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Há pouco nos vimos em Nova York e, agora, somente uns poucos dias depois, estamos 
reunidos aqui novamente. Pensei em dar a vocês um tempo para que assimilassem o que 
eu disse, uma vez que as coisas ensinadas em Nova York foram de nível elevado. Na 
verdade, se vocês refletirem com cuidado, provavelmente, descobrirão que os temas 
tratados recentemente são de nível muito mais elevado. Na realidade, eu tenho falado da 
“essência”. Há uma razão para que se faça desse modo, e a razão é que vocês possuem 
educação elevada. Há também alguns de vocês que obtiveram o Fa mais recentemente, 
e este grupo de pessoas melhora rapidamente, no entanto, os requisitos para eles são 
também elevados e seus níveis se elevam rapidamente. Vocês sentem que é difícil, e que 
há mais dificuldades, que parece haver mais tribulações, mas isto é inevitável. Muitas 
coisas que ensino atualmente jamais foram expostas. Devido ao tempo para o cultivo ser 
muito limitado, espero lhes ensinar este Fa tão rápido quanto possível de modo que 
vocês possam se cultivar o mais rápido possível; alcançar a consumação da maneira 
mais rápida possível. 
 
Ontem, falei sobre o seguinte tema: Vocês talvez conheçam a estória chinesa “Viagem 
ao Oeste”. Quando o Monge Tang1 foi ao paraíso ocidental para obter as escrituras, ele 
enfrentou todos os tipos de dificuldades e penalidades; nove vezes nove ou oitenta e 
uma tribulações; e, se ele deixasse de passar por uma única dessas tribulações, ele teria 
que compensar isso já que não seria aceito. Portanto, não foi nada fácil. Atualmente, 
para vocês é sumamente fácil obter o Fa. Mesmo que vocês não estivessem nos Estados 
Unidos, vocês poderiam comprar uma passagem aérea e chegar aqui em pouco tempo. 
Comparado a tal estória, vocês estão realmente obtendo este Fa de maneira muito fácil. 
Porém, cultivar não é tão fácil. Estive ponderando sobre o assunto: temos que verificar 
se as pessoas podem aprender este Fa, se tem permissão para obter este Fa, e como elas 
consideram este Fa. Este tempo não pode ser muito prolongado. Entretanto, as pessoas 
desconfiam quando se trata de obter o Fa, elas analisam e examinam uma e outra vez: 
“Devo aprender isso?”; há questionamentos do tipo. Também estamos pensando sobre 
esse assunto, porém acredito que seja bom o tempo ser limitado. Não é qualquer um que 
pode obter o Fa, nós acreditamos em relação predestinada. Em outras palavras, como o 
tempo é limitado, é possível que aqueles que supostamente não devem obter o Fa, não o 
obterão. Poderia surgir um problema se o tempo que temos fosse prolongado demais; 
isto poderia fazer com que pessoas que supostamente não devem obter o Fa, pudessem 
obtê-lo; e isto interferiria conosco e nos prejudicaria. Devido às suas desconfianças, elas 
nos causariam interferências. Certamente, a nossa porta está completamente aberta, não 
importa a pessoa, nós seremos responsáveis por você contanto que você seja capaz de 
aprender. Mas, de qualquer forma, precisamos examinar o coração das pessoas. 
 
O Fa-Buda é vasto, imenso e profundo. O Fa que hoje ensinamos está muito além dos 
entendimentos convencionais do Fa-Buda. Estamos ensinando o Fa de todo o Cosmo, a 
natureza de todo o Cosmo. Certamente, dentro desse imenso Cosmo, cada um dos níveis 
tem sua natureza cósmica formada pelos princípios do Fa manifestados por Zhen-Shan-

Ren em cada reino. E os princípios do Fa em cada nível são realmente enormes e 
complexos. Se alguém quisesse explicar os princípios de um nível em particular, talvez 
não pudesse explicá-los completamente mesmo em uma vida inteira. Eles são imensos e 
complexos. Como vocês sabem, Buda Sakyamuni ensinou o Dharma de acordo com o 
nível de Tathagata ao qual ele se iluminou. Ele ensinou às pessoas e aos discípulos que 
se cultivavam. Porém, depois de passar toda sua vida ensinando, ele ensinou apenas 

                                                 
1  Monge Xuan Zang (600 – 664 d.C.) da Dinastia Tang (618 d.C. – 907 d.C.) 
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aquilo relacionado com a sua via de cultivo. Buda Sakyamuni disse que existiam oitenta 
e quatro mil vias de cultivo e ele não incluiu nisso as vias de cultivo da Escola Tao. Na 
China, se diz que a Escola Tao possui três mil e seiscentas vias de cultivo. Estas nem 
sequer incluem as vias de cultivo dos Deuses das religiões ocidentais que conhecemos. 
Além disso, essas oitenta e quatro mil vias de cultivo sobre as quais Buda Sakyamuni 
falou referem-se apenas ao que ele viu ao nível de Tathagata, a aquilo que ele viu dentro 
da extensão de seu nível. Além dessa extensão ou espaço, existem tantas vias de cultivo 
que é impossível contá-las; há muitíssimos diferentes Budas Tathagatas e, portanto, 
princípios do Fa a se iluminar; então, é sumamente imenso. Vocês poderiam dizer que o 
Fa-Buda não pôde ser descrito nem em termos de vastos oceanos e mares. Este Fa é tão 
grande quanto o Cosmo, essa é a idéia. 
 
Hoje, utilizo a linguagem humana, a linguagem humana mais simples, para lhes ensinar 
sobre a situação geral deste imenso e profundo Cosmo. Se vocês podem verdadeira e 
profundamente entender este Fa e se cultivar neste Fa, então, a altura e profundidade 
das coisas que vocês experimentarão e as coisas às quais se iluminarão serão de tal 
ordem que estão muito além de qualquer descrição. Assim que começarem a se cultivar, 
gradualmente, vocês passarão por experiências e cada vez mais se iluminarão. Quanto 
mais lerem o livro Zhuan Falun, mais entenderão. Mesmo que vocês tenham qualidade-

inata realmente boa, no livro há mais do que o necessário para que vocês se cultivem 
neste Dafa. Não importa a altura a que queiram se cultivar, este Fa é suficientemente 
imenso para guiá-lo, este Fa é incrivelmente amplo e imenso. Como sabem, disse em 
Zhuan Falun que os princípios do Fa contidos no livro são verdadeiramente extensos. 
Vocês poderão ver que há incontáveis camadas sobre camadas de Budas, Taos e Deuses 
por trás de cada palavra; são incontáveis. Como cada nível possui os princípios para 
esse nível e cada nível tem Budas, Taos e Deuses desse nível, imaginem o quão imenso 
é este Fa. Na realidade, só lhes falei um pouco do que é. Entender verdadeiramente este 
Fa depende apenas de vocês, da sua própria iluminação e compreensão de seu cultivo 
real. Devido a isso, esclarecerei um princípio: Não pensem que basta ter lido Zhuan 

Falun, saber os exercícios; que basta ter em mente que a prática é boa e praticar os 
exercícios. Se vocês querem realmente melhorar, depende inteiramente deste livro. 
Vocês devem ler o livro sempre, sem parar. À medida que lerem o livro, vocês 
melhorarão e entenderão mais. Adicionalmente à leitura existem os exercícios, eles são 
um método suplementar para a consumação; e, fazendo assim, vocês elevarão 
continuamente os seus níveis. Assegure-se de não pensar erroneamente que ler o livro 
uma única vez e praticar os exercícios juntos de vez em quando é o suficiente. Este Fa é 
sumamente importante. Vocês devem dedicar muito esforço em estudar o Fa. 
 
