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Vim participar desta conferência e, como todos vocês, eu também gostaria de escutar 
suas experiências. Eu fui o primeiro a sugerir a realização desta conferência. Nunca 
fizemos uma conferência de amplitude nacional nos Estados Unidos para compartilhar 
experiências entre os estudantes de Falun Dafa; penso que isto é muito bom, e as 
condições também são adequadas para que os estudantes se reúnam e compartilhem 
suas experiências. Já se passou um ano desde a última vez que estive nos Estados 
Unidos para ensinar o Fa. Todos vocês progrediram ao longo deste ano de cultivo. 
 
Todos podem sentir que o cultivo avançou a passos largos desde a última vez que vocês 
escutaram o Fa. Então, para que vocês percebam o quanto avançaram no cultivo, acho 
que compartilhar experiências será muito bom para vocês. Isto também pode acelerar o 
processo de difusão do nosso Dafa. 
 
Falando de difusão, atualmente, existe um entendimento errado. Alguns dizem “O 
Mestre nos ensinou que devemos nos apressar no cultivo genuíno”. Eles pensam que eu 
quero que eles parem de fazer tudo e se dediquem em tempo integral ao genuíno cultivo. 
Certamente, eu não disse que é para deixarmos o trabalho de pessoa comum. Vocês 
devem equilibrar adequadamente a relação entre seus trabalhos de pessoa comum e seus 
cultivos. O mais importante disso tudo é que vocês não estão levando a sério a questão 
da difusão do Fa. Vocês já obtiveram o Fa, porém, há muita gente que ainda não o 
obteve. Na realidade, digo que nenhuma pessoa da sociedade atual deve ser um humano. 
O que significa isto? Desde um tempo muito remoto, eu fiz arranjos para que hoje eu 
pudesse ensinar o Fa. O que ensino é um Fa sumamente grandioso. O Fa do Cosmo 
inteiro. Na última vez que estive em São Francisco, expliquei a todos a estrutura do 
Cosmo. Muitos de vocês obtiveram algum entendimento sobre isto e pensam: “Então é 
assim a estrutura do Cosmo!”. 
 
Na realidade, digo: o conceito que lhes ensinei na última vez sobre a estrutura do 
Cosmo, a qual vocês acham que é incrivelmente enorme, é ainda somente um grão de 
pó no grande corpo cósmico. Então, pensem no quão vasto é o Cosmo. Uma vez que um 
Fa tão imenso é difundido na sociedade humana, pensem o quão fácil é assimilar uma 
pessoa. Darei um exemplo muito simples: se uma palha de aço cai num forno de fundir 
ferro fundido, a palha se dissolve em um piscar de olhos. Não seria nenhum esforço 
para um Fa tão imenso assimilar uma pessoa, eliminar os seus carmas, eliminar os seus 
pensamentos incorretos, e assim sucessivamente. Já que o nosso Fa é tão poderoso, 
então, porque agimos desta maneira? Não podemos fazê-lo dessa forma na sociedade 
humana comum, pois não é considerado cultivo fazer desta forma; na realidade, isto 
seria uma re-criação, seria o mesmo que descartar uma pessoa completamente e recriar 
outra pessoa. Com o objetivo de você continuar sendo você mesmo, você mesmo deve 
praticar genuinamente o cultivo. Certamente, muitas provas de xinxing surgirão durante 
a prática de cultivo e aparecerão conflitos entre os estudantes quanto a cooperarem entre 
si, pois todos querem lidar bem com as coisas do Dafa e assim sucessivamente. Todos 
esses conflitos são inevitáveis. É que vocês não percebem que é assim mesmo. 
 
Se um Fa se torna público sem que surjam tribulações e sem que poderosas virtudes 
sejam estabelecidas para as gerações futuras, eu diria que se trata de uma via perversa. 
Este Fa não seria grandioso, não haveria nada para se alegrar nem virtudes poderosas a 
serem deixadas às gerações futuras. Sem dúvida, seria dessa forma. Vocês obtiveram o 
Fa que ensino e são capazes de praticar o cultivo, então, vocês também devem pensar 
sobre como fazer com que outras pessoas possam obter o Fa e praticar o cultivo. Como 
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acabei de dizer: nenhuma pessoa na sociedade humana atual veio aqui para ser um ser 
humano. Mas, não sintam complacência. Se vocês não obtiverem o Fa ou se vocês não 
puderem retornar através do cultivo, vocês serão apenas seres humanos. Você poderá 
inclusive decair ainda mais e se tornar inferior a um ser humano. Portanto, vocês devem 
reconhecer a importância de difundir o Fa. Isto é tudo que direi sobre este assunto. 
 
