão sem nada da
mesma forma. O que vocês levarão com vocês? Vocês não podem levar nada com vocês. Para
quem vocês vão deixar seus bens? Vocês acham que estão deixando para seus descendentes.
Porém, da próxima vez que vocês nascerem, eles não saberão quem são vocês. Se vocês forem
trabalhar para eles ou varrer o piso para eles, é possível que eles não sejam gentis com vocês nem
que paguem um centavo a mais por isso. É realmente como acontece! O homem simplesmente não
se dá conta disso.
Aqui, falamos de princípios básicos da vida humana. Nossos praticantes, em especial, devem
pensar a respeito: quando sofremos, quando os outros são injustos conosco, quando nos causam
problemas ou nos fazem perder algo de interesse material, do meu ponto de vista, não é algo
necessariamente mal. Existe um princípio neste universo: “Quem não perde, não ganha. Para
ganhar é preciso perder”. Há outro aspecto: Se você ganha sem perder, você será forçado a perder.
Esta é uma característica do universo. Toda substância no vasto universo tem vida. Toda
substância é feita de Zhen-Shan-Ren. Sendo assim, para qualquer coisa – rocha, ferro e aço, ar, ou
qualquer produto ou matéria fabricada pelo homem - seus componentes microscópicos são todos
de matéria feita desta natureza Zhen-Shan-Ren. Este vasto universo é composto de Zhen-Shan-Ren,
os quais equilibram tudo no universo. Quando alguém bate, insulta, intimida, ou faz alguém sofrer,
ele fica contente porque é a parte que está ganhando nesse momento. Uma pessoa comum pode
dizer: "Você é incrível! Fantástico!". Nunca perde. Entretanto, penso que ele perde muito. Por
quê? Quando ele faz algo mal a alguém, ele é a parte que ganhou. Por ter sido cruel com o outro,
ele é a parte que ganhou. Portanto, ele terá que perder algo. Já que tudo o que o outro recebeu foi
dor e sofrimento, ele, sem dúvida, perdeu felicidade. Conseqüentemente, deve ganhar algo. Como
ele ganha? Quando você o golpeia ou é áspero com alguém, uma quantidade de matéria virtude
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proporcional e correspondente ao maltrato ou golpe que você deu ou fez ao outro, sai da área que
rodeia seu corpo e voa para o outro. Tal matéria se chama virtude. Tal matéria irá para o outro, ou
seja, para o corpo do outro. Porém, o outro que também é um ser humano, provavelmente não
entenda tal princípio. "Você me bateu". Ele fica furioso. Quando ele fica com raiva, na realidade,
ele devolve a virtude anteriormente recebida do outro. Quando, por vingança, ele devolve o golpe
ou o insulto, ele lança de volta a virtude. Eles ficam quite um com o outro, e ninguém ganha nada.
Os princípios do Fa no universo são justos.
Se como praticante, ele puder abandonar tal forma de pensar: "Você me bateu, insultou; porém,
meu coração está muito calmo e eu não levei isso em consideração porque sou praticante. Você é
uma pessoa comum, não posso ser como você". Pensem a respeito: Vocês não acham que os
valores morais dessa pessoa já se elevaram e superam os das pessoas comuns? Quando alguém
golpeia tal pessoa, ele não está dando virtude para ela? E, a matéria virtude pode se transformar em
gong. De onde vem seu gong? Digo a todos que ele vem diretamente da transformação da virtude,
além de algumas matérias recolhidas do universo e adicionadas à virtude. Só então pode o gong ser
transformado. Sem virtude, você não desenvolverá gong no cultivo. Portanto, quando alguém lhe
bate, ele lhe dá virtude. Vocês terão mais virtude, portanto, poderão alcançar níveis mais elevados
na prática de cultivo. Não é um princípio? O que vocês ganham não compensa em muito o que tal
pessoa comum obteve ao fazê-lo sofrer? Enquanto alguém lhe golpeia ou insulta, cria problemas,
você suporta a dor e sofrimento disso. Em meio a todo esse sofrimento, o carma que seu corpo
carrega - a matéria preta de dívidas de vidas anteriores chamada carma - também se transforma em
virtude. Isto também lhe permite obter considerável quantidade de virtude. Como pessoa comum,
pensem todos a respeito: Você ganham dois por um. Ele lhe causou sofrimento, porém, você teve
dupla compensação por isso.
Entretanto, como praticante, você se ganha quatro coisas. Enquanto suporta tudo isso, você não se
rebaixa ao nível dele e mantém um coração muito calmo. Não revida o golpe nem o insulto do
agressor. Pense a respeito. Quando seu coração se mantém muito calmo, isto não significa que seu
coração progrediu no cultivo? Se ele não lhe criasse problemas, se ele não lhe causasse dor e
sofrimento, como então você poderia praticar o cultivo? É absolutamente impossível avançar no
cultivo e alcançar um nível tão elevado ficando sentado comodamente e tomando chá enquanto se
assiste televisão. É precisamente neste ambiente complicado, em meio às provas e tribulações, que
você pode melhorar a mente e alcançar padrões elevados bem como reinos elevados. Seu xinxing
não era assim. Portanto, seu xinxing melhorou com o cultivo, certo? Você ganhou três vezes. Em
outras palavras, como praticante, você quer elevar seu nível para assim completar a cultivo o
quanto antes possível, não é? Já que seu xinxing se elevou no cultivo, seu gong se elevou também,
não é? Definitivamente. Há um princípio que diz: "O nível de gong é tão elevado quanto o nível de
xinxing". É um absurdo dizer que o xinxing de uma pessoa tem apenas esta altura, mas que seu
gong continua crescendo. Não existe tal coisas, é absolutamente impossível. Alguém talvez pense:
"O xinxing de alguns praticantes não é tão bom quanto o meu, então, por que eles têm gong?"
Talvez eles não sejam tão bons quanto você em alguns aspectos, mas são melhores em outros. Na
prática de cultivo, os apegos são abandonados um a um, porém, apegos ainda não eliminados
fazem com que alguém ainda pareça uma pessoa comum. Contudo, os apegos que foram
eliminados já não existem; então, obviamente não são notados. Como praticante, quando você
suporta dor e sofrimento, você ganha quatro vezes. Falando em tom descontraído a respeito disto,
onde encontrar negócio melhor que este?
"Alguém me golpeia ou me insulta". A pessoa fica furiosa e ressentida em seu coração, ou
"Alguém se aproveitou de mim e me deu o calote". Isto se tornou simplesmente insuportável para
tal pessoa! A pessoa toma as coisas muito seriamente e não quer perder o mínimo que seja seus
interesses pessoais. Pensem a respeito. Que vida mais patética é a desta pessoa! Quando obtém um
pouquinho de vantagem, ela fica muito contente por causa um pouquinho de vantagem. É assim
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como as pessoas são hoje em dia. Elas não sabem o que elas perdem de fato, e isto é o mais
aterrador! Por que a virtude é tão valiosa? Todos sabem que as pessoas orientais idosas dizem que
só tendo virtude é que se pode ter boa fortuna. Boa fortuna inclui várias coisas: ser um funcionário
de alta posição, ter muito dinheiro, ter imóveis, terras, felicidade etc. Todas estas coisas são
trocadas por virtude. Ela acompanha a pessoa durante suas vidas. Quando uma pessoa morre, a
virtude vai junto com o espírito-original. Quando você nasce de novo, ela vem com você em sua
nova reencarnação. Não apenas a virtude lhe acompanha; a matéria negra, o carma do qual falei há
pouco, também acompanha você em suas vidas. Estas duas substâncias sempre acompanham a
pessoa. Antigamente, os anciões diziam: "Aquele que faz maldades será castigado". Quem lhe
castiga? Quem mantém o registro do que você fez? Como pode existir alguém que cuida destas
coisas para você? Entretanto, a virtude está em seu corpo, está firmemente aderida a você. Sua
vida no futuro depende totalmente dessa virtude. Se há muito carma, você terá muitos sofrimentos,
muitas doenças e muitas adversidades na vida. Se há bastante virtude, você terá muito dinheiro,
muita boa fortuna ou um alto cargo na vida. Tudo isso resulta disso. E, a um praticante, a virtude é
ainda mais importante já que ela pode ser transformada em gong. É simplesmente o princípio.
A ciência moderna é incapaz de entender este ponto porque é incapaz de atravessar esta dimensão.
Em que forma dimensional vive a humanidade? Digo que esta camada dimensional onde vive a
humanidade está entre dois tipos de partículas. No que se refere às partículas, nós que estudamos
física sabemos que as moléculas, os átomos, os núcleos atômicos, os quarks e os neutrinos formam
suas respectivas camadas de partículas. São elementos físicos que constituem partículas maiores.
Em que camada de partículas está a humanidade? As maiores coisas que vemos “com os olhos
humanos” são os planetas e as menores que vemos sob um microscópio são as moléculas. De fato,
nossa humanidade simplesmente existe nesta camada dimensional entre os planetas e as moléculas.
Podemos achá-la muito ampla, extensa e incomparavelmente grande. Digo que a ciência moderna
não está avançada. Não importa quão longe possa ir uma nave espacial, ela não pode voar além
desta nossa dimensão física. Não importa o quão desenvolvido possa ser um computador, ele não
pode ser comparado ao cérebro humano. Ainda hoje, o cérebro humano é um enigma. Por tanto, a
ciência da humanidade é muito superficial.
Imaginem o seguinte. Nossa humanidade vive entre dois tipos de partículas: planetas e moléculas.
As moléculas são compostas de átomos; sendo assim, como é a dimensão entre os átomos e as
moléculas? Os cientistas modernos só podem entender um átomo como um ponto, como uma
pequena estrutura. De fato, o lugar onde os átomos existem também é um plano, e a dimensão
física criada por esse plano também é imensa. O que se pesquisou é somente um ponto. Então,
dentro desse plano, quão grande é tal dimensão? Ao julgar as coisas, nosso padrão para medir
distâncias invariavelmente se baseia na perspectiva da moderna ciência humana. Você precisa
romper com os limites e os conceitos da ciência empírica. Para poder entrar em tal dimensão, você
precisa estar de acordo com as forma de existir de tal dimensão; só então você poderá entrar nela.
A distância de um átomo a uma molécula, tal como entende a ciência, é de aproximadamente dois
milhões de átomos alinhados, só então pode um átomo alcançar uma molécula. Portanto, a
distância que isso pode abrange já é enorme. Você não poderá entender isto partindo do atual
modelo científico empírico da humanidade. Então, tente pensar por um momento. Não existe uma
camada dimensional entre os átomos e seus núcleos? Então, quão grande é a distância dimensional
entre o núcleo e o quark? E entre o quark e o neutrino? Evidentemente, o conhecimento da ciência
contemporânea só pode entender até os neutrinos. O homem não pode ver isso embora já o tenha
detectado com um instrumento para investigar sua forma de existência. De fato, não se sabe quão
distante o homem está da fonte original da matéria!
Falo sobre a mais simples forma de existência dimensional. Todas as substâncias físicas da nossa
humanidade, incluindo os tipos de matéria que não podemos ver no ar e os que podemos ver, tais
como o ferro, o cimento, os animais, as plantas, as matérias e o corpo humano, são compostos de
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moléculas. A humanidade simplesmente existe neste plano de moléculas, tal como uma pintura
tridimensional. Vocês vivem neste plano e não podem sair dele. A ciência humana também está
confinada dentro de uma dimensão que nem sequer pode atravessar. Entretanto, ainda assim as
pessoas fazem alarde sobre o quão desenvolvida é a ciência, e desprezam todas as outras teorias. E,
assim, a tecnologia da humanidade não pode alcançar um maior entendimento do universo. Se
realmente fosse capaz de atravessar esta camada dimensional, ela poderia observar a forma de
existência da vida e a forma de existência da matéria em outras dimensões, e suas estruturas feitas
de espaço e o tempo. Entretanto, nossos praticantes podem ver isto. Só os Budas são grandes
cientistas.
Quando falei sobre a abertura do Tianmu, mencionei a seguinte situação. É possível evitar o uso
dos olhos físicos e assim ver através do nosso Tianmu, ou seja, entre as duas sobrancelhas ou pelo
ponto shangen como é dito na Escola Tao. Onde começa o nariz, se abre um canal que vai
diretamente à glândula pineal. A ciência médica chama de glândula de pineal enquanto que os
praticantes da Escola Tao a chamam de Palácio Niwan; trata-se da mesma coisa. De qualquer
forma, a ciência médica já descobriu que a parte frontal da glândula pineal é equipada com todas
as estruturas de um olho humano. A ciência médica moderna acha isso muito estranho. Por que há
um olho lá dentro? Devido a isso, a ciência considera isso como um olho vestigial e explicam isso
por meio da teoria da evolução. De fato, ele simplesmente existe dessa forma e de modo algum se
degenerou. Logicamente quando os olhos físicos já estão cultivados, os olhos físicos também
podem ter uma visão penetrante, podem ter este tipo de capacidade sobrenatural. Fa-Buda não tem
limites. Geralmente, quando alguém evita usar os olhos, quando evita usar os olhos físicos
compostos de moléculas, ele é capaz de atravessar esta dimensão e ver cenas de outras dimensões.
É somente um princípio. É por isso que os praticantes podem ver coisas que as pessoas comuns
não podem ver. Claro, durante suas vidas, algumas pessoas ocasionalmente vêem vagamente
fenômenos inexplicáveis. Por exemplo, vê uma pessoa passar diante dos olhos dela e desaparecer
instantaneamente, ou podem ver algo ou ouvir ruídos. Essa é provavelmente a situação na qual
vêem ou ouvem vagamente algo de outra dimensão. Como o Tianmu delas não está totalmente
selado, nem seus ouvidos totalmente selados, de vez em quando, elas podem ouvir ruídos de outras
dimensões ou ver alguns fenômenos de outras dimensões.
Acabo de falar sobre a dimensão na qual a humanidade vive. Na realidade, este planeta onde a
humanidade habita não é nem a maior partícula nem a maior substância. Além de planetas, há
substâncias ainda maiores! Por isso, os olhos de Buda Sakyamuni foram capazes de ver matéria no
extremamente microscópico microcosmo, e puderam ver enormes macro-matérias no macrocosmo.
Contudo, ao final, Buda Sakyamuni não pode ver quão vasto é este universo em sua total extensão.
Por isso, ele disse o seguinte: "É tão grande que não tem exterior, e é tão pequeno que não tem
interior". Este universo é imenso! Por favor, pensem o quão complexo ele é. É muito diferente de o
que a humanidade conhece. Inclusive, em nossa própria dimensão, nesta forma, é muito complexo!
Além desta forma dimensional, há também a forma dimensional que existe verticalmente, e dentro
da dimensão vertical existem também muitos mundos unitários. É muito complexo. Os mundos
unitários de que falo se referem a paraísos etc. Cada dimensão tem diferentes espaços-tempos.
Vocês acham que o tempo na dimensão composta de átomos é o mesmo que o desta dimensão
nossa composta de moléculas? O conceito de espaço e de distância ali são também diferentes dos
nossos; tudo é diferente. Por que os discos voadores dos extraterrestres podem ir e vir do nada e
voar tão rapidamente? Eles viajam em outras dimensões, é simples assim. Se o homem tentar
entender os fenômenos inexplicáveis do universo a partir de sua atual perspectiva científica, ou
utilizar seus métodos para estudar a prática de cultivo ou as religiões, ele nunca terá êxito nessa
investigação. Necessariamente, deve mudar sua forma de pensar, deve entender de outra
perspectiva. Na história da humanidade, não existiu somente a atual chamada ciência empírica que
foi descoberta ou inventada pelos europeus. Este não é o único caminho; existem também outros
caminhos. As antigas civilizações que foram descobertas na Terra e que existiram na história,
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todas, tomaram um caminho de desenvolvimento diferente ao entender a vida, a matéria e o
universo. Na China de antigamente, a ciência também tomou outro caminho. Apesar de a cultura
chinesa ter tido um nível muito elevado, em função da moralidade das pessoas ter deixado de ser
boa, ela teve que ser suprimida. É por isso que ela não foi passada adiante, e, sendo assim, ao invés
disso, esta forma mais baixa da ciência do ocidente é a que ficou ao homem. Assim, ela é muito
inadequada.