Este Cosmo é imenso, sua estrutura é extremamente complexa. Já falei a vocês sobre a 
composição das dimensões. Por exemplo: a matéria é composta de moléculas e de 
partículas ainda mais microscópicas. A dimensão que conhecemos também é composta 
dessas partículas. Atualmente, entre as partículas conhecidas pela ciência há as 
moléculas, os átomos, os nêutrons, os núcleos atômicos e os elétrons, indo além, há os 
quarks e neutrinos. O que está além disto é desconhecido pela ciência atual. Disse que o 
reino de cada nível dessas partículas é o que chamamos o plano desse nível. Na 
realidade, as partículas não se encontram distribuídas em um plano, ao invés disto, estão 
espalhadas por todos os lados dentro desse nível; não é um plano. A humanidade não 
tem um termo para isso, então, damos o nome de plano; esta é a única maneira de 
explicarmos isso. Dentro desse reino de camadas e partículas se forma uma dimensão. 
Entre as partículas existem dimensões, e dentro das mesmas partículas também existem 
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dimensões. Certamente as partículas também podem formar partículas de diferentes 
tamanhos. Então, entre as partículas de diferentes tamanhos compostas pelo mesmo tipo 
de partícula, também existem dimensões. Este é o conceito de dimensões que expliquei 
na última vez. 
 
Sempre digo que entre os átomos e moléculas há uma vasta dimensão. Nós, humanos, 
vivemos entre a camada das partículas maiores, compostas de moléculas, e os planetas 
que podemos ver; os planetas também são uma camada de partículas. Os humanos 
vivem nessa dimensão. Um planeta também é uma partícula. Indo mais longe, a galáxia 
da Via Láctea também tem uma camada externa. A Via Láctea juntamente com as 
outras incontáveis galáxias espalhadas pelo universo poderiam formar uma dimensão? 
Elas também estão relacionadas entre si. Além das galáxias, ainda existe outra expansão 
cósmica; portanto, essa expansão cósmica é uma camada de partículas? Certamente é 
uma camada de partículas. O cosmo é incrivelmente imenso, simplesmente não há como 
descrever o quão imenso ele é. Três mil universos como o universo no qual habitamos 
formam uma camada de universo maior que, por sua vez, tem uma camada externa, e é 
uma partícula de um universo ainda maior. As partículas de que acabo de falar foram 
expandidas de um só ponto. Na verdade, partículas de cada camada estão espalhadas por 
todo o cosmo. O que foi descrito foi apenas sobre duas camadas de universo, e vocês já 
podem concluir que isso é inconcebível. Na verdade, a ciência da humanidade do futuro 
tão pouco será capaz de conhecer isso; a humanidade nunca será capaz de conhecer 
coisas de níveis tão elevados. Mesmo no grau que acabamos de comentar, esta camada 
de partículas não é mais que uma partícula de pó, uma diminuta partícula de pó neste 
imenso Cosmo. Vocês não podem imaginar o quão imenso é este Cosmo! E isto se 
refere a apenas esse tipo de dimensão que comentamos durante esse tempo todo. 
 
Na última vez, eu falei sobre a composição das dimensões. Falei também dos tipos de 
dimensões que se encontram entre os átomos e as moléculas, e entre as moléculas e os 
planetas. As partículas atômicas em cada camada também formam partículas de 
diferentes tamanhos. Então, entre as camadas dessas partículas de diferentes tamanhos, 
também existem dimensões. Analisemos as moléculas como exemplo: Nós já sabemos 
que existe uma dimensão entre os átomos e as moléculas. Os átomos formam as 
moléculas; são necessários vários átomos organizados e unidos para formar uma 
molécula. Portanto, entre uma camada de partículas maiores compostas por umas 
poucas partículas atômicas e uma outra  camada de partículas maiores compostas por 
muitas partículas atômicas, também existe um outro nível de dimensão. Como disse, as 
moléculas podem formar qualquer coisa na superfície mais externa, coisas como as que 
os humanos podem observar tais como o aço, o ferro, a água, o ar, a madeira e nossos 
corpos humanos. Esta é uma camada de matéria que os humanos podem ver, e ela é 
formada por uma camada de partículas maior compostas por moléculas. Certamente, as 
moléculas também formam uma segunda camada de partículas, se considerarmos a 
matéria que é formada por tamanhos de moléculas um pouquinho menor do que estas 
que formam a nossa dimensão. Também podem formar uma terceira camada de 
partículas e, contando de cima para baixo, todas estas são compostas de moléculas já 
que as moléculas podem formar partículas de diferentes tamanhos. Então, entre elas 
também há dimensões, isso mostra que esse Cosmo é sumamente complexo. E isto não 
é tudo, porque dentro de cada nível de dimensão também existem dimensões verticais, 
isto é, dimensões formadas por diferentes níveis. Em outras palavras, dimensões de 
diferentes níveis formam os muitos níveis de Céus dos quais as religiões falam. Além 
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disso, em dimensões de diferentes níveis também existem diferentes paraísos unitários. 
Isto é sumamente complexo. Eu tenho lhes falado apenas sobre um fenômeno comum. 
 
Na realidade, além deste tipo de dimensão, há também um tipo de dimensão “grossa”, 
que é a dimensão na superfície mais externa. Muitas vezes lhes digo... bem, alguém 
também me perguntou sobre o que eu quis dizer em um de meus artigos do livro 
Escrituras Essenciais Para um Maior Avanço, quando eu disse: “A sociedade humana 
encontra-se bem no meio, na camada mais externa e na superfície mais externa”. 
Quanto ao significado de “superfície mais externa”, de acordo com os princípios deste 
Cosmo, não existe interior ou exterior nem tampouco existe o conceito de grande ou 
pequeno como entende a humanidade. Os conceitos são completamente diferentes de 
nossos conceitos humanos. Hoje falarei sobre este “exterior”. Por que eu digo que a 
humanidade se encontra na periferia da superfície e na parte mais externa? O que quero 
dizer com isso? Dizendo de outra forma, além do tipo de dimensão sobre a qual falei 
antes, existe outro tipo de dimensão que o desta dimensão habitada pelos humanos; ela é 
completamente diferente das dimensões onde habitam os Deuses. Todas as dimensões 
sobre as quais falei anteriormente são compostas por matérias microscópicas de alta 
energia, enquanto a dimensão a qual me refiro agora é composta por matéria superficial. 
Dentro dessa matéria superficial também existem muitos e muitos elementos diferentes 
e partículas diferentes. Essa dimensão superficial e muito especial é como a nossa 
habitada por humanos: nos corpos de vocês existem células de diferentes tamanhos que 
também podem ser chamadas de partículas. Na superfície de cada célula existe uma 
camada de pele. E isso existe em todo o trajeto até chegar à própria pele do corpo que é 
composta pela pele das partículas na superfície do corpo humano; a pele que envolve as 
partículas na superfície do corpo humano forma a pele carnal humana na superfície. Em 
um nível sumamente microscópico, a pele também é uma dimensão sumamente imensa. 
O tecido corporal formado pelas peles das partículas que estão dentro do corpo humano 
é completamente diferente da estrutura que se encontra na superfície. O Cosmo também 
é assim. Portanto, o Cosmo é muito complexo. Qual é a dimensão que nós, humanos, 
habitamos? Digamos que é totalmente composta por partículas. Não importa o quão 
grandes ou pequenas sejam as partículas, cada partícula tem uma “cobertura” exterior. 
 