Muitos estudantes querem que eu fale sobre coisas de níveis elevados que nunca foram 
ditas antes. Esses estudantes não poderão ter êxito no cultivo se tal apego não for 
abandonado. Não é verdade? Qualquer apego é um obstáculo. Digo que todo o processo 
de evolução e formação do desenvolvimento da sociedade humana atual é controlado e 
impulsionado por seres extraterrestres. Somente agora falo sobre isto. Provavelmente, 
poderia me expressar mais profundamente sobre isto se usasse a linguagem da antiga 
China, no entanto, vocês não conseguiriam entender. A mentalidade de todos vocês é a 
mentalidade das pessoas modernas e, sendo assim, tenho que ensinar utilizando os 
conhecimentos científicos modernos, os quais são realmente muito superficiais. O nível 
de entendimento da humanidade é muito superficial. A ciência está limitada a esta 
dimensão física que pode ser vista pelos olhos humanos. Esta dimensão é apenas mais 
uma entre as infinitas dimensões que estão dentro dos Três Reinos. Quantas camadas de 
matéria há dentro dos Três Reinos? O número é incalculável, no entanto, a humanidade 
habita apenas uma. Tudo o que seus olhos podem ver está dentro desta camada; a visão 
humana está confinada dentro dos limites desta extensão. A mente humana nunca será 
capaz de avaliar o quão vasto é o Cosmo, pois a mente humana não tem tal capacidade. 
A linguagem humana não pode descrever o estado do universo nos reinos de níveis 
elevados. Não existe tal vocabulário ou até mesmo o conceito para descrever claramente 
isso. Consequentemente, não há como expressar os ensinamentos de níveis elevados 
com a linguagem humana. Somente mediante contínuos avanços no cultivo é que você 
poderá entender gradualmente ou se iluminar a eles por você mesmo. O Fa se mostrará 
a vocês quando o lerem. 
 
Como este Fa pode ter efeitos tão imensos e capacitá-los a obter princípios de níveis tão 
elevados? De fato, digo que um livro de gente comum - esses livros feitos com folhas de 
papel e tinta impressa – não tem nenhum efeito. Tudo o que esses livros podem fazer é 
expressar os princípios humanos comuns conhecidos pelo homem. O livro Zhuan Falun 
não seria diferente se não tivesse significados tão profundos. Por que cada vez que você 
lê o livro Zhuan Falun você pode ver ou se iluminar a princípios de diferentes reinos 
que são de níveis excepcionalmente elevados? É porque existem incontáveis camadas 
sobre camadas de Budas, Taos e Deuses por detrás de cada palavra. O número deles é 
incontável. Todos os que estão aqui, sem importar o quão possam se elevar por meio do 
cultivo e, mesmo que estejam completamente iluminados, ainda assim, não são capazes 
de ver os limites deste livro. Então, pensem em quão elevado nível vocês poderão ir se 
praticarem o cultivo de acordo com este livro. Quando chega o momento de você 
avançar no cultivo, todos os Budas, Taos e Deuses por detrás das palavras veem isso e 
lhe ajudam. Quando você alcança um novo nível e já está qualificado para conhecer os 
princípios deste nível, eles lhe revelam os verdadeiros significados dessa palavra ou de 
determinadas frases. E, em um instante, você sabe tudo. Na verdade, não é que você se 
tornou inteligente. É que eles lhe mostraram propositalmente um entendimento mais 
elevado. No entanto, se você não atingir tal nível através do cultivo, você absolutamente 
não conhecerá os princípios de tal nível; há esse rígido pré-requisito. Quando você está 
consciente dos princípios de um nível, você já se encontra neste nível. 
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Muitos de nossos estudantes sentem na superfície que seus progressos no cultivo são 
lentos, e lhes surgem frequentemente pensamentos e estados mentais negativos, o que os 
tornam ansiosos. Digo que vocês não precisam ficar ansiosos. A forma do nosso cultivo 
de hoje é diferente de todas as formas de cultivo do passado; sem dúvida, todas as 
outras formas de cultivo são parecidas. E todos esses cultivos são diferentes do nosso, 
pois nós não seguimos os caminhos dos Fa e Taos inferiores. Todos são parecidos, pois 
todos os Fa antigos pertenciam à forma mais baixa e limitada de prática de cultivo 
dentro do Dafa do Cosmo que é ensinado agora. Certamente, ao difundir este Dafa, 
escolhemos o melhor em termos de imenso poder, em termos de forma de cultivo e em 
termos de método para salvar pessoas. Sendo assim, como este Fa não seria capaz de ter 
um efeito tão grande? Há pouco falei sobre o profundo conteúdo deste Fa, e que isto se 
deve ao que há por detrás do livro. 
 