Falei anteriormente que o homem não foi criado nesta nossa dimensão física, e falei sobre o
propósito de ser um ser humano. Se o homem continuar se degenerando, ele será eliminado; uma
total aniquilação que é chamada de "extinção de corpo e alma". É uma situação apavorante! Os
Budas querem salvar o homem precisamente porque o homem está em situação tão perigosa;
querem salvá-lo, levá-lo para o Céu, bem longe do sofrimento humano. Isto resolve verdadeira e
fundamentalmente a questão do sofrimento humano. O ponto de partida que leva as pessoas de
hoje em dia a acreditarem nos Budas é inteiramente diferente daquele que levava as pessoas de
antigamente a acreditarem nos Budas. No passado, as pessoas que acreditavam nos Budas,
veneravam os Budas, cultivavam o estado Buda e respeitavam os Budas, e não tinham nenhuma
outra intenção. Atualmente, as pessoas acreditam nos Budas para pedir algo aos Budas. Entretanto,
para os Budas, tal mentalidade de busca é a mais suja e impura. Pensem todos a respeito: Os Budas
estão dispostos a salvá-los, contudo, vocês rezam para pedir comodidades e felicidade entre as
pessoas comuns. Se realmente lhe fosse permitido ter plena felicidade e viver com grande conforto
entre as pessoas comuns, você nunca iria querer se tornar um Buda. Você já viveria como um
Buda. Como tal coisa pode ser permitida? Ao invés de pagar o carma acumulado vida após vida e
por todas as coisas más que você fez, você busca a felicidade. Como isso poderia ser obtido por
meio da busca? Só há uma alternativa: praticar o cultivo. Só assim você poderá eliminar o carma
que deve. Supondo que não queira ser um Buda, você deve ser uma boa pessoa, fazer mais coisas
boas, e cometer menos maldades. Só assim poderá ser feliz no futuro e a vida de seu ser genuíno
poderá ser prolongada. Porém, é possível após seu cérebro ser limpo no momento da reencarnação,
você reencarne em um ambiente negativo e seja arrastado por tal corrente até a beira da destruição.
Há pouco mencionei que Buda Sakyamuni disse que o universo é tão grande que não tem exterior,
que é tão pequeno que não tem interior. Talvez alguns ainda não tenham entendido tal afirmação.
O que realmente Buda Sakyamuni viu? Ele falou da teoria dos três mil grandes mundos. Buda
Sakyamuni disse que as pessoas que vivem em outras dimensões não somente possuem corpos
físicos como os nossos como também disse que há três mil mundos que são como nossa sociedade
humana. Dentro desta Via Láctea há três mil de tais planetas. Além disso, também disse: "Um grão
de areia contém três mil mundos". Disse que dentro de um grão de areia há três mil dimensões
como esta que nossa humanidade habita. E, no que se refere ao tamanho das pessoas desses
lugares, vocês não podem utilizar o entendimento ou os conceitos da ciência moderna para
compreender isso, já que eles existem em outra forma de espaço e tempo.
Alguns possivelmente achem que o que acabo de dizer é estranho e incompreensível. Tentem
todos pensar nisto. A Terra orbita com grande regularidade. Então, que diferença há entre os
elétrons girando ao redor do núcleo atômico e a Terra girando ao redor do Sol? Segue o mesmo
padrão. Se vocês pudessem ampliar o tamanho de um elétron ao tamanho da Terra e observá-lo,
veriam se há ou não há vida nele. Que tipo de matéria há nele? Buda Sakyamuni disse: "É tão
pequeno que não tem interior". Até que extensão ele pôde ver? No nível microcósmico, ele pôde
ver coisas muito microscópicas. Disse que em um grão de areia há três mil grandes mundos.
Dentro de um pequeno grão de areia há três mil grandes mundos. Então, tentem todos pensar a
respeito disso por um momento. Se o que Buda Sakyamuni disse é certo, dentro de um grão de
areia, naquele mundo, não há também rios, riachos, lagos e mares? E nas encostas desses rios,
riachos, lagos e mares, também há areia, não é? Logo, dentro destes grãos de areia, não há também
três mil grandes mundos? Buda Sakyamuni, ao explorar isto mais ainda, ele descobriu que isso era
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infinito. Por isso, ele afirmou o seguinte: "É tão pequeno que não tem interior". Ele não pôde ver
qual é a fonte primordial da matéria. Claro, anteriormente já falamos da fonte mais primordial da
matéria; portanto, não falarei a respeito disso agora. Se eu falar de algo muito elevado e profundo,
as pessoas não entenderão, especialmente quando muitos não entendem o idioma chinês; sendo
assim, não falarei muito sobre tais assuntos. Creio que, para o momento, isto é tudo o que tinha a
dizer. Agora, vocês podem fazer perguntas relacionadas à prática de cultivo e ao estudo do Fa. Eu
as responderei.
Pergunta: Eu li os livros I e II de Zhuan Falun e encontrei uma parte que é difícil de entender,
pois no passado eu fui discípulo do Tantrismo. Há uma parte que parece sugerir que na atualidade,
as Bodhisattvas e os Tathagatas estão passando por uma catástrofe.
Mestre: Essa é uma pergunta de nível muito elevado. Somente quando você alcançar um nível
mais elevado através da prática de cultivo é que você poderá entender isto. Claro, somente posso
dar a você uma resposta simples e generalizada. O fato de o Fa no nível humano não ser mais
eficaz decorre da moralidade humana ter decaído completamente. Os valores morais nos corações
das pessoas estão corrompidos. Quando não há retidão no pensamento, significa que o Fa já não é
efetivo. Quando o Fa deixa de ter efeito na sociedade humana, o nível da humanidade decai. Se o
Fa se torna ineficaz não apenas a partir da sociedade humana, mas desde uma dimensão muito
elevada, isso evidência um desvio, que as vidas decaíram. Que já não são mais boas, já que
decaíram. Neste caso, quando se evidencia um problema de grande amplitude, isto já não é um
assunto que envolve apenas a humanidade. Por exemplo, o Dafa penetra de cima a baixo. Se ele se
desviar um pouquinho lá em cima, aqui em baixo, tudo muda a ponto de se tornar irreconhecível.
É como atirar com uma arma. Se você atirar fora do alvo, por pequeno que seja o desvio, quando a
bala sair, não se sabe aonde ela irá. Por que acontece tamanha mudança nos níveis inferiores? A
mudança na sociedade humana é por demais assustadora! As pessoas não se detêm diante do mal e
fazem coisas como consumir o traficar drogas. Muitas pessoas fazem muitas coisas ruins. Coisas
como o crime organizado, a homossexualidade, o sexo promiscuo etc.; nada disso é um padrão de
conduta humana. O que os Budas pensam sobre isso? Governos permitem isso. As leis permitem
isso. Ainda assim, isso é só uma permissão por parte da humanidade. Os princípios dos Céus não
permitem isso! No passado, a humanidade queria o belo e o bom. Agora, se vocês observarem os
brinquedos que estão à venda, ou então as pinturas, são todas manchas feitas ao acaso; e isso é
considerado arte. O que é? Ninguém pode dizer com certeza. Todos os conceitos humanos estão
caminhando na direção oposta. Um monte de lixo jogado ali, logo pode se tornar uma obra de arte
de um escultor. A sociedade inteira está assim. No que se refere aos brinquedos nas lojas, são
vendidos brinquedos até com a forma de fezes. Antes, uma boneca tinha que ser muito bonita para
que alguém a quisesse comprá-la. Agora, caveiras, figuras de aparência maligna, duendes, diabos,
fantasmas e monstros viraram brinquedos, e são vendidos muito rapidamente. Pessoas com
pensamentos sem bondade querem comprá-los. O que isso nos mostra? Os valores das pessoas
decaíram terrivelmente! Antigamente, os cantores tinham vozes espetaculares e eram formados em
academias de música. A aparência física e o comportamento deles tinham que ser o mais elegante
possível porque se considerava que a música devia proporcionar um sentido de beleza. Agora,
pessoas que não se sabe se são homem ou mulher, de cabelos cumpridos, gritam histericamente
“Ah!”, e são transformados em estrelas populares da canção com o apoio da propaganda televisiva.
Tudo está corrompido, tudo na humanidade está declinando. Também há muitos outros fenômenos
que são aterradores demais. Quando não se pratica o cultivo, não se percebe isso. O entendimento
que o homem tem das religiões também está distorcido; ele entra nelas como se fosse política.
Algumas pessoas insultam os Budas tão logo abrem a boca. Em alguns restaurantes há pratos com
nomes como “Buda pula o muro”. Isso é difamar os Budas. O que aconteceu à sociedade humana?
Vocês não saberão se não praticarem o cultivo. Quando vocês começam a praticar o cultivo, vocês
ficam horrorizados ao dar uma olhada para trás. Pensem todos sobre isso. A humanidade não se
corrompeu a tal extensão sozinha. Isso decorre de problemas que aconteceram com o Fa em certas
18

dimensões. É o resultado do desvio do Fa de muitas sustâncias e de muitas vidas. É como posso
explicar. Se lhes falar de forma mais profunda, muitas pessoas sentadas aqui não poderão
compreender. Acho que entenderão se lhes explico desta forma.
Pergunta: No começo, eu tinha muita vergonha, mas se eu deixar passar esta oportunidade, eu
acho que vou perdê-la. Esta é uma pergunta que muitas pessoas não puderam responder. Hoje, o
Mestre está aqui, e é uma oportunidade preciosa. Anteriormente, eu pratiquei no Tantrismo. Há
muitos anos atrás, um dia, eu estava meditando sentado segundo o sistema do Tantrismo; era meia
noite. Não obstante, eu comecei a girar como a hélice de um avião. Era tão rápido que nem sei
explicar, e levitei. Eu fiquei suspenso assim no alto e sai pelo topo da cabeça. Senti uma dor aguda
no momento em que saia pelo topo da cabeça. Continuei subindo e com dor; fiquei muito
assustado. Nesse momento, pensei que talvez meu espírito tivesse saído, e eu não podia ver meu
corpo. No dia seguinte, aconteceu algo muito estranho. Estava sentado no quarto em plena luz do
dia e, quando olhei, eu vi uma auréola e luz prateada. Desapareceram cinco minutos depois. No
terceiro dia, vi um Falun. O que foi isso?
Mestre: Embora você tenha praticado o Tantrismo, não teve efeito. Por que você viu o Falun? É
porque já estávamos cuidando de você antes de você começar a se cultivar. É muito fácil para um
praticante levitar, embora os cientistas de hoje em dia não possam explicar isso. De fato, quando
todos os canais do corpo da pessoa estão abertos completamente, ela pode levitar. Mesmo que ela
não se eleve no ar, ao caminhar, ela se sente leve e ligeira. Seja numa caminhada ou subindo uma
escada, você não sente cansaço. Isso acontece quando se abrem os canais, e assim acontecerá. No
que refere à saída do espírito-original, para algumas pessoas, o espírito-original pode sair com
muita facilidade do corpo, e, para outras, isso não é tão fácil. Depois de deixar seu corpo, o Falun
colocou o corpo em movimento que assim levitou. E foi justamente por isso que você começou a
girar muito rápido. Você não ousou se elevar além daquela altura porque naquele momento você
só tinha energia para tal altura. A primeira vez que se experimenta essa situação, vocês sentem
medo. Todos vão sentir isto. Muitos outros praticantes de Falun Dafa levitaram. É muito comum.
No momento que o praticante começa a se cultivar, seus canais começam a se abrir. Quando a
grande circulação celestial está aberta, pode-se levitar.
Eu disse isto anteriormente, e aconselho novamente a todos para que não tenham o seguinte tipo de
pensamento: “que maravilhoso será se eu puder levitar!”. No momento em que aparece tal idéia de
buscar, mesmo que você possa levitar, você não conseguirá. A resposta é que a prática de cultivo
exige o wuwei, o vazio, e a intenção de cultivar sem intenção de obter. Deve-se ter a intenção de
praticar o cultivo sem a intenção de obter gong. Todos devem manter este estado ao praticar o
cultivo. Se você pensa o dia todo em se tornar um Buda, isto é um grande apego. Você nunca
conseguirá isso sem eliminar esse apego. A prática de cultivo é para eliminar os apegos humanos.
Entre as pessoas comuns, qualquer coisa que você está apegado é um apego. Falando de buscar
isto ou aquilo, quanto mais você buscar, menos o terá. Só quando você deixar o apego é que você
conseguirá. Todos tenham certeza de se lembrar deste principio. Entre as pessoas comuns, quando
você deseja conseguir algo, você pode ir atrás disso, estudá-lo e obtê-lo depois de fazer esforços.
Mas, para as coisas que estão além das pessoas comuns, só quando você renuncia a elas é que você
pode obtê-las. Como se chama? Chama-se “obter naturalmente, sem intenção”
Você mencionou a questão do medo. Na verdade, não há nada a temer. Se você pode levitar,
então, simplesmente levite. Você teve medo porque ninguém lhe falou nada ao respeito disso, e
você não tinha um Mestre entre as pessoas comuns para lhe ensinar. A levitação é um fenômeno
muito comum e é controlado pela mente. Se você disser: “Quero descer”, você descerá no mesmo
instante em que pensar nisso. Você pode levitar novamente se quiser. Quando você está muito
assustado, isso também é um apego, e você pode cair rapidamente. Portanto, é importante não ter
medo. No passado, existiu uma pessoa que se tornou um Arhat através do cultivo, mas que caiu no
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momento em que ficou contente por ter obtido isso. Por quê? O contentamento humano também é
uma manifestação do qing e um apego. Sendo alguém que obteve êxito no cultivo, ele não deve ser
afetado quando insultado ou quando alguém lhe diz coisas desagradáveis. Nem se comover quando
lhe falam coisas agradáveis. Não deve ficar ofendido quando alguém fala mal dele. Portanto, no
momento em que ele ficou contente, ele caiu. Não é muito fácil se tornar um Arhat através do
cultivo. Então, ele continuou a praticar o cultivo! Alguns anos depois, ele alcançou novamente o
nível de Arhat. Desta vez pensou: “Eu não posso ficar eufórico. Se ficar eufórico, eu vou cair
novamente”. E, assim, ele teve outra vez medo de sentir euforia. E, assim que ele sentiu medo, ele
caiu novamente porque o medo é um apego. O cultivo do estado Buda é um assunto muito serio;
não é brincadeira. Portanto, todos estejam atentos a tal situação.
Antes de continuar a responder suas perguntas, quero falar sobre outro assunto: Em nossa prática,
vocês só podem praticar um único caminho de cultivo. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui
estudaram anteriormente no Tantrismo. Sei que muitos acreditam no Budismo, e muitos outros no
Cristianismo ou Catolicismo. Portanto, digo a vocês que vocês têm que praticar um único caminho
de cultivo. Por que devem se ater a uma única prática? Esta é uma verdade absoluta. Esta é a
principal causa de as pessoas de hoje em dia não conseguirem ter êxito no cultivo neste período
final do Dharma. Há duas causas para isto: a incapacidade de entender o Fa, e a outra é misturar
práticas de cultivo. Misturar é a principal causa. Uma vez que você pratica este caminho, você não
deve praticar outros. Por que falo isto? É porque o ditado “pegar o melhor de cada escola” como as
pessoas comuns acreditam, na realidade, é um principio para se obter habilidades e técnicas entre
as pessoas comuns. Entretanto, como principio, a prática de cultivo requer que a pessoa se fixe a
uma única prática. No Budismo, isto se chama “ter um único caminho de prática de cultivo”. Se
você diz que quer seguir tanto a Escola Buda como a Escola Tao, então, não obterá nada. Ninguém
lhe dará gong, pois “a prática de cultivo depende da própria pessoa enquanto que a transformação
do gong depende do Mestre”. Por favor, pensem. Pode alguém se tornar um Buda simplesmente
praticando exercícios? Pode alguém se tornar um Buda simplesmente entoando alguns mantras
Tântricos, fazendo exercícios mentais e gestos de mãos? A vontade humana não é mais do que um
desejo. Quem realmente faz as coisas é o Mestre! Alguns pensam: “Já que são todos caminhos da
Escola Buda, é bom praticar junto o Budismo, o Tantrismo e também o qigong da Escola Buda,
não é?”. Isso é só um entendimento humano; os Deuses não pensam assim. Pensem todos. Como o
Buda Tathagata ou Buda Amitabha obtiveram êxito no cultivo? Foi de acordo com os respectivos
caminhos de cultivo que eles completaram o cultivo. Também foi de acordo com os respectivos
métodos de transformação de seus gong que eles formaram seus paraísos e tiveram êxito ao
cultivá-los. Tudo o que eles obtiveram foi obtido durante o curso da prática de cultivo de acordo
com os elementos dos respectivos caminhos de cultivo.