Na realidade, hoje, estou lhes falando sobre essa “cobertura” exterior. Mesmo assim, 
com tal camada exterior, as partículas envolvem outras partículas que, por sua vez, 
continuam envolvendo outras partículas, de forma que umas parecem estar no interior; a 
Terra se encontra na posição central; na realidade, todas pertencem à camada exterior. 
Por isso eu digo que os humanos estão na parte mais externa. Todos os humanos 
pertencem à camada mais externa porque todos estão associados à camada da superfície 
mais exterior. A “pele-carapaça” é um sistema independente. O Cosmo tem uma 
“cobertura” exterior que é a maior, e todos eles estão associados com tal “cobertura” 
externa maior. Esta dimensão na qual existe a carne dos nossos corpos humanos 
também é formada desse modo. Esta dimensão tem suas características especiais, e é 
totalmente diferente dos paraísos dos Deuses ou das dimensões sobre as quais falei 
anteriormente. Certamente, a origem de toda a matéria do Cosmo provém destas 
dimensões. 
 
Alguém me perguntou sobre queimar incenso. Disse a ele que quando a substância deste 
lado desvanece, o objeto no outro lado fica livre, é liberado. Ao mesmo tempo, o objeto 
deste lado pode ir ao outro lado. A substância deste lado é muito apreciada naquele 
lado. Isto acontece porque ao queimar a substância neste lado, ela se transforma; não é 
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de modo algum a mesma substância que estava aqui. Uma vez eu disse: Se vocês 
pudessem levar um punhado de terra depois de concluir o cultivo nesta Terra, aqueles lá 
em cima diriam que você é extraordinário. Essa é a idéia. Dizem que no Paraíso da 
Felicidade Suprema é possível encontrar ouro onde quer que se vá. Por isso, se vocês 
forem ao Paraíso da Felicidade Suprema, vocês descobrirão que lá não existe nem uma 
pequena pedra ou uma simples partícula de pó; portanto, se vocês levassem um só 
pouquinho de matéria daqui para lá, ela seria muito valiosa. Nós, humanos, temos um 
ditado: O raro é valioso, e o raro é notável. Certamente, esse não é sempre o caso. 
Apenas estou dando uma idéia. Isto ocorre porque toda a matéria daquele lado 
realmente se origina daqui. Também não existe uma necessidade de que nós, humanos, 
tenhamos que fazer isso. Os mecanismos do Cosmo se encarregam de fazer essas coisas. 
 
Deixe-me falar mais sobre este mundo na superfície, sobre os planetas que podemos ver 
com nossos olhos. Cada planeta também tem suas próprias dimensões; muitas 
dimensões formadas por partículas de diferentes tamanhos. A dimensão da superfície 
que é composta das partículas maiores é somente a “cobertura” ou a sua superfície mais 
externa. Há pouco utilizei o corpo humano como analogia. Se utilizarmos o Cosmo 
como analogia, então, o universo em que nós, humanos, vivemos fica situado na 
“cobertura” exterior do Cosmo. 
 
O Cosmo é incrivelmente imenso e, na realidade, nós também estamos no centro do 
universo. Há pouco disse que as partículas estão envolvidas por diferentes partículas e, 
vocês, na realidade, estão na parte externa porque a estrutura, a matéria e a associação 
de dimensões onde vocês existem são as mesmas de sistemas das dimensões que 
pertencem à camada mais externa, e está restringida pelas dimensões que pertencem ao 
nível externo; esta é a situação. Além disso, como mencionei anteriormente, o Buda 
Sakyamuni disse que um grão de areia contém três mil mundos. Na realidade, o que o 
Buda Sakyamuni disse é que as dimensões microscópicas formadas na superfície das 
partículas de areia contêm um número infinito de mundos diferentes. Porém quero 
explicar isto mais claramente hoje: A “cobertura” externa de areia, a pele, e as 
“coberturas” das partículas em cada camada que formam os grãos de areia se encontram 
no mesmo sistema que a nossa dimensão material. Vidas e mais vidas dentro das 
partículas de diferentes tamanhos compostas por moléculas têm a mesma configuração e 
forma da nossa humanidade. Em outras palavras, as pessoas que se encontram dentro de 
um grão de areia são exatamente iguais às da nossa raça humana; existem pessoas de 
pele negra, de pele branca e de pele amarela. No futuro, vocês descobrirão que suas 
roupas não são tão diferentes daquelas que foram usadas pelos nossos povos antigos. E 
digo mais, em um nível mais microscópico, ocorre outro tipo de mudança geral, e este 
tipo de mudança geral já foi mencionado. Ou seja, os diferentes mundos microcósmicos 
também têm certos espaços cósmicos. Acabo de falar dos espaços cósmicos compostos 
por partículas de areia. 
 
Essas vidas que existem nos mundos microscópicos sobre os quais falamos pertencem a 
outro sistema; um sistema de vidas de outro corpo cósmico onde também há Budas, 
Taos, Deuses, humanos, animais, substâncias, montanhas, água, céu, terra, ar e toda 
matéria existente correspondente a seus universos microscópicos. Também existem 
mundos mais microscópicos, e mundos ainda mais microscópicos que possuem as 
mesmas coisas. Por isso, no passado, muitos de nossos cultivadores viram Budas 
surgindo de mundos microscópicos contidos em um diminuto grão de areia, terra ou 
pedra. Esses Budas também podem aumentar de tamanho. Em um sistema menor que 
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esse, também há Budas, Taos, Deuses e humanos; e esses Budas também podem se 
transformar e virem ao nosso mundo, já que são Budas. Quão grande podem se tornar? 
No máximo, pode aumentar de tamanho até o tamanho da Galáxia Via Láctea. Quando 
eles se tornam pequenos, simplesmente desaparecem de tão microscópicos. Como são 
Budas desses mundos microscópicos, são totalmente diferentes dos Budas do nosso 
corpo cósmico. Porém, têm a mesma aparência, e os requisitos para o cultivo também 
são os mesmos. Também são grandiosos. Eles também estão sujeitos ao Fa de Zhen-
Shan-Ren que permeia tudo de cima a baixo. 
 