O caminho que Buda Sakyamuni ensinou a Consumação é chamado de “Preceito (moralidade),
Samadhi (meditação), Sabedoria”. A pessoa deve cultivar quatro tipos de meditação profunda, oito
formas de concentração etc., e seguir o caminho de cultivo dele. Praticando o cultivo desta forma,
seu gong também será o mesmo gong que o cultivado por Buda Sakyamuni. Só assim é que vocês
poderão, por meio da prática de cultivo, ir onde ele está. Se vocês quiserem praticar o Tantrismo,
deverão respeitar os requisitos do Tantrismo: “Corpo, Fala e Mente”; só assim vocês poderão ir ao
paraíso sob os cuidados do caminho de cultivo do Tathagata Dari. Mas, se praticam de tudo, não
obterão nada. Se, ao mesmo tempo, vocês praticarem o caminho Terra Pura, entoarem Buda
Amitabha e estudarem teorias do Zen Budismo, então, vocês não conseguirão nada. Uma pessoa
tem só um corpo. Todos sabem que não é fácil transformar um corpo em um corpo na forma de
Buda, num corpo de Buda; e vocês mesmos não podem fazer tal transformação. Isso deve ser feito
por um Buda. É extremamente complicado transformar seu corpo em um corpo de Buda, é muito
mais complicado que o instrumento mais complexo e preciso que a humanidade possa criar. Ele
instala em seus corpos um sistema chamado “mecanismo de energia”. Além disso, ele planta
muitas sementes que permitem desenvolver diversos poderes divinos de Buda, e são colocadas na
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região do dantian (baixo ventre). Todas essas coisas pertencem à escola de cultivo dele e são para
que você possa praticar cultivo na escola dele e assim, ir para o paraíso dele por meio do cultivo.
Se você não se dedicar exclusivamente a uma única escola, tendo um só corpo, como você, como
um único indivíduo, poderá ser cultivado a dois paraísos de Buda? Como você poderá ter êxito
cultivando dois “você”? Os Budas, ao verem que você é assim, não lhe darão nada, e, além disto,
pensarão que seu xinxing não é bom. Falando simplesmente, fazendo isso, vocês fazem o mesmo
que um ser humano faria para bagunçar o Fa-Buda. É muito duro e difícil a um Buda Tathagata ter
êxito no cultivo de Buda Tathagata! Para um Buda Tathagata poder completar o cultivo, quanto
sofrimento ele teve que suportar antes de ter podido ter êxito no cultivo de Buda Tathagata! Como
pessoa comum, se você mudar os métodos deles ou bagunçá-los ao misturar duas coisas, bagunçar
o que dois Budas se iluminaram, não é isso sabotar o Fa-Buda? É grave assim! Entretanto,
atualmente, os monges e a humanidade estão danificando o Fa-Buda, e nem sequer se dão conta
disso. Claro que se você não sabe desse problema, nós não podemos jogar a culpa toda sobre você.
Ainda que a culpa não seja toda sua, ainda assim, nada será dado a você. A ninguém é permitido
danificar ao acaso o Fa-Buda. Você não pode danificar duas escolas do Fa-Buda, o Fa de dois
Budas Tathagata, isto é absolutamente impossível! Portanto, misturando coisas de escolas de
cultivo, é impossível a você obter algo. E também não é correto se você prática caminhos da
Escola Buda para não praticar caminhos da Escola Tao. Se você pratica o Zen Budismo, o
Tantrismo, a Via Terra Pura, o caminho de cultivo Huayan e o caminho de cultivo Tiantai, todos
da Escola Buda, ainda assim, vocês misturam coisas. Isso é ser inconseqüente, e você não obterá
nada. Sem dúvida, não obterá nada; portanto, você deve se ater a um único caminho de cultivo, e
só assim você poderá completar o cultivo.
O que explico aqui é um principio. Não estou lhes dizendo que vocês têm que estudar este Falun
Dafa de Li Hongzhi. Assim como o Budismo de Sakyamuni, uma vez, nosso Falun Dafa, durante
um período pré-histórico, salvou pessoas em grande escala na sociedade humana. Neste atual
período de civilização humana, ele nunca fez tal coisa. Desde o surgimento da humanidade atual, é
a primeira vez que nós o tornamos público de novo; e talvez esta seja a última vez que ele se
tornou público e é ensinado ao homem. De qualquer forma, é algo que nunca se deteriorá. Claro,
existe o Paraíso Falun e, entre os discípulos que completarem o cultivo, alguns poderão ir para o
Paraíso Falun. Entretanto, não estou lhes dizendo que vocês têm que praticar o cultivo no meu Fa.
Vocês podem praticar o cultivo em qualquer tipo de Fa. Desde que seja um Fa reto e você seja
capaz de obter o verdadeiro ensinamento dessa escola, se você acha que pode completar o cultivo
nessa escola, então, vá em frente e cultive nela. Porém, aconselho a ficar exclusivamente numa
única escola.
Além disso, digo a todos que um Buda não pode vir diretamente salvar vocês, com sua aparência
real de Buda e demonstrando grandes poderes divinos. Se um Buda viesse e se sentasse com vocês
para ensinar o Fa, isto não seria salvar pessoas. Seria sabotar o Fa. Vendo um Buda real aqui, até
as pessoas com todos os tipos de pecados imperdoáveis viriam aprender, e não seria necessária a
iluminação. Quem não aprenderia desse jeito? Todo mundo viria para aprender. Não pode ser
dessa forma. É por isso que só um mestre encarnado entre as pessoas comuns é que pode ensinar e
salvar. Existe a questão da iluminação. Depende de você acreditar ou não. Mas, você pode avaliar
o Fa por você mesmo. De qualquer forma, por agir de forma responsável com você, eu revelei este
principio. Explico isto porque você quer praticar o cultivo. De outro modo, seria o mesmo que não
ser responsável por você. Já que você tem a oportunidade e o relacionamento para estar aqui, eu
falarei a respeito disto. Atualmente, é muito difícil ter êxito no cultivo e para muitas pessoas isso já
não importa. A questão chave é que as práticas de cultivo estão todas bagunçadas. Claro, se você
acha que pode dar um jeito nisso sozinho, então, você pode praticar o cultivo sozinho. Se você
acha que pode ter êxito no cultivo, nesse caso, pode praticar o cultivo em qualquer escola. É
simples assim. Os Budas querem o melhor para a humanidade e, por isso, eu aconselho que se
você quiser praticar o cultivo, deve se manter numa única escola. Você não deve nem praticar
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movimentos de outras escolas nem ler os ensinamentos de outras escolas. Não deve pensar em
coisas de outras escolas nem sequer ter tal intenção mental. Ao praticar gong, muitas coisas se
baseiam na vontade. Uma vez que surge a vontade, isso se transforma numa procura. Se você
busca algo, ele virá. E, assim, o gong em seu corpo será bagunçado, e o Falun se deformará e
perderá seu efeito. Seu cultivo terá sido em vão.
Digo a todos que este Falun simplesmente não tem preço. Muito embora eu o tenha dado a vocês,
antes de eu começar a dá-lo, alguns cultivaram o Tao por mais de mil anos para obtê-lo, mas não
puderam obtê-lo. Ao obtê-lo, pode-se dizer que a pessoa já alcançou metade do cultivo, e seu gong
será transformado automaticamente pelo Falun. À medida que vocês cultivam o coração, o gong
cresce e é refinado. É uma vida superior. É inclusive superior à vida de vocês. Eu o dei porque
vocês querem praticar o cultivo, porque a natureza Buda de vocês se manifestou. Com tal desejo
expresso, nós salvaremos vocês e assim é feito. O que vocês obtiveram é algo de valor inestimável.
O cultivo do estado Buda é um assunto muito serio. Não vamos permitir que você o bagunce ou o
destrua. Se vocês misturarem seu cultivo a outras coisas, então, vamos pegá-lo de você de modo a
não permitir que você destrua tal vida, uma vida superior. Alguns pensam: “Quando eu estudo
outras coisas, porque o Falun não me impede já que ele tem poderes tão grandes?” É porque há
outro princípio no universo, ou seja: você é quem toma suas próprias decisões quanto ao que você
quer. É o que você mesmo quer. Se vocês querem algo ruim, então, tal coisa ruim lhe impregnará
todo. Inclusive, mesmo que vocês não procurem essas coisas, elas tentarão vir até vocês! Se você
quiser, virá no ato, e chegará em menos de um segundo. Por que o Falun não intervém? É porque é
você que quer isso. É por isso que todos devem ser muito cuidadosos. O cultivo humano é um
assunto muito sério.
Quando ensinava a prática na China, abri o Tianmu em níveis relativamente elevados para muitas
pessoas. Também não é fácil praticar o cultivo com o Tianmu aberto. Elas vêem um grande e alto
deus; ele se mostra grande e alto porque as formas de vida em outras dimensões podem se tornar
grandes; e ele também se veste de amarelo. As pessoas pensam que aquele ser tem grandes
capacidades sobrenaturais. Talvez ele diga a você: “Você será meu discípulo, aprenda de mim”. Se
os apegos de uma pessoa emergem e ela vai e aprende dele, tal pessoa estará arruinada no mesmo
instante. Embora se mostre enorme, ainda assim, ele não transcendeu os Três Reinos. Ele não é
nada, só que ele não está nesta dimensão e pode transformar o próprio corpo. É por isso que todos
devem ter cuidado com essas coisas. Também, há demônios que aparecem para interferir com
vocês: “Venha e aprenda de mim; eu lhe ensinarei muitas coisas”. Algumas pessoas, especialmente
aquelas que praticam outro tipo de qigong, facilmente desenvolvem algum tipo de movimentos
espontâneos no momento em que se sentam ali, e seus movimentos de mãos se mostram lindos.
Digo que os demônios também sabem dessas coisas. Vocês não sabem quem lhes dá isso. Dai em
diante, à medida que vocês praticam, coisas são adicionadas ao seu corpo, e seu corpo acaba
bagunçado. Vejo pessoas que estudaram várias práticas; os corpos delas estão uma bagunça, com
todo tipo de coisas. Vocês não seriam capazes de praticar o cultivo nunca mais. Nós acreditamos
em relação predestinada. Se vocês me encontraram, isso também faz parte da relação predestinada.
Se vocês realmente querem praticar o cultivo, nós limparemos você completamente. Deixaremos o
bom e eliminaremos o mau. Seu corpo ficará limpo e purificado. Só após alcançar os estado de
Corpo-Branco-Como-Leite é que você poderá realmente desenvolver gong e elevar seu nível.
Pergunta: Você tem muitos Fashen que podem guiar às pessoas no cultivo. Mas, nós moramos na
Austrália. Quem nos guiará? Quem será nosso Mestre?
Mestre: Ele fez uma pergunta muito importante. Todos sabem que a prática de cultivo é um
assunto muito sério. Já que a pessoa tem carma que acumulou vida após vida e fez coisas que não
eram boas em vidas anteriores, ela tem inimigos e credores em outras dimensões. Ao perceberem
que vocês pratica o cultivo, eles virão para se vingar. Então, um iniciante na prática de cultivo se
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encontrará com situações que colocarão em perigo sua vida. É por isso que falei que sem um
Mestre, seria impossível a vocês terem êxito no cultivo e seria impossível praticá-lo. Só se há um
Mestre protegendo e cuidando de vocês é que vocês poderão ter êxito no cultivo. Somente ao não
permitir que vocês tenham maiores problemas é que vocês poderão ter êxito no cultivo. No
passado, havia praticantes no mundo todo, uma quantidade relativamente maior na China. Muitos
praticantes Taoístas tinham discípulos. Embora vocês observem que o Taoísmo, que surgiu depois,
tem muitos discípulos, o Mestre só ensina genuinamente a uma única pessoa de forma que ele
possa assim garantir que tal pessoa não terá maiores problemas. Ele só pode cuidar de uma pessoa
e a Escola Tao não tem a aspiração de oferecer a salvação a todos os seres conscientes.
Como eu posso ensinar e salvar a tantas pessoas? Na China, há dezenas de milhões de pessoas
estudando a prática, sem falar de aquelas no estrangeiro. Por que não acontece nada a elas? Aqui
há pessoas que foram atropeladas por um carro. O carro foi danificado, mas, com a pessoa, não
aconteceu nada. A pessoa não teve dor nem medo nem sofreu nenhuma lesão. Por que acontecem
tais coisas? É porque os credores vêem para exigir o pagamento (das dívidas que vocês devem).
No entanto, não podemos permitir que vocês corram efetivamente perigo, ainda que as dívidas
tenham que ser pagas. Sem a proteção do Mestre, a pessoa teria morrido no ato. Como ela poderia
praticar o cultivo se tivesse morrido? Tenho muitos Fashen que se parecem comigo. Estão em
outra dimensão, e obviamente eles podem se tornar grandes ou pequenos. Podem se tornar muito
grandes ou muito pequenos. A sabedoria deles está completamente aberta e com o mesmo poder
do Fa de um Buda. O corpo principal está aqui comigo, e os Fashen têm a capacidade de fazer as
coisas de forma independente. Eles protegerão e cuidarão de vocês, ajudarão na transformação do
gong e a vocês fazerem certas coisas. De fato, eles são a incorporação de minha sabedoria. Sendo
assim, sou capaz de proteger vocês. Embora eu não esteja em pessoa na Austrália, o Dafa já foi
passado a vocês, e vocês podem considerar o Fa como o Mestre.
Pergunta: Pode o Fashen guiar nossa prática de cultivo e nos proteger?
Mestre: Quando um praticante está prestes a enfrentar problemas, meu Fashen dissolve tais coisas
e não permitem que elas aconteçam. Ele também pode lhes dar dicas. E, quando você realmente
não pode entender algo e, ainda assim, está indo bem na prática de cultivo, ele pode aparecer
diante de seus olhos para lhe dizer alguma coisa ou, quem sabe, para permitir que você ouça sua
voz. Já que o seu nível de cultivo não é elevado, ele não deixará que você o veja, mas permitirá
que você ouça sua voz. Na maioria das vezes, ele deixará que você o veja nos sonhos. Desta
forma, é como se você estivesse num sonho, havendo nisto ainda a iluminação quanto a saber se
foi real ou falso. É por isso que a maioria de vocês só pode vê-lo nos sonhos. Se sua habilidade de
concentração é muito boa, também poderá vê-lo durante a meditação sentada. Mas, se vocês
querem me ver sempre, isto é também um tipo de apego. E, sendo assim, você não terá permissão
para vê-lo. Se vocês não pensarem mais nisso, com a prática de cultivo, vocês serão seguramente
capazes de vê-los no futuro.
Pergunta: O Mestre me protege, mas meu carma é muito grande. Como posso ser protegido?
Mestre: Isso também traz à tona um assunto muito importante Já que na sociedade humana de
hoje as pessoas chegaram a esta etapa com carma acumulado sobre carma, o carma é enorme. Os
seres humanos não são os únicos que têm tamanha quantidade de carma, pois uma vida humana
pode transmigrar e se tornar um animal, uma substancia física, uma planta, um ser de dimensão de
nível elevado ou um ser de dimensão de nível baixo. É o Samsara (as seis vias da reencarnação);
Portanto, é possível reencarnar em tudo. As pessoas levam consigo tanto carma como virtude. As
pessoas da era moderna têm uma pequena porção de virtude e uma grande quantidade de carma.
Então, como podemos ver, não só o homem tem carma; o cimento e o solo também têm carma.
Todos sabem que no passado da China, se um camponês machucava a mão trabalhando no campo,
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bastava ele recolher um pouco de terra e cobrir a ferida com ela para assim sarar. Ele só colocava
um pouco de terra, e sarava. Hoje em dia, vocês ousariam tocar a terra? Nem precisam tocar nela
para pegar tétano! O carma está em todas as partes. O carma está na matéria, nas plantas, nos
animais e nas pessoas. O carma está em tudo. Sendo assim, ao olhar de uma dimensão elevada,
vemos ondas pretas rolando na sociedade humana. Por que existem as epidemias? Muitas dessas
epidemias sérias são essas ondas pretas, as quais são massas de carma de alta densidade rolando
por todas as partes. Quando rola por aqui, aqui, surge uma epidemia. Nos dias de hoje, o carma da
humanidade é enorme. O que se pode fazer? Como disse anteriormente, eu digo a vocês que se
vocês querem praticar o cultivo, praticar só depois de pagarem as dívidas de umas poucas vidas
que devem, sinto que a situação poderá ser diferente à medida que o tempo passa; possivelmente,
você possa não ser capaz de me encontrar de novo.
Então, o que fazer? Neste universo, as pessoas não foram criadas para serem humanos e sim para
que, por meio da prática de cultivo, voltem, retornem para o lugar onde foram criadas. Alguém
talvez diga: “Estou numa sociedade comum onde não se pode deixar o sentimentalismo de pessoa
comum. Se eu praticar o cultivo, o que será de minha esposa, meus filhos, meus pais e irmãos?
Assim, não estarei vivendo uma vida sem sentido”. Esse é o entendimento humano do seu ponto
de vista e pensamento humano com base no presente. Assim que vocês se elevarem para novas
bases e elevarem seus níveis, já não pensarão mais desta forma. Quando estiverem em outro reino
não pensarão desta forma. De qualquer forma, direi um principio. Quem são seus verdadeiros pais?