Este Cosmo é incrivelmente maravilhoso. E nos mundos muito, muito menores que 
esses, também existem mais corpos cósmicos onde há Budas, Taos, Deuses, humanos e 
matéria de menor tamanho. Porém, não existem seres somente em um grão de areia, na 
verdade, eles estão espalhados em todo tipo de matéria e partículas de diferentes 
tamanhos, dentro ou fora, e também nas “coberturas” de todas as partículas do cosmo. 
Acabo de enfocar as coisas existentes nos níveis microscópicos. Quando este imenso 
corpo cósmico alcança certo tamanho, vai mais além deste nosso corpo cósmico. O 
alcance deste corpo cósmico não pode ser descrito com o termo “universo”, já que é 
completamente diferente deste conceito. Quando o Cosmo alcança certo limite se chega 
a um vazio onde nada existe. Se você continuar indo mais além, descobrirá a existência 
de um corpo cósmico maior que é completamente diferente de nosso corpo cósmico. O 
corpo cósmico a que me refiro está completamente além do conceito deste universo. Os 
Budas, Taos e Deuses que existem nesse corpo cósmico maior são especialmente 
enormes. Eles nos vêem da mesma forma que nós vemos os Budas, Taos, Deuses, 
humanos e coisas do mundo microscópico ou de um corpo cósmico microscópico. 
Portanto, eles pertencem a outro sistema que é inconcebivelmente enorme. Além da 
forma que eles nos vêem, eles enxergam nosso corpo cósmico do mesmo modo que 
enxergamos relíquias escavadas. Eles consideram peculiar, maravilhoso, muito bom e 
interessante. Também acham que estes seres são infinitamente maravilhosos. Este corpo 
cósmico extremamente pequeno também está cheio de vida, e eles vêem dessa forma. 
Porém, eles não têm, de forma alguma, os conceitos existentes dentro do espaço deste 
corpo cósmico que é ocupado por seres como nós. Aos olhos desses Budas, vocês são 
microorganismos que não têm relação alguma com eles. É assim que também se sentem 
muitos de nossos cultivadores quando observam cenas em rochas, areia, ou inclusive em 
partículas ainda mais microscópicas. 
 
Quando o Terceiro Olho de alguns de nossos estudantes está aberto, eles podem ver 
montanhas e rios dentro do Terceiro Olho deles. Eles correm para fora, correm para fora 
em grande velocidade. Passam correndo por muitas e muitas montanhas e rios, e 
inclusive muitas e muitas cidades, e, assim, continuam correndo para o exterior dentro 
do Terceiro Olho deles. Eu posso dizer que as cenas que vocês vêem não vêm do 
exterior: São verdadeiramente a forma e manifestação de mundos existentes nas células 
dentro de sua cabeça em partículas mais microscópicas. Muitas vezes eu digo que se 
vocês pudessem ver, poderiam encontrar muitas cidades em um simples pêlo, e pode 
haver trens e veículos circulando ali. Isto parece realmente inconcebível. É um mundo 
sumamente imenso e complexo do mesmo modo que este nosso é; é completamente 
diferente do entendimento da nossa ciência moderna. Muitas vezes também digo que a 
ciência chegou a um entendimento deficiente, a base estabelecida pela ciência está 
errada desde o início. Por isso, ela está confinada a tal ponto. Se a compararmos com a 
verdadeira ciência pela qual realmente aprendemos sobre o universo, vida e matéria; a 
ciência moderna não pode nem sequer ser considerada uma ciência, já que as maravilhas 
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do universo nunca poderão ser descobertas a partir do caminho seguido pela ciência 
atual. A raça humana pensa que os seres humanos são os únicos seres existentes no 
universo; isso realmente dá pena, muita pena. Na realidade, os extraterrestres têm 
visitado nosso planeta e suas visitas têm sido registradas em fotografias, e, mesmo 
assim, as pessoas não acreditam na existência deles. Isto acontece porque as pessoas 
estão restringidas por esta ciência. Essas pessoas impulsionadas por suas emoções não 
investigam nem são razoáveis. Estão dispostas a acreditar apenas naquilo que já é 
aceito. Elas dão pouca importância se algo é realmente correto ou não, elas estão 
dispostas a acreditar só nas coisas que aprenderam nos livros. Essa é a forma das 
dimensões das quais falamos. Devido à linguagem humana ser muito limitada, para 
mim, foi difícil explicar isso. Eu pergunto: Todos vocês entenderam? (Aplausos). 
 
Os Budas, Taos e Deuses que conhecemos, e toda matéria que vemos nesta dimensão, 
têm incontáveis universos, inumeráveis universos; não podem ser contados nem sequer 
com a unidade zhao. Este espaço cósmico é imenso. É um sistema independente. Então, 
indo além deste espaço existe um corpo cósmico ainda maior, o qual é outro sistema 
independente. Indo mais além deste sistema, existem sistemas maiores e maiores ainda; 
o Cosmo é incrivelmente imenso. E no mundo microcósmico é sumamente, sumamente, 
sumamente microcósmico. Onde nós, humanos, vivemos é quase a posição central; seja 
isto visto da perspectiva macroscópica ou da perspectiva microscópica; este mundo 
humano está quase no centro. Certamente, diferentes partículas formam diferentes 
dimensões. Além disso, na superfície também há mundos compostos por diferentes 
partículas. Vocês sabem que quando estive na China alguns estudantes me perguntaram 
o porquê de quando o yuanshen (espírito-primordial) de alguns discípulos saía do corpo 
e viajava pelo espaço desta nossa dimensão material humana, ele não via os paraísos 
dos Budas ou os paraísos dos Deuses. Tudo o que ele podia ver eram cenas reais da 
nossa dimensão material. Por que ele não viu Deuses? É porque ele entrou neste tipo de 
camada dimensional que é uma dimensão onde vivem os humanos como nós, ele entrou 
numa dimensão material como a nossa; e essa foi a situação que ele viu. Esta é a forma 
de existência do tipo de dimensão da qual falo. 
 
Também, alguns estudantes me perguntaram: “Como foi criada a vida humana?”. Como 
falei anteriormente sobre a origem da matéria, eu falarei sobre esta pergunta também. 
Não pensem que estou falando de ciência; Fa-Buda abrange tudo. Eu já falei sobre a 
origem da matéria. Então, qual é a sua origem? Eu não falei qual é a origem da matéria. 
Por não ser possível falar sobre a origem de todos os diferentes corpos cósmicos, eu me 
restringi a falar sobre o quão imensos eles são e, certamente, posso falar sobre qual é a 
origem da matéria e dos seres que existem nos diferentes reinos que se encontram 
dentro deste corpo cósmico. Na realidade, a origem da matéria é a água. A água que deu 
origem ao Cosmo não é a água da gente comum que existe aqui na Terra. Por que digo 
que a água é a origem da matéria? Quando a matéria mais microscópica de diferentes 
níveis alcança certo ponto, não existe mais matéria. Uma vez que se chega a esse ponto, 
não existe matéria; as partículas de matéria deixam de existir. Se observarmos mais 
além, encontraremos esta situação: você encontra algo sem partículas materiais e que é 
tranqüilo, geralmente, o chamo de “água tranqüila”. Também chamo a isso de “a 
origem”, de água sem vida. Se você jogar algo dentro dela, não se formam ondulações. 
Vibrações sonoras também não criam ondulações nessa água; é completamente imóvel. 
Certamente, a composição mais fundamental da matéria provém deste tipo de água. 
 



 9 

Como é a sua composição? Existe o Fa do Cosmo. Este Fa do qual falamos é Zhen-

Shan-Ren. Esta natureza do Cosmo se combina com essa água em sua forma mais 
primitiva, mais microcósmica; combina-se com as partículas unitárias da matéria mais 
primordial que também podem ser chamadas de partículas primordiais. Cada uma delas 
é unitária, não é nada! É como se fosse uma bolha de água. Então, duas partículas 
primordiais se combinam para formar uma partícula primordial maior. Por sua vez, dois 
grupos de duas partículas que formaram uma ainda maior se combinam para formar 
uma partícula ainda maior. Essas combinações continuam até que partículas de 
diferentes níveis formam a aparência externa de diversas substâncias, seres, matéria, ar, 
luz, água e tempo necessários ao existir, e assim sucessivamente. As partículas podem 
se combinar de diferentes formas, o que atualmente é chamado de “seqüência de 
configuração”. 
 