Aqui, eu não estou interferindo em suas relações familiares. Nas seis vias da reencarnação, vocês
foram humanos em algumas vidas e foram não humanos em outras. De vida em vida, quantos pais,
mulheres, filhos, filhas e irmãos vocês tiveram? Após tantas vidas, vocês são incapazes de contar
todos eles. Além disso, alguns são humanos e outros não. Quem são seus verdadeiros pais? Os
seres humanos estão perdidos demais neste labirinto! Seus verdadeiros pais estão no lugar onde o
universo criou vocês. É onde seus pais estão. Isso acontece porque a vida tem dois tipos de origem:
um é aquela criada pelo movimento de enormes matérias, e a outra é uma vida com forma que é
criada pelo movimento da matéria no universo. Em si mesmo, é como uma pessoa grávida que dá
luz a uma vida. Para tais vidas, elas têm pais. Sendo assim, seus verdadeiros pais estão agora
mesmo olhando vocês de lá, esperando que regressem; mas, ao invés de regressarem, vocês ficam
perdidos aqui e achando que seus parentes estão todos aqui.
O propósito dos seres humanos não é ser um humano. O propósito é retornar ao seu verdadeiro ser.
Uma vez que a pessoa tem o pensamento de cultivar o estado Buda, ainda que ela não tenha a
oportunidade de se cultivar, ainda assim, ela semeou o benevolente fruto do cultivo do estado
Buda. Por que falam assim? É que quando se tem tal pensamento, ele é muito precioso! A pessoa
está num ambiente tão amargo como este, num ambiente tão confuso como este, e, ainda assim, ela
tem o coração para retornar, o coração para cultivar o estado Buda e ser bondosa. Portanto, quando
você quer se cultivar, todos lhe ajudam e pensam em como favorecê-lo nisso. Quando uma pessoa
tem tal pensamento, ela estremece o mundo nas dez direções. Brilha como o ouro e todos podem
ver isso. Quando alguém quer praticar o cultivo, é assim. Com tanto carma, o que fazer então?
Medidas precisam ser tomadas para eliminar o carma para você. Eliminar o carma não é algo que
possa ser feito de forma incondicional nem inteiramente para você. Até que grau os outros podem
fazer isso para você? Eu não vejo assim, porém, no Budismo se diz que uma pessoa não pode
concluir o cultivo em uma única vida, que só depois de algumas reencarnações é que poderá ter
êxito no cultivo. Ou seja, que vocês são incapazes de eliminar todo o carma em uma única vez.
Porém, se vocês querem verdadeiramente praticar o cultivo, nós encontraremos um caminho que
permita que vocês tenham êxito no cultivo ainda nesta vida, completá-lo nesta vida mesmo. Se
vocês já estão realmente idosos ou se vocês têm uma vida muito curta, se não há tempo suficiente,
vocês levarão com vocês o Falun ao final de suas vidas e reencarnarão. Assim que vocês
nascerem, vocês levarão o Falun ao se ligar ao próximo relacionamento predestinado.
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Para uma pessoa que pratica o cultivo em um Fa reto, eu elimino seu carma até o ponto em que ela
possa praticar o cultivo e possa suportá-lo. Não é permitido eliminar todo o carma nem é permitido
não pagar a dívida. Então, como pagar a porção que precisa ser paga? Nós o colocaremos no seu
caminho de prática de cultivo; é tudo seu próprio carma que é colocado em diferentes níveis no
qual seu aprimoramento na prática de cultivo é requerido. Serve como provas ou tribulações para o
aprimoramento do seu xinxing. Quando vocês precisarem elevar o nível, vocês terão problemas ou
sentirão dores no corpo. É tudo para sua iluminação. Quando acontece, é como um prova para
saber se vocês agirão como praticantes ou como pessoas comuns; para saber se vocês podem se
desapegar e lidar com desprendimento. Quando vocês tomam cada prova ou tribulação como uma
boa oportunidade para melhorar e se libertar disso, vocês conseguem passar a prova. Alguns
acham que suas tribulações na prática de cultivo são muito grandes, mas, na realidade, não são.
Quanto maior vocês acham que é o problema, maior ele se torna e menores vocês se tornam. Se
não derem tanta importância às tribulações nem colocá-las em suas mentes, com o Mestre e o Fa
aqui, o que vocês podem temer? Enquanto há o verde das montanhas, não deve haver temor de
escassez de lenha para queimar. Ignorem isso! Uma vez que vocês abandonem isso, perceberão
que as tribulações se tornam menores e você maiores. Serão capazes de superá-las num só passo, e
as tribulações serão nada. Posso garantir que é isso o que acontece. Se alguém não pode superar,
isso significa que ele não pode soltar apegos ou que não acredita no Fa. Na maioria das vezes, o
motivo é que vocês não podem deixar ir um ou outro apego. O fracasso acontece devido a sua
inabilidade de se livrar dos apegos. Como não podem respaldar esse único passo humano, não são
capazes de vencer as tribulações.
Pergunta: Tenho uma pergunta. Já venho praticando o Falun Dafa por um longo tempo. Leio os
livros do Mestre e vejo os vídeos do Mestre como se estivesse tentando saciar uma sede e uma
fome. Mas, há uma frase que não entendo. Quando o Mestre diz: “O Falun não pode ser
desenvolvido com a sua prática. O Falun deve ser instalado pessoalmente pelo Mestre”. Sendo
assim, estou pensando em ir à China para pedir ao Mestre que me dê um Falun. Essa é uma
pergunta. A outra é: Se uma pessoa tem o Falun, como ela pode realmente saber que obteve o
Falun? Estas são as minhas duas perguntas.
Mestre: Há muitas pessoas preocupadas com tal questão: “Queremos estudar este Fa, entretanto,
não fomos às conferências nem vimos o Mestre pessoalmente. Nós também vamos ganhar um
Falun?” Algumas pessoas também não sentem nada. “O Mestre está cuidando de nós?” Este é um
questionamento que muitos têm. De fato, eu escrevi no livro que vocês obtêm um Falun. Eu vim
justamente para oferecer salvação a todos os seres conscientes e, se eu não fosse responsável por
vocês, eu estaria colocando vocês em perigo depois de vocês lerem tais coisas. Portanto, tenho que
cuidar de vocês. Vocês praticam verdadeiramente o cultivo e, se eu não cuidasse de vocês, seria o
mesmo que prejudicar pessoas e expô-las à morte. Então, eu seria punido; portanto, não posso
fazer tal coisa. Ao começar a fazer isto, eu me tornei responsável por vocês. Muitas pessoas que
têm boa qualidade-inata podem ver que cada palavra do livro é um Falun. Devido às dimensões
serem diferentes, vendo mais além em dimensões profundas, cada ideograma é meu Fashen, são
todos a imagem de um Buda. Cada componente de cada ideograma é também um Buda individual.
Pensem então. O poder de um só Buda já é imenso. Por que suas doenças são curadas quando
vocês lêem o livro? Sua visão não é boa. Enquanto lêem o livro, por que vêem que as palavras se
tornaram maiores e seus olhos já não se cansam mais? Por que acontecem tais mudanças
milagrosas quando vocês lêem o livro? É porque suas palavras são feitas do Fa. Eles podem fazer
qualquer coisa por vocês, e podem instalar o Falun no seu corpo. Também tenho Fashen que
cuidam de vocês, e eles farão todas essas coisas. É assim que vocês vão obtê-lo sem que precisem
me ver em pessoa.
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Quanto a sentir, algumas pessoas são mais sensíveis e podem senti-lo girando na região do baixo
ventre. Não gira apenas nessa região, gira em todas as partes de seu corpo. Alguém aqui sentado
falou algo errado e deveria ser mais cuidadoso no futuro. Foi falado que nosso Falun Dafa cultiva
nove Falun. Digo que apenas um Falun é realmente instalado por mim em você. Este único Falun
tem poderes incomparáveis e pode se dividir de maneira ilimitada. Na fase inicial da prática de
cultivo, para ajustar seus corpos, centenas e centenas de Falun são instaladas por mim fora do
corpo, e giram por todas as partes. Alguém disse que gira aqui e ali. “Oh, gira no corpo todo, gira
em todas as partes”. Isso acontece porque o corpo de vocês precisa ser purificado e assimilado. Eu
utilizo a característica de nosso gong ao ajustar os corpos; vocês sentiram que havia Falun girando
em todos os lugares, eram tantos que não dava para contá-los. Vocês podem ter percebido nove
Falun e, então, falaram que eram nove Falun. Utilizo muitos Falun externos para ajustar seus
corpos. Algumas pessoas são sensíveis enquanto que outras não. Aquelas que não são sensíveis
não podem senti-lo enquanto que aquelas que são sensíveis podem sentir. Mas, independentemente
de poder ou não, é o que acontece no período inicial. Quando as pessoas que sentem se acostumam
com ele, quando ele se torna uma parte do corpo delas, elas deixam de senti-lo. Seu coração está
batendo, no entanto, de modo geral, vocês percebem que ele está batendo? Só percebem isso com
as mãos. Seu estômago faz movimentos ondulatórios. Vocês percebem isso? Seu sangue circula,
vocês percebem isso? Quando passar a fazer parte de seu corpo, vocês não terão tal sensação nem
irão senti-lo. Também há momentos no começo que não se percebe nada. Nas etapas iniciais,
também há muitas pessoas que não sentem absolutamente nada. No futuro, na prática de cultivo,
vocês terão muitas sensações. Se vocês praticarem o cultivo, eu definitivamente cuidarei de vocês.
A coisa mais evidente é que seus corpos serão purificados muito rápido. Na China Continental,
muitas pessoas consideram que o cultivo no Falun Dafa é simplesmente milagroso. No momento
em que elas começam a praticar, suas doenças desaparecem. Por quê? Muitas pessoas não estão à
procura da cura de doenças. Eles consideram que o Dafa é muito bom, portanto, querem praticá-lo
Suas doenças são curadas como resultado disso. Mas, também, em alguns casos os resultados não
são muito bons. Por que os resultados não são bons? Se alguém escuta que a prática de Falun Dafa
pode curar doenças e vem praticar com o propósito de curar suas doenças, então, suas doenças não
serão curadas. “Ganhar de forma natural, sem buscar”. Seu desejo de curar a doença também é
uma busca. Os corpos humanos são um meio de pagar o carma, e devem sofrer doenças. Vocês
somente devem ter o coração de praticar o cultivo, e deixar ir seus apegos de curar suas doenças.
Somente não pensando em curar suas doenças nem dando importância a tais coisas é que vocês
obterão tudo à medida que praticam o cultivo. Mas, se você tem o apego de curar a doença, então,
não obterá nada. No passado, nas palestras, nós não permitíamos a entrada de pessoas com
problemas mentais ou aqueles com problemas graves de saúde. Isto porque, independentemente de
como você peça a tal pessoa em estado crítico de saúde que abandone tal apego, ela não será capaz
de abandoná-lo. A vida dela está terminando. Poderia ela deixar de pensar na doença? Ela nem
pode dormir de noite porque ela só pensa na doença. É por isso que, independentemente do quanto
você lhe peça para abandonar esse apego, ela não será capaz de fazê-lo. Algumas vezes, elas dizem
que abandonaram o apego, mas, em suas mentes, elas ainda pensam fixamente nisso. Por isso, não
há nada que possamos fazer. Por que não podemos fazer nada? Porque ensinar um Fa reto para
salvar pessoas tem seus requisitos, e requisitos muito estritos; se fosse feito de outro modo,
estaríamos ensinando um Fa maligno. Vocês têm que mudar tal forma de pensar, só então
poderemos lhe ajudar. Se não mudarem tal forma de pensar, nós não poderemos fazer nada.
Mudando tal forma de pensar, você já não será uma pessoa comum. Se você não pode mudar tal
pensamento, você é ainda uma pessoa comum. A diferença está aqui. Portanto, ganhar de forma
natural, sem buscar. Algumas pessoas vieram aqui sem pensamentos preconcebidos; acharam que
é muito bom e assim vieram experimentar. Quando viram outras pessoas praticando o qigong, elas
também vieram praticar sem ter um propósito claro. Ainda assim, todas elas foram curadas.
Evidentemente, nós não exigimos muito da pessoa de uma vez só. Permitimos um processo de
entendimento. Mas, não venham praticar o cultivo com qualquer apego de buscar.
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Pergunta: Mestre, peço desculpas, pois quero fazer três perguntas. A primeira pergunta é que,
quando li Zhuan Falun, vi que lá diz que a Escola Qimen não subtrai 80% do gong que você
cultivou. Algumas práticas, depois de você ter cultivado, simplesmente subtraem 80% dele para
substanciar o paraíso. O Dafa que praticamos também subtrai o gong?
Mestre: Quando alguém pratica o cultivo entre as pessoas comuns, ele precisa desenvolver tudo o
que precisará como Buda no futuro. Sabemos que um Buda pode ter o que ele quiser, que ele tem
grandes poderes divinos. Sua boa fortuna não tem comparação. Como ele obtém tudo isso? Quanto
mais ele sofrer, mais “boa fortuna” terá. É por isso que o gong que ele cultiva tem que alcançar
níveis muito elevados antes que ele possa ter êxito no cultivo do estado Buda. Anteriormente, este
assunto só era falado entre aqueles que alcançaram níveis muito elevados em nossa comunidade de
cultivadores, e não se falava sobre isto entre as pessoas comuns. Um praticante, na realidade, deve
alcançar um nível muito elevado na prática de cultivo antes que ele possa concluí-la. Por quê? Se
vocês elevarem somente o gong, não terão tudo o que querem nem terão boa fortuna. Não funciona
assim. Ao longo da prática de cultivo, vocês têm que desenvolver tudo isso por meio do cultivo. O
sofrimento que suportarem ao longo do cultivo será sua poderosa virtude. O sofrimento aumenta o
gong, e, com a elevação do xinxing, a pessoa aumenta seu gong. Portanto, no futuro, depois de
você ter alcançado um nível muito elevado na sua prática de cultivo, 80% do gong serão subtraídos
para completar a boa fortuna do seu incomparável estado de Fruição, para enriquecer seu pequeno
paraíso. Esse é o resultado de você ter suportado sofrimentos durante o cultivo. Inclusive o padrão
de xinxing que você cultivou será subtraído para enriquecer o interior. Aqueles que alcançarem o
nível de Bodhisattva serão Bodhisattva. Aqueles que alcançarem o padrão de Buda serão Budas.
Aqueles que alcançarem o padrão de Arhat serão Arhat. Se vocês atingem um reino maior, serão
um Buda ainda maior. Porém, o cultivo na Escola Qimen é mais ou menos complicado; mas, ainda
assim, é preciso utilizar o gong para obter boa fortuna e virtude.
Pergunta: Minha segunda pergunta é que, como o nível de nosso xinxing não é suficientemente
alto, eu sinto muita raiva quando alguém me insulta ou é injusto comigo. De acordo com o que o
Mestre diz, quando os outros nos batem, nos insultam ou nos intimidam, eles nos dão virtude. E
não devemos ter raiva em nossos corações. Então, isto quer dizer que quando alguém fica bravo,
seu gong não cresce?
Mestre: Você é um praticante; ficar bravo com uma pessoa comum é o mesmo que ser uma pessoa
comum. Quando fica bravo, você a joga fora (virtude), exceto quando ela é devolvida a você. Você
não a recuperou porque foi você quem que a perdeu primeiro. Sempre que você se comporta do
mesmo jeito que a outra pessoa, a virtude retorna para o outro. Alguém pode pensar: A pessoa me
prejudicou muito e levou muito dinheiro meu. Ainda assim, eu devo ficar contente e lhe ser grato.
Por acaso, as outras pessoas não dirão que você está se comportando como Ah Q? Que você é um
fraco? Não. Pensem todos sobre isto. Se você não tiver um nível de xinxing muito elevado, você
não será capaz disso. Isso é algo que demonstra a forte vontade de um praticante. Uma pessoa
comum poderia fazer isso? Se alguém não tiver uma forte vontade assim, ele não será capaz de
agir assim. Não é ser tímido ou fraco. Claro que você deve ficar feliz. Pensem todos. Se a pessoa
não tivesse sido injusta com você, você não poderia ter ganhado uma porção adicional de virtude.
Quando você obtém uma porção adicional de virtude, você pode desenvolver uma porção
adicional de gong. Quando a pessoa é injusta com você, você também elimina carma! Vocês
poderão ser Budas se ainda tiverem carma? Devem eliminá-lo completamente. Como essa pessoa
foi injusta com você, ela lhe deu virtude e você também eliminou carma. Você não se comportou
do mesmo modo que ela, pois manteve a mente tranqüila. O padrão de seu xinxing aumentou. O
xinxing tem uma vara sobre a cabeça com o qual pode ser medido. A medida da vara em cima da
cabeça é tão alta quanto o seu nível de gong. Quando o nível de seu xinxing se eleva seu nível de
gong também se eleva. E também seu carma é transformado em virtude. Isto também lhe dá
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virtude. Você obteve quatro por um. Portanto, você deve ser grato a ela, não é? Realmente, você
deve ser grato a ela do fundo do seu coração. É como eu já disse, os princípios do bem e do mal na
sociedade humana estão invertidos. Após alcançar um nível mais elevado, você descobrirá que as
coisas às quais as pessoas estão apegadas são todas ruins.