As seqüências de configuração das partículas são diferentes, e isto resulta nas diferentes 
superfícies da matéria desse reino. Vão se combinando e formando partículas cada vez 
maiores desde o microcosmo até o macrocosmo, e se combinam e formam o que nós, 
humanos, conhecemos hoje em dia como neutrinos, quarks, elétrons, prótons, núcleos 
atômicos, átomos e moléculas; essa combinação forma a matéria superficial que nós 
conhecemos e inclusive os corpos cósmicos maiores. No que diz respeito à composição 
desta superfície material, as diferenças são muito grandes porque as seqüências em que 
se combinam são variadas. Porém, todos nós sabemos que a madeira é composta por 
moléculas, o aço é composto por moléculas e o plástico também é composto por 
moléculas. Até a água da nossa dimensão é formada por água microscópica que se 
combina para formar partículas maiores e estas partículas maiores, por sua vez, formam 
moléculas de água. Como a matéria superficial se forma do mais microscópico, posso 
dizer que o Cosmo todo, ao menos a parte dele que somos capazes de entender, é 
composto de água; de uma água com uma densidade sumamente alta e que se encontra 
totalmente imóvel. 
 
Talvez vocês já tenham ouvido algumas lendas antigas sobre taoístas que extraíam água 
de pedras. Posso lhes dizer que isso é completamente certo, já que toda matéria é 
composta de água ainda que isso seja inexplicável pelos conceitos de nosso pensamento 
humano moderno ou pela nossa ciência moderna (as pessoas acham que vocês estão 
contando uma lenda ou algum conto de fantasia). Pode-se extrair água inclusive do aço 
ou do ferro; estes também podem se dissolver em água. Não importa o quão sólida 
pareça ser a matéria, suas partículas básicas são compostas de água. Se você entender os 
poderes divinos do Fa-Buda desta perspectiva, creio que não será difícil entender isso. 
Aqueles taoístas tinham tanto poder que podiam fazer as pedras voltarem à matéria 
primordial. A estrutura que acabo de falar segue uma hierarquia; em diferentes níveis 
maiores existem diferentes tipos de água como esta. 
 
Também descobrimos outra situação. Como acabei de dizer, a nossa água provém dessa 
água microscópica que forma partículas de camadas maiores até que, ao final, forma as 
moléculas de água; a água do nosso mundo. Sendo assim, a água que dá origem aos 
diferentes níveis não poderia formar camadas de partículas maiores que estas do mundo 
material humano? E logo, continuar formando água nesse determinado nível? Na 
verdade, eu não posso dizer o que é este Cosmo em sua totalidade. Porém, posso dizer 
que nos diferentes níveis há diferentes origens de matéria; em outras palavras, diferentes 
águas que dão origens à matéria. Quanto maior for o nível, maior será a densidade da 
água que formará as diferentes partículas, as diferentes águas e os diferentes seres em 
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diferentes dimensões. Como vocês sabem, o corpo humano, o aço, o ferro e tudo são 
seres e coisas dentro de nossa dimensão. Em outras palavras, os seres que conhecemos, 
que os humanos podem entrar em contato, que podem ser vistos com seus olhos, na 
realidade, também provêm da água. É simplesmente água do mundo humano, esta água 
humana superficial que é composta daquela água original imóvel, e a distância entre 
essas duas águas já é imensa. E os seres e as substâncias que nossos olhos humanos não 
podem ver, também, são compostos dessa água. Como todos sabem, se espremerem e 
espremerem um vegetal em suas mãos, não sobrará nada mais do que água. O mesmo 
acontece com as frutas. Atualmente, os cientistas afirmam que setenta por cento do 
corpo humano é composto por água. Porém, eles não sabem que inclusive os ossos e 
cabelos são compostos por partículas de água mais microscópica. Na realidade, tudo é 
água; só que são compostos de partículas ainda mais microscópicas. Tudo o que existe 
nesta nossa dimensão material é composto por água. 
 
A matéria microscópica pode formar substâncias de diferentes aparências, e isto ocorre 
devido às diferentes seqüências de configurações das partículas. Se vocês fossem 
capazes de fazer magia... No passado, muita gente fazia magia, eles convertiam água em 
gelo, ou uma coisa em outra. Isso parece inconcebível, mas de forma alguma é 
inconcebível. Quando vocês forem capazes de mudar o arranjo das seqüências 
moleculares de alguma coisa, esta coisa automaticamente se converterá em outra coisa. 
Como vocês fazem para mudar a aparência de algo? Certamente a aparência é muito 
fácil de mudar e, uma vez que a aparência mudar, se converterá em outra coisa. Quanto 
mais elevado é o nível de um Buda, Tao ou Deus, maior é o seu poder. Como vocês 
sabem, os humanos são muito deficientes. E o quão deficiente eles são? Se os humanos 
querem fazer algo ou realizar algo, eles necessitam utilizar as mãos e os pés, necessitam 
fazer um trabalho físico. Porém, os Budas não precisam fazer isso. Os Budas apenas 
precisam imaginar; somente um pensamento já é o suficiente porque os Budas possuem 
muitos poderes divinos, capacidades sobrenaturais e também têm seus poderosos gong. 
Cada partícula microscópica desse gong tem a imagem do próprio Buda e essas 
partículas microscópicas são compostas por partículas mais microscópicas, e todas elas 
têm a imagem do Buda. Pensem um pouco sobre isso, o gong deles é emitido no 
momento em que surge o pensamento. E agindo desde o nível sumamente microscópico, 
ele muda as estruturas das partículas de diferentes níveis. E o tempo utilizado por eles é 
o de uma dimensão mais rápida, assim as coisas ocorrem instantaneamente. Os Budas 
fazem as coisas rapidamente, já que não estão restringidos pela nossa dimensão nem 
pelo nosso tempo. Eles transformam um objeto desde a sua origem em algo diferente e 
isso é feito instantaneamente. É desta forma que funcionam os poderes divinos do Fa-

Buda.  Por que um objeto muda no momento em que o Buda pensa? Quando um Buda 
pensa, as incontáveis partículas e a imensurável sabedoria de seu gong fazem mudanças 
simultâneas em cada nível; todo o seu gong atua nas mudanças que ele quer fazer, e as 
partículas maiores de seu gong mudam a superfície do objeto. Seu gong faz mudanças 
simultâneas desde o mais microscópico até o superficial, desde as partículas mais 
originais de um objeto até as partículas mais superficiais. O Buda consegue fazer com 
que isso ocorra em um instante; ele consegue fazer isso instantaneamente. O nada se 
converte em algo, já que ele é capaz de mudar as partículas e moléculas do ar e criar 
objetos que vocês podem ver, convertendo o nada em algo. Por que os poderes divinos 
do Fa-Buda são tão poderosos? Nem a ciência nem a tecnologia humana jamais poderão 
alcançar tal ponto. 
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O poder do Fa-Buda não pode ser alcançado pela raça humana por meios científicos ou 
tecnológicos, pois é impossível aos humanos elevar sua moralidade na mesma 
velocidade que caminham os avanços científicos e tecnológicos. E, além disso, quando 
os humanos querem realizar algo, seus apegos se tornam muito fortes, o que acaba 
violando os princípios do Fa do Cosmo. Sendo assim, é impossível que seus xinxing 
alcancem um nível muito elevado. Os seres humanos possuem várias emoções, desejos 
e toda classe de apegos: O desejo de competir, a inveja, a ostentação, avareza etc. Se a 
ciência chegasse a tamanho avanço tecnológico, ocorreria uma guerra entre galáxias no 
universo; realmente haveria guerras cósmicas. Porém, os Budas, os Taos e os Deuses 
não permitem que isso aconteça; definitivamente não permitirão que os seres humanos 
causem desordem no Cosmo; sendo assim, os Deuses restringem o desenvolvimento da 
raça humana. Não deixam que a ciência e tecnologia alcancem um nível tão alto assim 
sem a correspondente melhoria da moralidade humana; é absolutamente proibido. 
 