Pergunta: A terceira pergunta é a questão de matar como mencionado no livro. Matar é um grande
pecado. Se uma pessoa comete suicídio, é considerado pecado ou não?
Mestre: Sim é considerado pecado. Atualmente, a sociedade humana já não é boa, e todo tipo de
coisas estranhas e bizarras surgem. Elas falam da chamada eutanásia, em dar injeções para fazer
alguém morrer. Todos sabem disso. Por que dão injeções para fazer alguém morrer? Elas acham
que ele está sofrendo. Porém, nós achamos que tal sofrimento está eliminando carma. Quando ele
reencarnar na próxima vida, ele terá um corpo leve sem carma e grande fortuna espera por ele.
Quando ele está em meio à dor e eliminando carma, definitivamente, não é uma situação
agradável. Se você não permite que ele elimine carma e o mata, isso não é um assassinato? Se ele
se vai levando carma, ele terá que pagá-lo na próxima vida. Então, o que vocês acham que é certo?
Cometer suicídio é outro pecado. A vida de uma pessoa está pré-planejada. Você interrompe todo
o esquema planejado pelo Deus. Por meio das obrigações que vocês têm na sociedade, existe uma
forma de relacionamento entre as pessoas. Se a pessoa morre, isso interrompe todo o esquema
planejado pelo Deus, não é? Se você interrompe isso, ele não deixará isso ficar assim. Portanto, o
suicídio é um pecado.
Pergunta: Um Buda pode faz o que quiser fazer. Mas um Buda não tem uma mente limpa e
poucos desejos? Ele ainda se diverte?
Mestre: Alguns falam que os Budas não comem, que um Buda não tem corpo humano. Isso indica
que todos pensam que um Buda é assim. Digo-lhes que aquilo que se fala na comunidade de
cultivadores não deve ser entendido com uma mentalidade humana comum. Um Buda não tem um
corpo humano; isto quer dizer que ele não tem este corpo humano sujo composto de matéria do
nível das partículas moleculares. As partículas mais grosseiras na superfície do corpo dele são
átomos, enquanto que as partículas mais microcósmica são da matéria mais microcósmica do
universo. Quanto mais microcósmica é sua matéria, maior é sua energia radiante. A luz de um
Buda brilha por todas as partes. Alguns pensam que um Buda não come. Um Buda não come
alimentos humanos. Comem substâncias que correspondem a seu nível. Tampouco ele chama de
“alimento” como na terminologia humana. É por isso que vocês não são capazes de entender o
significado da linguagem no reino do Buda nem compreendê-los. Os humanos só têm a forma de
pensar humana.
Algumas pessoas comuns dizem que é tedioso ser um Buda. Que ele não teria nada, que ficaria
sentado como um pedaço de madeira. Digo-lhes que um Buda é o rei do Fa no mundo celestial
dele. Nós o chamamos de Tathagata como forma de indicar a personificação do padrão do nível de
xinxing dele. Na realidade, ele é o rei do Fa no mundo dele. Naquele mundo, há muitos seres sobre
sua regência. Obviamente, não estamos falando de nossa forma de administrar pessoas comuns,
com leis para apoiar. Ele rege plenamente com compaixão e benevolência. Todos cumprem com o
requisito desse reino e é maravilho, sem comparação. Eles não têm o qing das pessoas comuns, e
sim compaixão, um reino mais elevado, algo mais puro. Não tem nada que ver com as coisas que
as pessoas comuns têm. Eles têm coisas maravilhosas que correspondem a um reino mais elevado.
É uma vida elevada; existem vidas ainda mais elevadas e mais elevadas e mais elevadas. Se fosse
tudo tedioso, seria melhor morrer e acabar com tudo. É por demais maravilhoso. Só indo nesse
mundo é que se pode saber o que é a felicidade. É por demais maravilhoso, porém, se vocês não
abandonarem todos os apegos de pessoa comum, se não puder eliminá-los, então, não conseguirão
obter isso.
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Pergunta: Por que a Escola Qimen não subtrai o gong?
Mestre: Quem disse que a Escola Qimen não subtrai o gong? Todos devem completar seu estado
de Fruição com o gong que cultivou. A Escola Qimen não tem só um tipo de cultivo. Ela tem todo
tipo de práticas e são muito exclusivas. Durante a prática de cultivo, alguns finalizam tais práticas
enquanto praticam o cultivo, mas o esforço que colocam é o mesmo. Eles não o desenvolvem aqui,
portanto, não precisam subtraí-lo. Para aqueles que precisam subtraí-lo, seu gong se desenvolve
rapidamente. Se alguém não subtrai e completa sua boa fortuna e virtude enquanto ainda está
praticando o cultivo, ele o irá desenvolver muito lentamente, mas o esforço será o mesmo.
Pergunta: Duas perguntas. A primeira pergunta é sobre quando comecei a praticar a meditação
sentada. No primeiro dia, eu vi o Fashen do Mestre sentado do meu lado esquerdo. Mas, sua
vestimenta era preta e ele tinha um rosto sorridente. Mais tarde, eu li um documento a respeito
disso. Como é a primeira vez que eu o vejo, hoje, eu gostaria de saber por que ele não tem a
mesma cor que no vídeo.
Mestre: Isso acontece porque há um contraste entre as diferentes dimensões. Por exemplo: Qual é
a cor que um Taoísta gosta? É do roxo. É por isso que ele fala do qi roxo que vem do leste e
considera essa cor como a mais elevada. A Escola Buda prefere o amarelo ou amarelo dourado.
Porém, são a mesma cor. É roxo nesta dimensão e amarelo na outra dimensão. Então, o que vemos
preto em nossa dimensão se vê branco na outra. Aqui parece claro, mas lá é muito escuro. Aqui o
que é verde, lá parece vermelho. Todas as cores têm diferentes manifestações nas diferentes
dimensões. Então, se você estava só nesse tipo de estado, o que você pôde ver foi só aquela cor.
Todos devem tomar cuidado porque os demônios algumas vezes podem causar interferências
muito graves. A maioria de meus Fashen usa túnica de Buda e tem cabelo azul, cabelo azul
cacheado. É um azul profundo, azul jade brilhante. Algumas vezes, e só em condições muito
especiais, alguém pode ver meus Fashen com roupa como a qual eu estou vestido agora. É algo
extremadamente especial, não é nada comum. Assim, todos podem distinguir bem. Se realmente
sou eu, vocês estarão seguros em suas mentes de que sou eu. Se não sou eu, então, terão dúvida em
suas mentes.
Pergunta: Estudo o Fa há uns dois meses. Nesses dois meses tenho sentido que todas as doenças
de muitas décadas desapareceram porque o propósito do meu estudo do Fa é eliminar carma.
Realmente, tenho vivido muito bem nesses dois meses sem necessidade de tomar remédios. Esse é
o primeiro ponto. Outro ponto é que eu gostaria perguntar ao Mestre se o que vi quando fazia a
meditação sentada era um Falun. Eu vi algo que girava e girava como um espiral. A cor era como
a cor da terra, igual à cor da argila. A forma que girava era simplesmente maravilhosa. Mas não foi
possível ver sua estrutura interna.
Mestre: Exceto o símbolo Falun, a cor de fundo muda. Sua cor pode mudar para diferentes cores:
vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul, roxo, e pode ser muito colorido ou sem cor. É
por isso que o Falun nem sempre se mostra da mesma cor. Além disso, quando o Falun ajusta o
corpo de vocês, gira com extraordinária velocidade. Parece uma hélice de turbina elétrica ou um
tornado. Algumas vezes gira bem lento e assim é possível ver claramente sua estrutura interna.
Mas, quando gira muito rápido, não é fácil ver isso. No começo, quando realiza ajustes no corpo,
ele sabe por si mesmo quando deve girar rápido ou devagar, e também a forma que deve girar. Isso
não tem muita relevância e é algo normal.
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Pergunta: Nós podemos fazer o sinal de mãos da Grande Flor de Lian?
Mestre: O movimento de mãos que corresponde à Grande Flor de Lian é um “ding yin”, o que
significa que é um sinal fixo. Este é o sinal de mão correspondente à Grande Flor de Lian (o
Mestre mostra o sinal de mão). Não precisamos fazer esse sinal durante nossa prática. Ele só é
feito para pedir ao Mestre que realize o Kaiguang na estátua de Buda em casa, uma estátua de LaoTse na Escola Tao, uma do Deus Original do Céu, ou para outras estátuas de Buda. O melhor a
fazer é segurar meu livro. Ele tem minha foto, não é? Fale para mim dizendo: “Mestre, por favor,
faça o Kaiguang para mim”. Utilizem suas mãos para fazer o sinal Grande Flor de Lian segurando
o livro. Estará feito em três segundos. Meu Fashen convidará um Fashen de algum Deus para a
estátua de Buda. Se vocês fazem o Kaiguang para o Buda Amitabha, meu Fashen convidará um
Fashen do Buda Amitabha para a estátua de Buda; isto é o que se conhece como o verdadeiro
Kaiguang. Nos dias de hoje, os monges não praticam realmente o cultivo em suas religiões e esses
falsos mestres de qigong simplesmente não podem realizar o Kaiguang. Não possuem poderosa
virtude para convidar um Buda. É um Buda que você convida; ele não virá sem se importar com o
modo como é chamado. Claro, há pessoas que seguram um espelho na frente de uma estátua de
Buda e chamam a isso de Kaiguang. Também há pessoas que pintam os olhos da estátua de Buda
com tinta de cinabre para que pareçam mais vermelhos, e também chamam isso de Kaiguang.
Todos eles estão fazendo um caos desse assunto.
Pergunta: Há pouco, você disse que o homem chegou aqui de diferentes mundos ou níveis. Sendo
assim, basicamente, o homem deveria voltar ao mundo ao qual ele pertence originalmente. Mas,
acontece que neste nível humano ele não sabe de que mundo ele veio. Então, quando ele pratica o
cultivo, ele pode ter escolhido um caminho diferente do mesmo modo que ele pode ter afinidade
para estudo do Falun Dafa.
Mestre: Você quer regressar ao mundo do qual você veio originalmente, ao lugar onde você foi
criado. É um desejo bom. Agora, a primeira coisa que você precisa resolver é como voltar àquele
lugar, e como voltar através da prática de cultivo. Esse é o mais crítico. Não há espaço para outras
escolhas, definitivamente não. Não é como se tudo estivesse planejado com Budas sentados ali de
tal modo que tudo o que você quer será dado a você. Enquanto se eleva no cultivo, se realmente
você pode atingir um nível muito elevado por meio do cultivo e voltar a sua posição original,
enquanto estiver naquele paraíso, você poderá visitar seus familiares, caminhar e dar uma olhada
nesse outro mundo. Não importa de que mundo você pertence. Não importa se você mora em
Sidney ou em Brisbane.
Pergunta: Na região sudeste de Ásia, existe algo chamado Tao Celestial e está muito difundido. O
que ele é?
Mestre: Posso dizer a todos que estamos no período do Último Havoc. Buda Sakyamuni disse que,
no período final do Dharma, milhares de demônios viriam ao mundo. No tempo em que Buda
Sakyamuni estava neste mundo, o demônio disse a ele: “Neste momento não tenho condições de
danificar seu Fa. Quando seu Fa entrar no período final do Dharma, enviarei meus discípulos e
seguidores que se tornarão praticantes profissionais (monges ou monjas) em seus templos. Quero
ver o que você poderá fazer com respeito a isto!” Nesse momento, Buda Sakyamuni chorou. Claro
que Buda Sakyamuni não podia fazer nada a respeito. Agora chegamos ao final do Dharma, o que
faz com que tudo seja caótico. No período final do Dharma, como ele falou, existem coisas que
sabotam os assuntos humanos, e não só entre as pessoas ou nos templos, estão em todos os setores
da sociedade humana; e existem tais pessoas. As religiões malignas estão por todas as partes.
Aparentemente, também falam às pessoas que elas devem ser corretas, mas, no fundo, não é para
isso. Eles fazem isso por fama ou dinheiro; ou estão fazendo isso devido a uma influência obscura.
São todas essas coisas. Então, que coisas vocês acham que eles vieram procurar? Fa-Buda veio a
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público para salvar as pessoas. Se alguém o utilizar para ganhar dinheiro, ele será culpado do mais
hediondo dos pecados! Obviamente, para um demônio isso não tem importância. Ele carrega a
bandeira da religião, carrega a bandeira de dizer às pessoas que sejam boas de forma a arruinar a
humanidade, arruinar a mente humana, e arruinar o Fa humano na mente. É realmente o mais
perverso! É por isso que penso que evidentemente há palavras que não quero falar; quanto ao reto
e ao maligno, vocês mesmos devem poder distinguir entre eles; façam a distinção vocês mesmos.
Não quero dizer quem é perverso e quem não é.
É por isso que digo que se alguém quer vir para salvar pessoas na sociedade comum, isto é uma
enorme missão. Os Deuses de todo o universo devem sinalizar que estão de acordo com isso. É
porque envolve muitos aspectos e inclui todas as raças da sociedade humana que correspondem
com as de lá de cima. Isto envolve muitas questões. Não é algo que alguém possa chegar ou fazer
por impulso. Eu sei por que Jesus Cristo foi crucificado. Por que Buda Sakyamuni tomou o
caminho do Nirvana? Não é fácil transmitir um Fa reto. Ninguém interfere se um Fa perverso é
ensinado. Não significa que ninguém se importa com isso. É que simplesmente quando um Fa reto
é ensinado, geralmente, há muitos Fa perversos; tudo vai depender da porta que a pessoa entrar. Se
tudo pertencesse a uma mesma escola ou se tudo que se ensinasse fosse um Fa reto, se essas coisas
fossem todas eliminadas e não houvesse maldade no mundo, então, seria demasiado fácil às
pessoas praticar o cultivo. Como este Fa poderia ser obtido? Todos praticariam o Fa de vocês, já
que existiria só a escola de vocês. Como seria possível testar os discípulos para saber se eles têm
uma fé inquebrantável no seu Fa? Como consequência, geralmente, quando um Fa reto é
ensinado, também são ensinados Fa malignos; tudo depende da porta pela qual as pessoas
entrarão. Para provar a qualidade-de-iluminação de vocês, na prática de cultivo de vocês, surgirão
pessoas que dirão: “Vem, venha comigo para praticar esta prática; Vamos praticar aquela prática;
Escuta, estou aprendendo algo muito bom etc.”. Eles tentarão levar vocês, e vocês serão provados,
com certeza isso acontecerá. Durante a prática de cultivo, desde o início até o final, vocês vão
experimentar esse tipo de fenômeno para desviá-los. Por que não fazemos nada ao respeito? Os
Fashen podem eliminar tudo isso. Por que não eliminam tudo isso? Ocorre que dessa forma, eles
utilizam os demônios para testar o coração da pessoa para ver se ela é realmente fiel a este Fa. O
cultivo do estado de Buda é um assunto tão serio que tal tipo de situações é inevitável.
De qualquer forma, eu falei do bom e do mau. Inclusive é muito difícil para as religiões retas de
agora conseguir salvar pessoas, o que dizer então das religiões perversas! Existe alguém que se
veste como modelo para se promover entre as outras pessoas e faz propaganda por todas as partes
para arrecadar dinheiro. Ainda assim, todas as pessoas acreditam nela. As pessoas são muito tolas!
Quando as pessoas não obtêm o Fa, elas são facilmente enganadas.
Pergunta: O que é o carma de pensamento?
Mestre: Alguns formam pensamentos que não são bons em seus cérebros. Praticamos o cultivo em
um Fa reto. Faço estas coisas tendo como principio ser responsável para com a sociedade, ser
responsável para com a humanidade e ser responsável para com os indivíduos. Há pessoas que
sabem que é muito bom, mas em seus pensamentos me insultam. Ele fala a elas para que não
acreditem, que é tudo mentira. Por que isso acontece? Porque além do carma que se carrega no
corpo, há também o carma de pensamento. Toda matéria tem vida; o carma de pensamento
também está vivo. Se vocês quiserem praticar o cultivo, terão que purificar seus pensamentos e
eliminar todos esses pensamentos de insulto, essas noções adquiridas e muitos tipos de carma
produzidos vida após vida. Só então sua natureza original poderá emergir. Uma vez que você
pratica o cultivo para eliminar isso e quer eliminar esses pensamentos sujos e noções, essas coisas
não vão deixar que isso aconteça. Como permitiriam a própria eliminação? Então, eles refletirão
em sua mente: “É tudo falso; insulte ele e insulte as pessoas”. Quanto mais vocês praticam o
cultivo, mais insultam em seus pensamentos às pessoas. Sua mente produzirá blasfêmias e palavras
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indecentes. Ainda assim, posso afirmar que não são vocês. É carma; é carma de pensamento.
Vocês devem rejeitá-lo. Nossa forma de cultivo é para que você mesmo se cultive. Se sua própria
consciência estiver confusa e sua mente não estiver firme, sua própria consciência-principal
seguirá as blasfêmias quando elas aparecerem em sua boca. Você vai deixar de praticar e já não
será firme. Assim, também não poderemos cuidar de você. Nosso propósito é salvar você, não
poderemos ajudar se você desistir.