Freqüentemente, digo-lhes que a raça humana passou por diferentes períodos históricos 
antes de chegar aos nossos dias.  Em outras palavras, a raça humana foi exterminada 
várias vezes depois de sofrer catástrofes em diferentes períodos históricos. Em seguida, 
uma nova raça humana surgia. Chegamos aos dias atuais após diferentes ciclos como 
esses. Por quê? A comunidade de cultivadores descobriu esta situação: Sempre que a 
raça humana esteve em situação perigosa, ou foi eliminada pela história, isso ocorreu 
em uma época em que a moralidade humana estava sumamente degenerada. Algumas 
pessoas falam sobre o quão grandiosa era a civilização grega, porém, o que aconteceu a 
ela? Atualmente é possível encontrar vestígios dela: As coisas que restaram da cultura 
grega são do período final do desenvolvimento da civilização grega e, por meio deles, 
descobrimos que entre os gregos também existia o homossexualismo, a promiscuidade 
sexual, e, além disso, o modo de vida era muito extravagante, corrupto e terrivelmente 
degenerado; é possível constatar que a humanidade havia se degenerado terrivelmente. 
Por que a civilização grega desapareceu? Porque sua moralidade já não era o 
suficientemente boa. Os seres humanos não podem ser chamados de seres humanos 
simplesmente porque têm a aparência humana. Por que os fantasmas não são chamados 
de seres humanos? Afinal de contas, eles têm apenas uma camada a menos que vocês. E 
por que os macacos e gorilas não são chamados de humanos? É porque os seres 
humanos possuem o padrão moral humano e valores morais, e não apenas membros 
humanos e um tronco humano. Quando os seres humanos perdem seus padrões e valores 
morais, seu código de conduta, eles deixam de ser seres humanos. Para ser franco, posso 
dizer que os Deuses já não consideram como seres humanos os humanos da sociedade 
humana atual. Então, pensem um pouco sobre isso: Os seres humanos não estão em 
situação perigosa? O governo pode permitir algo, o país pode permitir algo, a nação 
pode permitir algo, e inclusive até você pode aprovar isso em sua mente, no entanto, 
isso não é necessariamente algo bom. Por isso, se vocês observarem a sociedade atual, 
verão que o uso e tráfico de drogas, a fabricação de entorpecentes, mudanças de sexo, o 
homossexualismo, a liberação sexual, o crime organizado etc. surgem como correntes 
sem fim. O egoísmo e os desejos têm criado inimizades entre as pessoas; não há um 
único pensamento decente. Todo tipo de fenômenos de uma sociedade degenerada se 
alastra por todas as partes. A chamada arte moderna, o “rock and roll”, a natureza 
demoníaca existente nos campos de futebol, e coisas do tipo, são encontradas em todas 
as ocupações e profissões. Essas coisas permeiam cada aspecto da sociedade. A 
corrupção da mente humana inverteu os valores das pessoas: Elas tomam o bem pelo 
mal e o mal pelo bem; os valores das pessoas estão invertidos. Ganhar dinheiro, ser 
famoso, utilizar a força para alcançar interesses pessoais, os partidários da ideologia de 
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luta, glorificar os chefões do crime organizado... Vocês diriam que isso pode ainda ser 
considerado algo humano? 
 
Veja a forma como os estudantes do segundo grau vestem suas calças, com os cintos 
presos às suas nádegas, com coisas parecidas com intestinos colocados ao longo das 
pernas até os pés, com a ponta do cinto pendurada para fora. Suas cabeças são raspadas 
dos lados, com cabelos só na parte de cima da cabeça como se fosse um telhado. Outros 
deixam apenas uma franja de cabelo no meio como se fossem monstros, e mesmo assim 
acham que fica bem assim. Porém, eles realmente ficam bem assim? Se vocês avaliarem 
cuidadosamente, verão que eles não possuem a mínima noção do que é bom gosto. As 
mulheres se vestem de preto, usam cabelos parecidos aos de um demônio e possuem 
rostos sem expressão facial muito parecidos aos dos fantasmas no mundo subterrâneo. 
Isto acontece porque os valores das pessoas estão invertidos. Com demônios instigando 
o caos, a raça humana considera belo aquilo que é obscuro e tenebroso. 
 
Como disse em outro dia, quanto mais feios são os brinquedos, e quanto mais 
monstruosas, demoníacas e fantasmagóricas são suas aparências, mais rapidamente eles 
são vendidos; ninguém mais quer as bonecas bonitas. O valor moral das pessoas mudou 
completamente. Pensem um pouco sobre isso: Não é uma situação aterrorizadora? O 
desenvolvimento da raça humana é realmente cíclico. Há apenas uma maneira de 
prevenir que esta classe de coisas aconteça: mantenham a moralidade humana. Como 
vocês perceberam, nos dias atuais, os problemas sociais surgem um atrás do outro e 
nenhum governo é capaz de solucioná-los. Problemas étnicos, problemas entre nações, 
conflitos entre povos, conflitos dentro das nações, numerosas causas para os crimes na 
sociedade... Todos os governos consideram isso uma tremenda dor de cabeça e ninguém 
consegue resolvê-los. Por que ninguém consegue resolvê-los? Porque todos os métodos 
empregados apenas resolvem o fenômeno dentro do fenômeno. Porém, quando 
conseguem controlar um fenômeno, surge outro pior. Então, quando vocês controlam 
um fenômeno, nasce outro muito pior. As leis criadas pela raça humana confinam e 
restringem as pessoas como autômatos, incluindo os próprios legisladores. Confinam as 
pessoas a tal ponto que não sobra saída alguma. Com a promulgação de muitas leis, os 
humanos passam a ser controlados como animais e assim não há saída; sendo assim, 
ninguém é capaz de encontrar uma solução. 
 
Eu posso dizer que a raiz da causa de todos os males da raça humana, de fato, é a 
degeneração da moralidade humana. Se não partimos deste princípio, nenhum problema 
da humanidade poderá ser resolvido. Partindo desse princípio, todos os problemas da 
humanidade poderão ser resolvidos. Não é verdade? Pensem sobre isso: Se cada 
indivíduo, do mais profundo de seu ser, exigir de si mesmo ser uma boa pessoa, for 
capaz de exercer o autocontrole, considerar sempre os outros em primeiro lugar e não 
prejudicar os outros, e, ao invés disso, pensar primeiro se os outros poderão ou não 
suportar as coisas, então, imaginem só como a sociedade se tornará. Leis ainda seriam 
necessárias? Necessitaríamos de policiais? Na verdade, todos exerceriam o autocontrole 
e a autodisciplina. A propaganda política e o controle pela força não podem alcançar 
aquilo que só pode ser conseguido por meio da moralidade; o que eles conseguem é 
justamente o contrário. No mundo atual, todos consideram bom o sistema legal. Na 
realidade, isso é o último recurso quando já não resta outra saída. A humanidade vem se 
desenvolvendo ao longo de anos. Nunca existiram tantas leis assim no passado, apenas 
existia a simples “Lei do Rei”, e a virtude era o único critério para julgar o bom e o 
mau. Certamente, a moralidade dos povos antigos era muito mais elevada do que a 
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atual. As pessoas de hoje pensam que os povos antigos não eram bons. Na realidade, 
isso ocorre porque vocês observam os povos antigos com as noções degeneradas dos 
tempos modernos. No passado, as pessoas não eram menos inteligentes que o homem 
moderno. A porção do cérebro humano utilizada nunca aumentou; ocorre que o homem 
moderno considera a si mesmo como grandioso e muito inteligente. 
 
O desenvolvimento da sociedade também foi planejado pelos Deuses. Foi planejado que 
quando vocês se desenvolvessem até esta etapa, seria permitido que tivessem os 
modernos maquinários e equipamentos e as comodidades modernas. Os povos antigos 
não pensaram também em produzir tais coisas? Os Deuses não planejaram essas coisas 
para aquela época. O homem moderno não é mais inteligente que o dos povos antigos. 
Certamente, as pessoas se tornam mais presas a esta realidade material quanto mais 
desenvolvidas se tornam as coisas. Elas pensam que essas coisas são realizações 
extraordinárias que as pessoas do passado jamais poderiam alcançar; que o homem 
moderno está em uma condição tão boa quanto a dos imortais; ontem vocês vieram de 
avião da Europa, e hoje já estão nos Estados Unidos, como os imortais. Quero lhes dizer 
que tudo isso já existiu em um tempo remoto neste imenso cosmo; isso já existiu em 
outros mundos. As pessoas se tornaram más e caíram a este nível onde se encontra a 
humanidade, nesta Terra. Todas as mentes humanas possuem consciência mesmo antes 
de nascer; só que elas mesmas não estão conscientes dessas coisas. Coisas como: “Os 
meios científicos e tecnológicos”, ou “quão avançada é nossa ciência e nossa 
tecnologia”, ou esses “aviões e veículos que foram desenvolvidos”, ou essas “coisas 
modernas”... Na realidade, todo esse desenvolvimento ocorreu porque as coisas do 
passado foram armazenadas em suas consciências; fizeram essas coisas com esse lixo, 
com o material mais grosseiro da superfície mais externa. E os humanos acreditam que 
tudo isso é muito bom. A humanidade decaiu dessa maneira. Eles se tornaram maus, 
decaíram a este nível; precisam suportar sofrimentos. Portanto, o desenvolvimento da 
humanidade não segue os desejos dos seres humanos; não é permitido aos seres 
humanos fazerem o que quiserem, nem coisas para sentirem mais comodidade, isso é 
totalmente inaceitável. É por causa disso que os seres humanos se encontram em uma 
situação perigosa. Enquanto há pessoas falando de catástrofes por todos os lados, eu 
nunca falo sobre essas coisas; não há sentido em falar sobre isso. Eu não falo se haverá 
ou não catástrofes. Mesmo se houver uma catástrofe, ela não terá nada que ver com os 
nossos praticantes nem com as pessoas boas. Porém observei que os humanos chegaram 
a esta etapa presente na qual são incapazes de resolver seus problemas e se encontram 
em dificuldades; a humanidade não encontra uma saída; e isso se deve realmente à 
degeneração moral da humanidade. Falamos sobre a formação dos seres e sobre as 
dimensões, e também sobre a humanidade. A matéria pode formar seres humanos 
porque quando as partículas se combinam e se convertem em diferentes substâncias, 
elas também formam diferentes substâncias humanas na superfície. Quando a seqüência 
de configuração das moléculas é aquela das partículas dos ossos, a substância da 
superfície é osso. Quando sua seqüência de configuração é aquela das moléculas de 
carne, sua substância na superfície é carne. As seqüências de configuração das 
moléculas podem formar qualquer coisa. E isto constitui seu ser; é simples quando se 
explica de uma maneira tão clara. 
 
Acabei de falar sobre outro tema. Muitas pessoas dizem que os Deuses criaram os seres 
humanos. Alguns falavam de como os seres humanos foram criados do barro. Nós não 
falaremos especificamente de como os seres humanos foram criados; na realidade existe 
toda classe de formas. Um simples pensamento de um grande Deus pode criar todos 
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vocês. Tudo têm vida. Depois de criar sua aparência externa, criam-se seus órgãos 
internos. Os seres humanos pensam que o corpo humano é extremamente complexo, 
porém, para os Deuses de grande sabedoria e grande entendimento, é um assunto trivial. 
Um Buda pode com um simples pensamento criar seus órgãos internos compostos de 
matéria em um nível sumamente microscópico; ele pode fazer isso instantaneamente. 
No momento em que algo se forma, uma vida entra nele. Certamente, o ser humano 
também possui um Fu Yuanshen (Espírito-assistente); porém muitas vidas se unem para 
formar um ser humano. Isto é o que ocorre. 
 
No passado, havia sempre um debate no mundo científico: Quem veio primeiro, o ovo 
ou a galinha? Eu diria que nem a galinha nem o ovo. Simplesmente matéria 
microscópica forma matéria macroscópica, partículas menores formam partículas 
maiores; e elementos que não podem ser chamados de matéria formam matéria. Em 
termo de volume, as partículas que compõem os corpos dos seres maiores são diferentes 
da nossa e, portanto, o tamanho das aparências externas também é diferente; porém as 
seqüências de configuração das partículas na superfície da matéria que formam os seres, 
grandes ou pequenos, são iguais. Por exemplo, se cada partícula do corpo dos seres 
humanos de uma camada maior é um planeta, a carne formada por esses planetas tem a 
mesma configuração molecular da que forma a carne em nosso corpo humano. Em 
outras palavras, essa seqüência de configuração dos planetas é a mesma que a seqüência 
molecular que forma a nossa carne. Certamente, os seres humanos de uma camada 
menor, ou inclusive de uma camada muito menor, são formados da mesma maneira. 
Isso é tudo o que eu direi sobre este tema.  
 
A estrutura deste Cosmo foi amplamente explicada. Certamente, eu não posso falar 
sobre seus detalhes. Algumas pessoas me perguntaram: “Mestre, queremos saber como 
vivem os Budas”. Eu lhes respondi: “Então se cultivem até se converterem em Budas”. 
Os seres humanos não podem saber como vivem os Budas. Os seres humanos não 
possuem tal conceito. Se lhes contasse, vocês entenderiam isso com a alegria humana, 
com os conceitos e a lógica humana, e isso seria a mesma coisa que faltar com respeito 
e insultar os Budas. Por isso, não podemos falar sobre coisas específicas. Como a 
linguagem humana é limitada, somente posso falar em termos gerais. Certamente, o 
idioma chinês é o mais apropriado para ensinar o Fa hoje em dia, e não há escolha 
melhor, pois a linguagem chinesa é a mais expressiva e possui os significados mais 
intrínsecos de todos os idiomas do mundo. Não poderíamos expressar as coisas se 
tivéssemos que utilizar o inglês ou outro idioma. Eu utilizei alguns dialetos locais com o 
objetivo de explicá-lo melhor. O idioma chinês padronizado também é incapaz de 
explicar as coisas claramente e, devido a isso, vocês perceberam em minhas palavras, o 
uso de expressões locais que podem descrever as coisas de forma exata, que a escolha 
de minhas palavras não é convencional; o novo estilo bagu2 não abrange significados 
mais profundos. Não haveria como expressar as coisas se eu não fizesse deste modo. 
 