No passado, houve muitos casos assim. Na China, os pensamentos de alguns reagem de forma
muito intensa. Algumas pessoas blasfemavam de forma furiosa. Teve alguém que tentou rejeitar
isso, porém não pôde fazê-lo muito embora tenha tentado. No final, ele disse: “Definitivamente, eu
decepcionei a você, Mestre! Até o insultei. Este carma é demais para mim. Eu não devo continuar
vivendo! Vou pegar uma faca e cortar minha garganta!”. Obviamente, vocês não devem fazer tal
coisa com vocês. Entretanto, ele tentou cortar a garganta, mas não conseguiu. Não sentiu dor nem
sangrou. Era tanta sua raiva que ele foi correndo encontrar o instrutor e perguntou: “Minha mente
sempre insulta o Mestre. O que devo fazer?”. Vendo o estado dele, o instrutor começou a ler o Fa,
e ele se sentiu muito bem com isto. Pouco depois, ele me perguntou sobre este problema e eu lhe
respondi: De fato era seu carma e não você que blasfemava. Você não deve ter tamanho peso
psicológico, pois não era você quem me insultava, era seu carma. Entretanto, sua consciênciaprincipal deve estar clara; rejeite-os, faça o melhor para rejeitar tais pensamentos e não deixá-los
blasfemar. Rejeite-os, reprima-os. Assim, meu Fashen saberá. O Fashen sabe todo o que você faz,
sabe até mesmo antes de você começar a blasfemar. Isto também é uma prova; uma prova para
testar se sua consciência-principal é firme ou não. Se ela é firme, depois de um período de tempo,
meu Fashen eliminará esse carma. Como o carma de pensamento interfere de forma direta na sua
prática de cultivo e afeta diretamente sua qualidade-de-iluminação, nós o eliminaremos. Todos
devem se lembrar disso e saber diferenciar quando tal tipo de problema surgir.
Pergunta: Quero fazer uma pergunta relacionada ao tema da prática e quanto à relação que existe
entre os exercícios e o xinxing. Será que fazer mais exercícios pode melhorar o xinxing?
Mestre: Não existe uma relação direta; mas os exercícios também são um aspecto chave para se
poder completar o cultivo, também são muito importantes. Em nossa prática, o Fa cultiva as
pessoas. Inclusive quando vocês não estão praticando os exercícios, o Fa está cultivando vocês a
todo instante, seja quando vocês estão dormindo, trabalhando ou comendo. Ele cultiva vocês sem
parar, 24 horas por dia; e, deste modo, encurta o tempo de prática nos anos que lhe resta para que
assim você complete o cultivo o quanto antes possível. Como eu disse anteriormente, deve ser
assim para que vocês possam completar o cultivo ainda nesta vida. Entretanto, os movimentos de
nossa prática são essencialmente muito diferentes dos de outras práticas, nas quais eles falam que
se você praticar, você aumentará o gong, e se não praticar, ele parará de aumentar. Nossa prática é
para reforçar todos os mecanismos que instalei em vocês, tanto os internos como os externos. Na
realidade, vocês reforçam os mecanismos quando praticam os movimentos. Por que falei que esta
mão não está na forma de guanding, que não está dispersando ou liberando algo, e sim que ela
deve se movimentar com a palma faceando o corpo? Isso acontece porque quando suas mãos se
movem ao longo dos mecanismos de energia, aqueles que instalei fora do corpo, elas carregam
uma grande quantidade de energia e reforçam os mecanismos de energia. Em outras palavras,
vocês reforçam os mecanismos de energia. Quando vocês colocam as mãos na região do baixo
ventre, vocês reforçam os mecanismos de energia do dantian. Quando vocês esticam o corpo,
vocês reforçam o mecanismo do movimento. Portanto, nossa prática é para reforçar os
mecanismos, os quais permitem que continuem uma prática de longa duração, 24 horas por dia
sem parar. Assim, é como vocês os reforçam. Praticar gong é um meio para completar o cultivo.
Mas, não é algo absoluto; é um meio complementar para completar o cultivo. Contudo, a prática
de gong é muito importante. O fato de as coisas cultivadas nesta escola não levar a desvios,
também demonstra a relação direta que existe entre este sistema e seus movimentos. Devido a
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termos coisas como capacidades, coisas que transformam e prolongam a vida, coisas que reforçam
as capacidades sobrenaturais etc. os movimentos dos exercícios podem ter certo papel importante
neste aspecto. O cultivo precede à prática. O cultivo vem em primeiro lugar enquanto que a prática
vem em segundo lugar. Porém, se você quer completar o cultivo nesta escola, as duas coisas são
indispensáveis, o cultivo e a prática.
Pergunta: Quando pratico os exercícios, eu não posso perceber nenhum fenômeno, só vejo uma
luz branca. Se eu quero ver o rosto do Mestre, eu posso ver. Isso é uma auto-ilusão?
Mestre: Para falar sobre isso, vou dividir sua pergunta em duas. As pessoas que não têm a
capacidade de ver com o Tianmu podem possuir certo elemento para avançar para níveis mais
elevados. Para aquele que tem uma qualidade-de-iluminação muito boa e que pode se cultivar para
um nível muito elevado, quanto menos ele puder ver, mais rápido será seu cultivo, já que ele sofre
e obtém a iluminação em um labirinto. É por isso que, embora ele sofra as mesmas dificuldades,
seu progresso é o dobro. Esta é uma situação diferente e provavelmente ele se cultiva para níveis
mais elevados.
A outra parte da resposta é que você falou que não vê nada. Na realidade, você percebeu algo sim.
Quando você não estava atento, viu uma luz branca brilhando ao redor de seu corpo. Às vezes,
quando você quer ver algo, você pode vê-lo. Na realidade, você viu, mas pensou que era uma autoilusão. Muitas pessoas consideram imaginação quando elas podem ver algum fenômeno. Digo que
quando o olho humano vê algo, vocês estão acostumados com isso e acham que viram com os
olhos. Entretanto, vocês já pensaram que o que viram é a uma imagem refletida que chegou ao
cérebro por meio do nervo óptico? É um tipo de objeto observado refletido no cérebro enquanto
que os olhos trabalham apenas como lentes de uma câmera. Os olhos não podem analisar nem
refletir coisas por si mesmos. O cérebro reflete as imagens. Por ser o cérebro que reflete as
imagens, o que é visto por meio do Tianmu ou com a imaginação humana pensada é tudo refletido
no cérebro. As coisas que vocês pensam, são pensadas no seu cérebro. O que vocês olham também
é visualizado no cérebro. Então, a pessoa pode achar que é só imaginação quando pode ver algo.
Mas, não é igual, porque o que vocês imaginam não é tão vívido nem tem movimento; é uma
imagem fixa. Ao invés disso, as coisas que vocês realmente vêem estão em movimento. Quando
vocês se acostumarem com isso, continuem olhando lentamente dessa forma. Quando se
acostumarem a olhar lentamente por longo tempo, aos poucos, vocês perceberão que realmente
podem ver. Além disso, poderão utilizá-lo cada vez melhor.
No passado, quando algumas pessoas da Escola Tao treinavam seus discípulos, eles especialmente
pediam a eles que pensassem para treinar suas capacidades sobrenaturais, pois eles conheciam tal
relação. Não há uma maçã na frente de seus olhos. Imaginem que eles digam que há uma maçã na
frente dos seus olhos e o Mestre faça uma descrição da maçã quando de fato não há nenhuma. Eles
treinavam os discípulos para que sentissem seu aroma, e depois pediam a eles que sentissem como
se estivessem vendo a maçã ou que descrevessem a maçã. Podiam treinar uma pessoa desse jeito.
Como todas as imagens são formadas no cérebro, algumas pessoas são incapazes de explicar esse
fenômeno claramente. Do mesmo modo, as coisas que vocês imaginam não estão em movimento;
só as coisas que vêem estão em movimento.
Pergunta: Certa noite eu tive um sonho e vi algo muito aterrorizante. Não pensei no Mestre e sim
no Tantrismo. Contudo, pratico fielmente Falun Dafa. Se um dia acontecer algo comigo, eu vou
morrer e meu espírito-original também será eliminado?
Mestre: Você não leu o livro suficientemente. Embora você se cultive no Dafa agora, elementos
do Tantrismo ainda estão em sua mente. É assim, no sonho, você pensou no Tantrismo ao invés de
pensar no Dafa. Algumas pessoas me perguntaram: “O que devo fazer se minha vida estiver em
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perigo?”. Eu respondi que vocês não encontrarão coisas que não tenham relação com a prática de
cultivo, que, com certeza, vocês não se encontrarão com tais coisas. Quanto a coisas relacionadas
com seu cultivo, você as encontrará. Se você realmente perdesse sua vida hoje, isso indicaria que
não há nenhuma escola de cultivo cuidando de você, que você não praticou o cultivo de forma
alguma. Nas religiões, eles acreditam numa vida após a outra; dizem que se alguém não concluir o
cultivo nessa vida, ele poderá continuar o cultivo na próxima depois de pagar com a própria vida.
É o que eles dizem. Mas, aqui, não falamos dessa forma. O que falamos aqui é que nós não
permitirmos que tal problema aconteça. Para os meus genuínos praticantes, está garantido que eles
não encontrarão nenhum tipo de perigo de vida.
Pergunta: Naquele momento, eu não estava consciente de que era um sonho.
Mestre: Naquele momento, você estava praticando o Tantrismo e, na realidade, não praticava o
cultivo. Simplesmente não funcionou. É por isso ninguém cuidava de você. Alguém falou que viu
dinheiro no chão no sonho, que pegou o dinheiro para ficar com ele. Na realidade, todos os sonhos
são provas para ver se o xinxing da pessoa é ou não sólido. Um praticante falou que não tinha
nenhum problema durante o dia, e sim nos sonhos. Isso mostra que no fundo de seus pensamentos
ainda não há solidez, foi testado nos sonhos para ver se era sólido ou não. Esta é a causa de
acontecerem tais coisas. Vocês não precisam ficar tristes porque não fizeram bem as coisas
naquele momento. Quando entenderem a importância e decidirem melhorar, vocês farão melhor no
futuro.
Pergunta: Na China, o Mestre Li instalou o Falun em todos que foram às palestras. Você também
instalou o Falun em nós enquanto escutávamos a palestra aqui? Tenho outra pergunta. Existem
pessoas com retardo mental que não são aceitas na prática de cultivo. Existe algum método para
aqueles com pequenos problemas mentais?
Mestre: Vou começar com a primeira pergunta. Como eu já disse, cada caractere do meu livro tem
um Fashen, cada caractere é a imagem de meu Fashen e cada caractere é a imagem de um Buda.
Tenho muitos Fashen; um número incalculável. Sabemos que Buda Sakyamuni disse que Buda
Amitabha tem dois milhões de Fashen. Meus Fashen são tantos que não podemos contá-los com
números. Não importa a quantidade de pessoas, posso cuidar de todas elas, posso cuidar de toda a
humanidade. Evidentemente, isto só se aplica aos genuínos praticantes. Não cuidamos de não
praticantes, nem de assuntos sociais. Além disso, se você quer praticar o cultivo, no momento que
você tiver tal pensamento, meu Fashen saberá. Também há outra questão. Vocês vêem que este
meu corpo comum é de carne humana e deste tamanho. Mas, na dimensão seguinte, vocês
descobrirão que meu corpo é muito mais alto do que eu sou. Em cada dimensão adjacente, uma
após a outra, meu corpo se torna mais alto e maior. Meu corpo maior é tão imenso que não pode
ser descrito. Há praticantes que de relance puderam ver meu imenso corpo. Um disse: “Mestre,
estou de pé abaixo dos dedos de seu pé e não posso nem sequer ver a parte de cima dele”. Tendo
um corpo enorme assim, pensem a respeito, toda a Terra está aqui. Eu posso cuidar de vocês não
importa onde vocês estejam. Falando sobre o Falun, você precisa me ver para que eu o instale? Eu
posso instalá-lo da mesma forma sem precisar estar aqui com vocês. Quando não estou aqui com
vocês, também estou aqui com vocês.
Sua segunda pergunta está relacionada com o transtorno mental. Seja algo de menor ou de maior
gravidade, nós deixamos claro: aconselhe a tal pessoa a não praticar nossa prática. Nossa prática é
muito diferente das outras práticas; nossa aspiração é salvar a própria pessoa. Se não podemos
salvar a própria pessoa não daremos a ninguém mais. Nosso gong é dado para a própria pessoa, é
para salvar apenas seu espírito-original-principal, a própria pessoa. Nunca aconteceu algo assim
na historia. Historicamente, seja na prática do Tantrismo ou das religiões, todas elas, salvam o
espírito-original-assistente. Isso é um segredo que remonta a milhares de anos e que eu revelei.
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Naquele tempo em que este segredo ainda não havia sido revelado, a resistência era sem dúvida
muito maior. E, no futuro, quando o mundo melhorar, virão novamente muitos Budas para salvar
pessoas. Não serei o único; eles também salvarão o espírito-original-principal das pessoas. Eu
mudei este aspecto e dei uma guinada nessa questão porque salvar o espírito-original-principal da
pessoa tem um beneficio direto na estabilidade dos valores morais da sociedade humana. Quando
se salva a consciência-assistente, não é a própria pessoa que prática o cultivo, pois ela não pode
praticar o cultivo. Mesmo que ela entre para uma religião, a sociedade permanecerá a mesma, não
terá muito efeito. Quando se salva a consciência-principal da pessoa, a pessoa pratique ou não o
cultivo, ela será uma boa pessoa na sociedade. Isto beneficia a sociedade. Uma pessoa com retardo
mental não tem uma consciência clara dela mesma; não podemos salvá-la. Salvamos aqueles que
têm a consciência clara. Se dermos coisas para aqueles que não têm uma consciência clara, elas
serão tiradas deles no dia seguinte. Ela poderá ou não praticar o cultivo. Além disso, ela será
incapaz de seguir nossa regra de se manter em uma única escola, de não praticar isto ou aquilo. O
cultivo do estado de Buda é um assunto muito sério, não há como salvá-la se ela nem sequer pode
seguir isto. Alguém pode fazer com que ela aprenda, mas, se ocorrer algum problema, você terá
que assumir a responsabilidade. Se ela tiver algum problema durante a prática, então, dirão que
isso aconteceu devido a ela praticar Falun Dafa. Não ensinamos aqueles que têm problemas
mentais, isto com certeza. Sendo uma pessoa comum, ela adoecerá e terá problemas. O problema
pode acontecer enquanto ele pratica gong no local de prática. O problema dela não será por causa
da prática. Ocorre que ele adoecerá quando o tempo chegar.
Pergunta: Todas as pessoas são iguais na sociedade. O Budismo foi muito difundido no Oriente, o
Cristianismo no Ocidente, com as grandes diferenças que correspondem a eles. O Budismo é
muito fraco no Ocidente. São dois sistemas?
Mestre: Por que existe o Cristianismo no Ocidente e o Budismo no Oriente? Por que as religiões
orientais e as ocidentais não são a mesma e as diferenças são tão grandes? De fato, o Cristianismo
também está dentro da Escola Buda, mas as diferenças entre as raças humanas, as culturas e as
culturas celestiais causaram as diferenças na aparência humana e na forma de pensar. Ou seja, as
características dos padrões humanos não são as mesmas, isto leva a diferenças na forma de cultivo
do estado Buda, nos conceitos e na compreensão dos Deuses de altos níveis. Na essência, não há
diferença, todos eles estão no reino de Buda. De fato, Jesus pertence ao nível de Tathagata. Mas,
por causa de diferenças nas culturas, nos conceitos ideológicos e na aparência, ele não recebe o
nome de Buda. O nome Buda é utilizado no Oriente. Logicamente, por causa de diferenças e
variações na aparência, as pessoas no mundo de Jesus se vestem com túnicas brancas enquanto que
as pessoas no mundo de Budas usam túnicas amarelas. Os cabelos também são diferentes, e a
maior diferença está na diversidade de cabelos. Na Escola Tao, se utiliza o cabelo como laço. Um
Arhat na Escola Buda é careca, enquanto que uma Bodhisattva usa o cabelo ao estilo da mulher
chinesa de antigamente. Por quê? Porque o antigo vestuário chinês é o mesmo que o das pessoas
celestiais. Na realidade, é igual àqueles que as pessoas celestiais trajam nos mundos celestiais. O
mesmo vale para o Ocidente; essa é a forma de se vestir no mundo celestial deles. As pessoas são
exatamente desse jeito. Claro, a moda de hoje trouxe novos estilos. De fato, a roupa que as pessoas
contemporâneas usam é a pior e mais feia.
Porque não há o Budismo no mundo das pessoas brancas e tampouco há o Cristianismo no mundo
das pessoas orientais? Estritamente falando, não existe. Lembro-me que Jeová e Jesus falaram na
Bíblia ou nos livros sobre isto: “Vocês não devem ir ao Oriente”. Outras coisas foram faladas, mas
eu só me lembro desta frase: “Vocês não devem ir ao Oriente”; ele disse a seus discípulos para não
levarem seus ensinamentos para o Oriente. Seus discípulos não respeitaram isso e acompanharam
as missões expedicionárias ao Oriente. E, assim, aconteceu um problema. Às raças do mundo não
lhes é permitido que se misturem. Agora, as raças estão misturadas e isso ocasionou um problema
muito grave. Quando as raças se misturam, elas deixam de ter a correspondente relação com os
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níveis elevados, elas perdem suas raízes. As raças mistas perderam suas raízes de modo que
ninguém cuida delas. Não pertencem a nenhum lugar e nenhum lugar as aceita. É por isso que no
passado havia um deserto despovoado entre os continentes da Europa e da Ásia. Como os meios de
transporte não eram avançados, era difícil passar por ali. Com o progresso dos meios modernos, os
obstáculos foram eliminados. Assim, as raças ficaram cada vez mais misturadas, o que ocasiona
conseqüências muito sérias. Não vou entrar em detalhes. Eu apenas digo que nos níveis elevados
eles não reconhecem tal raça humana.
A questão que acabei de mencionar é que as raças humanas têm uma correspondente relação nos
níveis elevados. As pessoas brancas nos níveis elevados são poucas, uma porção muito pequena no
universo deste mundo e neste universo. Esse é seu mundo celestial. Entretanto, há uma grande
quantidade de pessoas de raça amarela e mundos de Budas, bem como mundos Taoístas. Quase
enchem todo o universo. Existem tantos Budas Tathagata quanto a areia no rio Ganges, inúmeros e
grandiosos. As pessoas com a aparência das pessoas da raça amarela são particularmente em maior
quantidade. Desse modo, as raças possuem suas correspondentes relações de cima até abaixo.
Jesus falou que seus ensinamentos não deveriam ser levados para o Oriente. Também percebi que
não há pessoas orientais no mundo de Jesus. É muito triste! As pessoas de hoje em dia já não
escutam mais as palavras de seu Senhor, e as pessoas do Oriente também não escutam os
ensinamentos dos Budas. O homem bagunçou todas essas coisas. No passado, também não
encontrei pessoas de raça branca no mundo de Buda. Por que o que ensino atualmente é também
passado aos ocidentais? É porque o que eu ensino são princípios do universo, os princípios do
universo inteiro. Todas essas pessoas brancas que completarem o cultivo neste meu Dafa terão a
mesma aparência que as pessoas que habitam no mundo de Jesus quando tiverem êxito no cultivo,
e sua forma de cultivo será a mesma que a das pessoas dali. Serão como elas quando tiverem êxito
no cultivo. As pessoas da raça amarela terão a forma de Buda após concluírem o cultivo. Desse
modo, eu posso salvar às pessoas dos dois lados porque o Fa que ensino é realmente imenso.
Posso dizer também... Nunca foi aberta uma porta tão ampla, mas existem razões para isto.
Pergunta: Mestre, o que acontece com as crianças de origem inter-racial?
Mestre: O assunto das crianças de origem inter-racial que mencionei revela à humanidade um
segredo celestial; mas não significa que não faremos nada. Disse que eu faço algo muito superior,
portanto, também posso salvar alguém de sangue misto; mas só posso fazer isto apenas neste
período de tempo. Embora os orientais e ocidentais vivam na mesma Terra, os homens não sabem
que há uma separação entre o Leste e o Oeste. Sabemos que os orientais acreditam no chamado
“nove”; eles gostam de seu som, o qual significa “eterno”. O “oito” se pronuncia como “fa”, que
significa “fazer fortuna”. Este tipo de coisas pode ter certo efeito no Leste, bem como a
geomância, análise de paisagens etc. Mas, quando isto é utilizado no Oeste, parece não ter efeito,
nem funcionar. Não funciona para as pessoas brancas. Do mesmo modo, a chamada astrologia ou
alguns fenômenos que os brancos acreditam também não funcionam para os orientais. Alguns
acreditam que funciona. Isto porque acreditam que funciona. Na realidade, não funciona. Por que
isso acontece? É porque a biosfera das pessoas brancas tem sua matéria física especial formada na
suas próprias dimensões enquanto que a biosfera dos orientais tem matéria especial criada com
suas vidas. Este tipo de coisas ultrapassa a composição da vida de alguém. Então, vemos que os
dois lados não são iguais. Depois que as raças são misturadas, você descobre que quando nasce
uma criança, ela nasce com sangue misturado. Mas, há uma partição no meio da vida dessa
criança. Se houver a separação, ela será física e intelectualmente incompleta, ou será de corpo
incompleto. A ciência moderna também sabe que geração após geração isso vai piorando. Tinha
que acontecer. Claro, se tal pessoa quer praticar o cultivo, posso ajudá-la, posso cuidar disso. Isto é
algo que não podemos fazer para alguém que não pratica.
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Pergunta: Quando eu estava levantando minha mão durante o exercício, senti que minhas mãos
estavam mornas. Nunca tinha sentido isso nas outras práticas. Quando fazia o exercício, senti ser
uma Bodhisattva; senti que era a único respeitado. Isso é correto?
Mestre: Ao praticar os exercícios, você não deve pensar em nada. Na prática do Tantrismo, as
pessoas se consideram um Buda. Na essência, não é assim. Seu corpo físico mudou? Não mudou.
Quem muda após ter êxito no cultivo? È a consciência-assistente deles. Como eu disse, ao ensinar
este Fa, eu salvo a consciência-principal da pessoa. Se sua consciência-assistente tiver êxito no
cultivo, você ainda continuará a seguir pelas seis vias da transmigração. Quando as duas vidas se
separarem, você não saberá de nada. É normal sentir calor nas mãos.
Pergunta: Não deveríamos acrescentar um pouco de intenção mental na prática de cultivo do
Falun Dafa?
Mestre: Não deve existir nenhuma atividade mental. Qualquer intenção é um apego.
Pergunta: Tenho duas perguntas. Uma pergunta está relacionada com o assunto dos orientais e
ocidentais que o Mestre falou há pouco. Imagino que muitas pessoas no passado foram de origem
oriental. O que acontecerá se elas nascerem ocidentais?
Mestre: Não há nenhum problema. Há duas situações. Se a pessoa não veio com algum propósito,
ela mudará com este corpo; mudaremos tal pessoa. Se veio com algum propósito, é outra historia e
um caso diferente.
Além disso, digo a todos que vocês devem ser cuidadosos quanto ao enfoque dado ao promoverem
este Fa. Se alguém está interessado e vem aprender, então, vocês também estão contribuindo com
algo benéfico. Isso é ilimitadamente benéfico. Mas, há um ponto a considerar. Se alguém não quer
aprender e vocês insistem nisso, arrastando a pessoa para que venha aprender, eu digo que isso não
é bom. Se a pessoa não quer cultivar o estado Buda, o Buda tampouco poderá fazer algo por ela. O
que as pessoas querem obter ou buscam é uma decisão pessoal delas. Vocês podem falar com a
pessoa e dar conselhos com bondade, mas sem impor nada. Digo a todos que nós não forçamos as
pessoas a virem aprender o Fa. Além disso, nossos instrutores e nossos supervisores não devem
usar meios administrativos ao conduzir seus trabalhos no futuro. Todos são praticantes. Sendo
assim, devemos convencer as pessoas por meio do Fa. Todos estão estudando o Fa. Se um
instrutor não conduzir as coisas de forma correta ou agir de forma errada, quando um praticante
notar isso, o praticante dirá a ele que ele tem um problema de xinxing nesse ou naquele aspecto.
Assim, ninguém vai continuar no erro. Por quê? Como todos estudam o Fa, todos seguem os
requisitos do Fa ao invés das próprias noções. Obviamente, vocês são tratados da mesma forma.
Se vocês querem aprender, aprendam. Se não querem aprender, vocês podem ir embora. Não
vamos fazer mal a ninguém. Se você disser: “Não quero mais aprender”, então, está bem. Se você
deseja aprender e praticar o cultivo, nós seremos responsáveis por você; isto é garantido. Porém o
cultivo do estado Buda não tem forma definida, contudo, é um assunto muito sério. Não podemos
permitir que nenhum tipo de desvio ocorra num Fa desta magnitude e seriedade. Historicamente,
nada tão enorme como este Fa foi ensinado ao homem. Agora, sentados aqui, vocês pensam: “Eu
vim de forma muito natural”, como se fosse por causa de ter escutado alguém falar a respeito
disso. Digo que possivelmente vocês têm uma relação predestinada. É bem provável que tal
relação predestinada tenha sido estabelecida tempos atrás. É muito raro alguém vir sem nenhuma
causa ou motivo. Acho que se você continuar fazendo perguntas, não ficará muito para perguntar.
Vocês podem encontrar todas as respostas das perguntas no Fa.
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Pergunta: É apenas uma pergunta relacionada a cultivar somente numa prática de cultivo. Eu acho
que se algumas pessoas estudam Falun Dafa, elas podem misturá-la com as outras coisas que
aprenderam. Também existem outras técnicas tradicionais...
Mestre: O cultivo do estado Buda é um assunto serio. Não é para dizer que vocês não podem
estudar Zhouyi ou Bagua. Eu acho que o tempo para a prática de cultivo é muito limitado. Se
vocês puderem utilizar o tempo para obter um bom entendimento deste Falun, será notável porque
nada é maior que este Falun. Além disso, os princípios do Bagua e de muitas outras técnicas
conhecidas pela sociedade humana comum neste momento, não vão além desta Galáxia. Este
universo é imenso, vocês não imaginam o quão grande ele é. Três mil universos como o nosso
constituem um universo maior e três mil destes universos maiores compõem um universo ainda
maior. Os Deuses e Budas que há dentro deles são simplesmente demais para podermos contá-los.
E a Galáxia? Ela é muito pequena. Para os que estudam o Dafa, pensem nisto: Um Fa tão enorme
foi ensinado a vocês. Eu penso que um praticante não precisa desperdiçar sua energia (em tais
coisas). Mas, se você é um estudante dessas matérias, não tenho nada contra isso. Já que é um
conhecimento das pessoas comuns, você pode continuar a estudar isso. Se você diz que isso é seu
passatempo favorito, acho que é melhor você se livrar desse apego! Eu sou responsável por vocês.
O cultivo do estado Buda é algo muito sério. Portanto, é melhor você usar sua energia para estudar
o Fa, pois isto trará infinitos benefícios a você. Não pode ser comparado com nenhuma matéria
acadêmica.
Quanto a ter contato com os seres baixos e fantasmas entre as pessoas comuns, eu digo que você
deve realmente deixar isso porque esses seres baixos são todos fantasmas. Se você busca esse tipo
de coisas, isso está muito longe de nosso Fa-Buda! Além disso, são todos seres maléficos. São
fantasmas. Quanto a falar sobre o tema adivinhar a sorte, eu já falei desse assunto de forma
detalhada no livro. Se alguém quer praticar o cultivo, isto se torna uma questão muito séria. Se
uma pessoa tem energia, o que ela fala pode fixar a matéria. Como os assuntos das pessoas comuns
são instáveis, pode ser que não seja da forma como se vê, ainda que sejam vistos dessa forma.
Uma vez que você diga algo (da forma que vê), acontecerá como você falou. Então, você cometerá
uma ação má. Como praticante, você deve seguir requisitos de padrão mais elevado. Se você se
conduz de forma errada, não será um assunto comum. A razão de eu limpar seu corpo é porque
vejo que você quer praticar o cultivo. Se você quer praticar o cultivo, você deve abandonar tais
coisas e praticar o cultivo de forma limpa e pura.
Pergunta: Tenho uma inquietude. Agora, eu tenho a boa oportunidade predestinada de estudar
Falun Dafa. Eu li no livro Zhuan Falun II que se alguém não completar o cultivo nesta vida, ele
poderá fazer um voto de continuar o cultivo na sua próxima vida. Mas, meu verdadeiro propósito é
completar o cultivo. Então, o que posso fazer se eu tenho uma idade muito avançada?
Mestre: Uma pessoa de idade avançada tem tal problema. Embora nossa prática permita a alguém
praticar o cultivo de forma rápida, o tempo limitado que lhe resta será suficiente para a prática de
cultivo? Falando estritamente, será o suficiente, e isto se aplica a pessoas de todas as idades. Mas,
há um ponto. Pessoas medianas não se conduzem muito bem. Embora você diga que pode se
conduzir bem, você não pode na realidade fazer isso. Porque seu cultivo ainda não alcançou um
reino tão elevado e sua mente não alcançou um padrão tão elevado como esse, você não pode se
conduzir de forma adequada. Nossa prática cultiva tanto natureza e vida. Enquanto você praticar o
cultivo, o corpo se transformará de forma a prolongar a vida. O cultivo de natureza e vida é aquele
em que, enquanto você pratica, sua vida é prolongada. Falando estritamente, sua vida é prolongada
simultaneamente com a prática de cultivo e, em teoria, será o suficiente para pessoas de todas as
idades. Entretanto, há uma questão. A vida prolongada deve ser 100% utilizada para a prática de
cultivo, e não para que se viva entre as pessoas comuns. Portanto, se a pessoa não entender que sua
vida está por um fio, ela não será capaz de se conduzir bem nem poderá seguir os requisitos de um
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praticante 100%. Então, ela enfrentará o perigo de morrer a qualquer momento. Este é o problema
que enfrentam as pessoas de idade avançada.
Mas, se você falhar em completar o cultivo, pois não fez esforços suficientes, você só terá três
opções. Uma opção será continuar o cultivo na próxima vida. Meu Fashen cuidará de você e
inclusive se encarregará de sua reencarnação. Arranjos serão feitos de tal forma que você nasça em
uma família onde possa obter o Fa. Outra opção se aplica quando você já não quer mais praticar o
cultivo. Como existe tanto sofrimento na humanidade, você irá para o nível que você alcançou no
cultivo. Se você transcendeu os Três Reinos, você será um membro comum nesse nível de Céu
além dos Três Reinos. Se você não transcendeu os Três Reinos, você ficará dentro dos Três Reinos
e será uma deidade nesse nível do Céu. Mas, estando dentro dos Três Reinos, você cairá nas seis
vias da reencarnação em quinhentos ou trezentos anos, exceto que você vai sentir felicidade lá por
centenas de anos. Esta é outra opção. A outra opção é que quando alguém realmente praticou o
cultivo muito bem, mas não alcançou o padrão; então, por causa de seu bom entendimento do Fa
ou por ter contribuído de forma especial, poderá ir ao Paraíso Falun para lá ser um membro
comum do Paraíso Falun o qual também está fora dos Três Reinos e livre das reencarnações. É
algo realmente muito bom. Mas tais pessoas são relativamente poucas e as exigências são muito
grandes. Mas, não será um Buda, um Arhat ou Bodhisattva. Simplesmente será um membro
comum no Paraíso Falun. Assim é como acontece. De fato, você obteve o Fa e sua oportunidade
de se cultivar ao estado Buda já foi semeada.
Pergunta: Tenho uma pergunta. Como se sabe o nível de alguém?
Mestre: Eu já fiz a seguinte afirmação. Eu disse que quando um homem sábio escuta o Tao, ele
segue o Tao diligentemente. Eu citei as palavras de Lao-Tse. Quando uma pessoa mediana escuta
o Tao, o pratica de vez em quando. Quando uma pessoa inferior escuta o Tao, ela ri. O que isto
significa? “Quando um homem sábio escuta o Tao” significa que ao escutar algo sobre a prática de
cultivo, tal pessoa praticará daí em diante e também terá fé nele. Uma pessoa assim não é fácil de
encontrar. Ela aproveita a oportunidade e se cultiva até o final. Este é o homem sábio. Quando um
homem sábio escuta o Tao, ele segue o Tao diligentemente. Quando uma pessoa mediana escuta o
Tao, o pratica de vez em quando. O que isto significa? Quando vê que todo mundo está praticando,
ele também pratica, e acha que é algo muito bom. Ele se esquece da prática de cultivo quando está
muito ocupado ou está preocupado com problemas de pessoa comum. “Se os outros pararem de
estudá-lo, eu também paro”. Para ele, dá na mesma estudá-lo ou não. Isso é chamado: “Quando
uma pessoa mediana escuta o Tao, o pratica de vez em quando”. Ele pode ter ou não êxito no
cultivo. Dependerá completamente do próprio dele obter ou não êxito no cultivo. Quando uma
pessoa inferior escuta o Tao, ela ri. Uma vez que escuta o Tao, sendo uma pessoa inferior, ela dá
gargalhada. Que prática de cultivo que nada! É tudo superstição; ela não acredita. Evidentemente,
é improvável que ela pratique o cultivo. É assim que acontece. Quanto ao quão elevado pode ser o
nível de cultivo de alguém, penso que é algo que depende inteiramente do quanto pode suportar o
coração da pessoa. Quando vocês saírem por aquela porta, vocês encontrarão problemas, e talvez
vocês não sejam capazes de tolerar. Enquanto falo neste lugar, todos acham que é muito bom. A
energia adquirida ao se praticar um Fa reto é toda benevolente e cheia de bondade. É assim, todas
as pessoas que estão sentadas aqui estão bem e querem me escutar. No futuro, vocês também vão
praticar a cultivo desta forma. A prática de cultivo num Fa reto também é desta forma. Mas, uma
vez que saiam por aquela porta, pode ser que vocês já não sejam mais vocês mesmos. Alguns
apegos de pessoa comum surgirão na sua mente e virão com muita força. Você talvez esqueça a
prática de cultivo. Isso não deve acontecer.