Agora, falarei sobre um tema que preocupa a todos. Algumas pessoas disseram: 
“Mestre, tenho praticado, porém ainda não posso ver nada”. Vamos falar sobre o motivo 
pelo qual algumas pessoas podem ver e outras não. Na realidade, já falei sobre isso 
quando ensinei sobre o Terceiro Olho. Os requisitos para os praticantes são elevados e 
os princípios estão sendo elevados continuamente. Se eu explicar mais profundamente, 

                                                 
2 Bagu- um estilo de escrita 
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isso irá mais além deste entendimento. Porém relacionarei o que vou falar com aquilo 
que falei no passado. Eu lhes explicarei isso mais profundamente. 
 
A maioria dos praticantes ouvintes presentes possui uma qualidade-inata muito boa. Na 
realidade, desde o momento que vocês iniciaram na prática de cultivo até o dia de hoje, 
mesmo para aqueles com pouco tempo de prática, vocês já deveriam ser capazes de ver 
algumas coisas. No livro Zhuan Falun sempre insistimos no estrito requisito de eliminar 
apegos humanos, e muitos evitam ver devido a isso. Muitas pessoas vêem algo de forma 
embaçada, mas não ousam acreditar nisso. Há várias razões que lhes impossibilitam ver. 
A primeira razão é que algumas pessoas pensam: “Ao ver algo só acreditarei se eu o vir 
com a mesma nitidez com que vejo as coisas neste mundo”. Este obstáculo é muito 
forte. Eles sempre analisam esses assuntos com pensamentos e noções humanas. Não é 
assim que acontece. Quando vocês realmente puderem ver assim tão claramente, 
haverão atingido a iluminação; vocês estarão cem por cento iluminados. Naquele 
momento, vocês verão os deuses mais claramente do que vêem os seres humanos. Serão 
capazes de ver mais claramente porque nestes mundos, o sentido de estereoscopia é 
mais forte do que no nosso mundo. 
Vocês já estariam cem por cento iluminados, já teriam alcançado a iluminação, se 
realmente pudessem ver as coisas com tamanha nitidez. Neste caso, vocês veriam os 
Deuses mais claramente do que vêem os seres humanos. Seriam capazes de ver mais 
claramente porque os sentidos estereoscópicos são mais forte que no nosso mundo; o ar 
é mais limpo que o nosso, a matéria é mais real que a nossa. Alguns praticantes não 
vêem precisamente porque possuem as noções de que somente quando vêem com 
nitidez é que é verdade; porém não é assim que ocorre. Não se permite que vocês vejam 
as coisas claramente durante o curso de cultivo, vocês só poderão ver as coisas meio 
embaçadas. Há também um pequeno número de pessoas que vêem com muita nitidez, 
mas, mesmo assim, o que vêem é apenas parcial, pois seus campos de visão são 
restringidos. Assim, só podem ver com clareza uma pequena parte. Se o campo de visão 
de uma pessoa for amplo, as coisas que ela verá, seguramente serão embaçadas, não 
poderá ver com tanta clareza, ou poderá ver apenas dimensões muito baixas e também 
umas poucas dimensões. Por isso, não devemos criar obstáculos baseados nos valores 
materialistas humanos que são chamados de “realistas”. Esta é uma razão. Porém 
existem exceções. Já que a quantidade de pessoas que vêem com muita clareza desde o 
nascimento é muito pequena, não falarei sobre isso. 
 
Há outra razão que ocorre com muitos de vocês; não é que não possam ver; sim vocês 
podem ver, mas vocês sempre pensam que é uma ilusão e sempre acreditam que é fruto 
da imaginação. Às vezes, isso ocorre na etapa inicial do cultivo. Como mencionei em 
Zhuan Falun, você não deve utilizar a intenção mental, já que a imagem muda conforme 
o pensamento; quando você pensa, a imagem muda conforme mudanças ditadas pelo 
pensamento, e alguns não sabem lidar com essa situação. Junto com os fatores criados 
pelos apegos e a excitação existe outro obstáculo. Qual? Isto é, o que a mente de vocês 
pensa e a imagem do objeto que vêem, são refletidos na mesma área do seu cérebro. 
 As pessoas não vêem as imagens com os olhos. Na verdade os olhos transmitem as 
imagens, via nervo óptico, para a área da glândula pineal no cérebro. Certamente, no 
momento em que você pensa em algo e a imagem se reflete em sua mente, também, se 
produz um efeito nessa área. Então, isso cria uma impressão falsa: quando realmente 
você vê de fato algo, por ser pouco nítido, você acha que é sua imaginação. Na 
realidade não é sua imaginação, realmente você o viu. 
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No passado, muitas vias de cultivo inferiores pediam aos seus discípulos que treinassem 
a visualização. Se não podiam ver, eles treinavam a visualização; a finalidade era 
visualizar cada vez mais para tornar isso mais real; quanto mais visualizavam mais real 
se tornava; esse era o método de treinamento deles. Justamente por haver omissões, é 
difícil obter Verdadeira Fruição sendo guiado por uma via inferior de cultivo; visualizar 
é em si mesmo um apego. Quando você não pode ver o que eles pedem para vocês 
verem, vocês simplesmente visualizam se esforçando para tentar ver os detalhes; e 
conseguem visualizar melhor ainda com os olhos fechados; quanto mais pensam, mais 
real isso se torna; e isso dá a impressão de que a visualização se torna cada vez mais 
real. Isso ocorria com aqueles que praticavam uma via de cultivo inferior. Já que são 
vias periféricas de cultivo, elas não consideravam a isso um apego. No entanto, depois 
de tudo, eles não falam sobre a Consumação. 
 
Nós tratamos estes assuntos com muita seriedade. Qualquer apego os impedirá de 
alcançar a Consumação. Estou dizendo a vocês que devem estar plenamente conscientes 
sobre este assunto. Provavelmente, você achou que aquilo que você viu era fruto da 
imaginação, porém, você não pode praticar pensando dessa forma. Por exemplo, alguém 
viu um Falun de forma embaçada e pensou que foi sua imaginação; se ele o viu se 
movendo ou girando, posso assegurar que realmente o viu. Se seguirem o que eu disse, 
vocês poderão comprovar e ver o que acontece. Estou falando apenas para os discípulos 
que já podem ver, mas que pensam que tudo o que vêem é fruto da imaginação. Para 
aqueles que não passaram por esta experiência, não insistam em visualizar, isso seria 
um apego. Eu falei sobre isto justamente para eliminar suas barreiras mentais. 
Certifiquem-se de não desenvolver este apego, assegurem-se de não se apegarem a isso. 