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Pergunta: Você pode falar um pouco mais sobre as crianças de origem inter-racial?
Mestre: Eu já falei sobre a questão de crianças de origem inter-racial. Simplesmente, eu falei
sobre um fenômeno no período final do Dharma. Se você é uma pessoa de origem inter-racial,
claro que não é sua culpa, nem de seus pais. De qualquer forma, é uma situação caótica produzida
pela humanidade e na qual tal fenômeno surgiu. As pessoas de raça amarela, as de raça branca e as
de raça preta, todas, têm uma raça correspondente no Céu. Então, se alguém não é de sua raça,
nem pertence a sua gente, Ele não cuidará dele. É a verdade, não estou inventando isto aqui. As
coisas que estou lhes dizendo são segredos celestiais. Todas as crianças inter-raciais nasceram no
período final do Dharma. Não podemos culpar as pessoas por isso, pois todos estão sendo
arrastados pela maré, e ninguém sabe a verdade. Assim é como as coisas acontecem. Se você quer
praticar o cultivo, eu posso lhe ajudar. Quanto a que paraíso você irá, temos que estudar sua
situação. Vou assimilar mais da parte que estiver melhor preservada. De qualquer forma, você
deve se dedicar ao cultivo e não se preocupar com isso. Não há nada a temer agora que você
obteve o Fa. Eu não mencionei tais coisas quando ensinei o Fa no passado. Entretanto, é um
assunto que o homem teria que saber mais cedo ou mais tarde.
Pergunta: Não seria bom se a humanidade fosse vegetariana?
Mestre: Não. Isso é o que você acha. Os Céus fixaram padrões para a vida humana. Os seres
humanos só podem viver dessa forma. Definitivamente, a carne fornece ao corpo humano mais
calorias que as verduras. Mas, para aqueles que praticam o cultivo é diferente.
Pergunta: Poderia-nos dizer se há um padrão específico para a tranqüilidade quando praticamos a
meditação sentada? O estado de ding será afetado no cultivo do Dafa se a consciência-principal
da pessoa se mantiver pensando nela mesma?
Mestre: A consciência-principal e o alcançar o estado de ding são coisas diferentes. É impossível
que a pessoa consiga entrar em tranqüilidade desde o início da prática. Por que a pessoa não
consegue fazer isso? É porque ela tem muitos apegos. Não há nada no mundo que você não possa
pensar: seus negócios, seus estudos, seu trabalho, os conflitos entre as pessoas, a enfermidade de
seu filho, seus pais, etc. Cada assunto é um peso que vocês acabam carregando. Por favor, pensem:
Como vocês podem adquirir tranqüilidade com tudo isto? Assim que se sentam para meditar, esses
pensamentos saem sozinhos, mesmo que não esteja pensando neles. Portanto, não há método que
possa garantir a tranqüilidade. É exatamente como disse em meu livro, mesmo que digam que
podem entrar em estado de tranqüilidade recitando o nome do Buda ou olhando para o seu próprio
coração, ou contando, sua mente ainda não estará em estado de tranqüilidade. Todas essas coisas
são apenas métodos e não podem desempenhar um papel decisivo. A única forma de atingir tal
estado é gradualmente; tendo uma postura de indiferença aos apegos, aos apegos de gente comum.
Quando você tratar os apegos com indiferença, será capaz de entrar em tranqüilidade naturalmente.
Quando realmente for capaz de adquirir a tranqüilidade, já estará em um reino muito elevado.
Certamente, há um problema: Você terá que ser como um monge que não quer posses materiais ou
não as tem para poder praticar o cultivo em Falun Dafa? De forma alguma. Em nossa prática de
cultivo, nós nos ajustamos ao máximo à vida da sociedade humana comum. Pelo fato de viverem
na sociedade humana comum, vocês não devem ser especiais nem diferentes de uma pessoa
normal na superfície. Portanto, no cultivo, precisamos nos ajustar o máximo possível à vida das
pessoas comuns. Os jovens que têm o desejo de se casar, podem se casar. A prática também não
afetará os negócios ou cargos que possuem. Estamos falando de um princípio: uma pessoa terá
problemas sem importar seu nível na sociedade humana comum. Nós não adotamos formalidades
religiosas. A Escola Tao não pode ir além do seu Taiji, e o Budismo também não pode ir além de
seus princípios. Por isso, não levamos em conta o que é dito nas religiões. Estamos falando de
princípios que abrangem todo o Cosmo.
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Sabemos que sem importa seu nível social, qual sua função ou o trabalho que exerce, todos podem
praticar o cultivo. Por quê? Por exemplo: Um trabalhador comum, para conseguir alimentação e
roupas, tem conflitos em seu trabalho e com as pessoas que o rodeia. Então, por meio de tais
conflitos, ele pode aprender a ser uma boa pessoa. Alguém que trabalha num escritório pode
aprender a ser uma boa pessoa em seu nível; também surgem conflitos de interesses pessoais entre
as pessoas. Em todos os aspectos, pode-se aprender a ser uma boa pessoa com tais conflitos.
Quanto a um chefe, ele também pode aprender a fazer negócios em seu nível social e a ser uma
boa pessoa através dos conflitos com seus pares ou com outras pessoas. Ele também tem seus
problemas. O mesmo acontece até com o presidente. Como presidente, ele se preocupa e trabalha
por seu país. Algumas coisas andam muito bem, porém outras não. Ele tem êxito com algumas e
há outras que não consegue realizar. Também há conflitos entre nações. Isto faz parte das coisas
que preocupam um presidente. Esta é forma de vida do ser humano. Portanto, em seu nível social,
você não pode fugir do mundo secular, nem das pessoas ou da sociedade. Todos têm dificuldades.
E com os conflitos aprendem a ser boas pessoas. Vocês podem se tornar boas pessoas e assim se
elevar acima das pessoas comuns.
Estamos falando deste princípio. Não se trata de nos desfazermos das coisas materiais, e sim de
eliminar este apego humano. Não importa o tamanho do seu negócio, isto não afetará sua prática
de cultivo. Se o seu negócio é grande, é lógico que ganhará mais dinheiro. No entanto, não
considere o dinheiro tão valioso como sua vida, nem se apegue a mesquinharias. Vocês não são
assim. Sua casa pode ser de ouro, porém, não dê muita importância nem de valor a isto em seu
coração. Este é o padrão exigido dos nossos praticantes. Não importa o quão alto seja o seu cargo,
você pode ser bom com as pessoas. Este é o padrão que se exige de um praticante. Não é assim?
Fomos além das religiões ao falar deste assunto e falamos de sua essência. Você pode praticar o
cultivo em qualquer lugar. Certamente, há uma questão importante. Ao praticar o cultivo entre as
pessoas comuns, você tem como meta temperar diretamente o coração. Por isso, eu disse que eu
lhe salvaria, pois você verdadeiramente se aprimora e tolera esta pressão social. Na realidade, você
está se aperfeiçoando. Por esta razão, você recebe o gong e nós o salvamos.
A consciência-assistente também obterá gong, porém será apenas sua guardiã do Fa. Ela também
pode concluir o cultivo e seguir você. Mesmo tendo revelado esta verdade hoje, você ainda não
consegue compreender sua profundidade. Digo a todos que algumas pessoas ainda falam de outros
métodos de cultivo, de como é esta prática e de como é aquela prática. Ainda não conseguem
compreender o significado do que acabei de dizer! Ao longo dos séculos, todas as vias de cultivo
salvaram a consciência-assistente ao invés de salvá-los, essas vias não salvam você! Eu revelei um
mito de mil épocas passadas. Enfrentei muitas dificuldades para revelar esta questão. No passado,
não importa o quão árduo fosse o cultivo, vocês mesmos não se salvavam. Vocês cultivavam a
quem? Praticavam o cultivo a vida inteira, e, mesmo assim, tinham que continuar nas seis vias de
transmigração. Nem sequer sabiam em que situação nasceriam na próxima vida. Vocês não diriam
que eram dignos de dó?! Por quê? No passado nem as religiões nem os outros sistemas de cultivo
salvavam a consciência-principal; eles consideravam muito difícil salvar a consciência-principal,
pois ela se encontra em um labirinto tão grande. Estou explicando dessa forma e todos pensam que
estão entendendo. Uma vez que saiam por aquela porta, continuarão se comportando com sempre.
Ao se depararem com os interesses práticos de pessoa comum, novamente se envolverão com eles
e brigarão com os outros. Eu garanto que se comportarão dessa forma. Devido a isto, os Deuses
consideravam que era muito difícil salvar as pessoas. Certamente, eu salvo a você mesmo. Sua
consciência-assistente tem o mesmo nome que você. Todas elas também saem junto com vocês do
ventre de suas mães, e todas controlam o mesmo corpo que vocês, entretanto, vocês não sabem de
sua existência. O que os Deuses do passado salvavam era a consciência-assistente. Em algumas
ocasiões você disse algo subconscientemente. Certamente, não foi o seu cérebro que falou. Há
muitas pessoas que praticam a meditação sentada. Uma vez que se sentam em algum lugar, elas
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não têm consciência de nada e permanecem sentadas ali por várias horas. “Oh!” E a pessoa ainda
se sente muito contente após sair do ding: “Vejam como pratico bem, estive sentado por horas em
transe”. Na verdade, isto é muito triste. Por acaso ela praticou gong? Ela sabe? Toda prática foi
feita para os outros.
No passado, algumas práticas taoístas pediam para você beber álcool, e assim, anestesiavam sua
consciência-principal para que a consciência-assistente pudesse praticar o cultivo. Muitos taoístas
bebem álcool e o fazem para se anestesiarem. Perdem a consciência e dormem profundamente.
Enquanto isto a consciência-assistente é conduzida a outro lugar para praticar. Mesmo explicando
dessa maneira, disse que isso é um mito de mil épocas passadas. Tinham esse método ou outro
método parecido porque consideravam que o homem não podia ter êxito no cultivo. Como alguns
completaram o cultivo através do corpo dessas pessoas, tais pessoas também acumulavam virtude.
Pois, depois de tudo, ela entregou toda a juventude dela à religião. Então, o que se podia fazer a
este respeito? Talvez fossem pessoas de bom coração e assim era permitido que elas nascessem
como consciência-assistente na próxima vida. Isto podia acontecer. Penso que essas oportunidades
eram raras. Então, quando nasciam como consciência-assistente, pediam para a pessoa praticar o
cultivo, o que também é raríssimo. Certamente, alguns eram recompensados com fortuna. Como a
pessoa podia ser premiada com fortuna? Ela poderia ser um funcionário com um alto cargo, ser
rica ou ter grandes negócios. Sua próxima vida seria assim, pois, depois de tudo, nesta vida ela
havia desenvolvido grande virtude. Não penso que ninguém dos que estão sentados aqui quer que
seja dessa forma. Quando falo disto, se alguém ainda me pergunta como é esta ou aquela prática
ou religião, penso que a qualidade-de-iluminação dessa pessoa é muito baixa. Cada um de vocês
pode ler as características de Falun Dafa que estão escritas aqui em cima. As pessoas não dão
atenção a elas e as consideram como um conceito comum e corrente. Estas características são as
leis do universo. No passado era assim.
Talvez vocês se sintam muito bem fisicamente ao sair deste lugar. Claro, há um ponto importante a
mencionar. Com a prática de cultivo, seu corpo sentirá incômodo novamente. Por quê? Porque
você tem carma acumulado de vida após vida e ele não se pode ser empurrado para fora todo de
uma vez. Você morreria no ato, se todo o carma fosse empurrado para fora de uma só vez. Por
isso, devemos remover todo o carma de seu corpo gradualmente. Isto fará com que você sinta
muito desconforto físico, e, depois de um tempo, perguntarão: “Estou doente?” Digo a todos que
não é doença. Porém, doerá muito. Algumas sensações serão muito sérias e parecerão muito sérias.
Claro, algumas pessoas sabem disso e ficam muito contentes quando não se sentem bem. Dizem:
“O Mestre está cuidando de mim; está tirando minhas doenças e eliminando meu carma”. Algumas
pessoas ficam ansiosas por não sentirem fisicamente essas coisas ou algo assim: “O Mestre não
está cuidando de mim; por que não estou eliminando carma?” No entanto, alguns praticantes novos
normalmente pensam que é uma doença e tomam remédios toda vez que se sentem mal. Eles
acham que é melhor praticarem o cultivo e tomarem remédio ao mesmo tempo. Porém, vimos o
princípio: os hospitais não podem eliminar o carma e os médicos não são praticantes, portanto, não
têm a poderosa virtude para fazer isso. São apenas técnicos entre as pessoas comuns, e só
conseguem eliminar as dores superficiais; eles não eliminam as doenças que se encontram nas
dimensões mais profundas. Tomar remédio apenas comprime as doenças para dentro do corpo, e é
o mesmo que acumulá-las. A pessoa não sente nenhuma dor na superfície, porém, a doença está lá
nos níveis mais profundos do corpo. Fazer uma cirurgia dá na mesmo. Por exemplo: Suponha que
alguém tenha um tumor e os médicos o retiram. Eles retiraram somente a matéria superficial,
enquanto que a verdadeira causa da doença ainda continua em outra dimensão; ela não foi tocada.
Neste caso, doenças mais graves decorrente do carma surgirão mais adiante no futuro. Algumas
pessoas parecem ter sido curadas de suas doenças; elas não voltarão a tê-las nesta vida. Porém, a
doença voltará na próxima vida. Devido ao fato de essas doenças serem empurradas para os níveis
mais profundos, elas surgirão outra vez, cedo ou tarde. O princípio é que o carma da pessoa deve
ser pago. O que fazemos em nossa prática é colocar para fora todas as coisas sujas desde a essência
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original de sua vida. Certamente, ninguém faz tal coisa. Só fazemos isto por vocês se realmente
vocês praticam o cultivo. Porém, todos devem controlar muito bem o xinxing, e não devem pensar:
“Ah! Estou doente novamente!” quando não se sentem bem. Se continuarem a pensar dessa forma
e tomarem remédios quando a “doença” aparecer, nós não interviremos nisto, pois a prática de
cultivo depende de qualidade-de-iluminação, não de regras impostas. Não dizemos que não devem
tomar remédios quando não se sentem bem. Não dizemos isto.
Algumas pessoas não consideram a si mesmas como praticantes. Apenas praticam os exercícios e
não estudam o Fa; fazem qualquer coisa. Mesmo que meu Fashen as veja praticando os exercícios,
meu Fashen não cuidará delas, pois elas são apenas pessoas comuns e, portanto, ficarão doentes.
Se criássemos regras proibindo tomar remédios, essas pessoas não poderiam atuar de acordo com
os requisitos para um praticante, e, sendo pessoas comuns, diriam que Li Hongzhi não permite
tomar remédio quando se está doente. Por isso, não digo se você pode ou não tomar remédios;
você deve decidir isso por você mesmo. De fato, isto é uma prova para vocês. Se vocês não podem
tratar a si mesmos como praticantes, ainda terão doenças. É apenas um princípio, e mencionamos
este princípio. Digo a todos que se quiserem praticar o cultivo, no futuro, todas as moléstias físicas
que tiverem serão a manifestação do carma acumulado em sua vida anterior sendo empurrado para
fora. Eu vi que muitas pessoas nasceram dezenas ou centenas de vezes. Acumularam muitas
doenças em cada uma dessas vidas, e elas têm que ser colocadas para fora. De qualquer forma,
todas devem ser eliminadas. No entanto, nem todas as doenças podem ser eliminadas em outras
dimensões, pois vocês precisam sofrer um pouco. Se você não sofresse, isto significaria que você
não estaria pagando as coisas más que fez. Se não passarem por isto, um dia, quando alcançarem a
perfeição e estiverem na posição de um Buda, vocês se sentirão muito mal por estarem ali. Os
outros perguntarão: “Como você chegou até aqui?” É correto? Esta é a razão de terem que suportar
uma parte da dor. E, enquanto vocês suportam, vocês aumentam a qualidade-de-iluminação.
Vocês considerarão uma doença ou considerarão algo para que o praticante elimine o carma?
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