Os Budas, Taos e Deuses de que falo não são falsos; eles são Budas, Taos e Deuses 
reais personificados neste Fa. Eles têm enormes poderes. Eles se encontram por detrás 
de cada palavra e, ainda assim, podem ser infinitamente grandes, essa é, sem dúvida, a 
responsabilidade deles. Eles são uma manifestação do Fa. Portanto, é muito fácil para 
este Fa assimilar uma pessoa. Todos os Fa e formas de cultivo do passado são tão 
somente umas poucas formas nos níveis mais baixos do imenso Fa do Cosmo; estão em 
níveis relativamente baixos. Se tivermos tempo, lhes falarei sobre a estrutura do Cosmo 
dentro de certos níveis. 
 
Primeiro, vamos falar sobre a importância de se estudar o Fa; digo que estudar o Fa 
pode fazer vocês avançarem no cultivo. Isto ocorre porque existem significados por 
detrás do Fa. Por que outro livro não pode alcançar este nível? Por que não pode 
alcançar este estado? É porque não possui nada profundo; na verdade, não é que não 
tenham absolutamente nada. Muitas vezes, digo para que não mantenham livros de 
religiões más. Estou me referindo a esses livros de religiões perversas ou más, ou 
qigong maus. É porque também existem certas coisas por trás de suas palavras, e suas 
coisas também estão inseridas ali; certamente não são Budas, Taos ou Deuses, mas 
coisas sujas como futi, fantasmas, espíritos e outras coisas caóticas. Um corpo humano é 
precisamente como uma roupa, e a mente humana é precisamente como um chapéu. 
Convertem-se em quem os veste. Por que isto acontece? Os seres humanos são muito 
débeis e podem ser controlados e interferidos por qualquer coisa. Os seres humanos não 
são patéticos? Sim são. No entanto, os seres humanos decaíram para este nível devido às 
suas próprias ações. Realmente, para cada um de vocês que estudam o Fa não tem sido 
fácil; vocês têm toda classe de interferências e problemas. Toda vez que querem estudar 
o Fa, vocês ficam muito ocupados no trabalho ou sobra pouco tempo para vocês, e 
assim por diante. Talvez isto pareça ser uma situação natural. Na verdade, há toda classe 
de fatores que interferem para impedi-los de obter o Fa. De fato, há pessoas que até 
dizem que este Fa não é bom. Certamente, vocês não devem julgar tais pessoas, pois 
tais pensamentos provavelmente não sejam delas mesmo, mas de outro ser. Essas coisas 
más controlam o que ela diz. Este tipo de gente não pode ser salva. Já que essa pessoa 
não é ela mesma, como ela poderia ser salva? Os fatores perversos se aproveitam dessa 
pessoa porque ela tem uma mente muito má; devido a isso, não é possível salvar essas 
pessoas que causam dano direto ao Dafa. Há também pessoas que estão completamente 
podres e perderam totalmente a consciência. Coisas más controlam o que elas dizem e 
fazem já que tais pessoas perderam o controle de si mesmas. Nosso Fa exige ser 
praticado com a mente consciente. Não podemos dar o Fa a quem não está consciente 
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ou perturbado, e até mesmo quer ser controlado por consciências alheias. Como permitir 
que o mal controle o nosso Fa, como poderíamos dá-lo a eles? 
 
Vocês encontrarão muitas dificuldades durante a prática de cultivo. Quando os vejo 
sofrer muito no cultivo, eu também sinto muito! Às vezes, quando alguns estudantes 
não conseguem passar uma prova, eles, penosamente e com lágrimas nos olhos, olham o 
meu retrato e pedem em suas mentes que o Mestre os ajude a eliminar mais de suas 
dificuldades ou que os liberte dessas situações tão difíceis. Vocês sabem o que penso? 
Se eu tivesse eliminado tais tribulações para vocês, vocês perderiam a oportunidade de 
avançar. Vocês acham que poderiam simplesmente se elevar para um nível tão elevado 
sem tribulações? Isto é absolutamente proibido. Sabemos que todos os seres humanos 
trouxeram muito carma de suas vidas anteriores. É exatamente como Jesus disse: “O 
homem é um pecador”. Se você quer ir para o Céu, como seria possível esquecer e não 
pagar o seu carma, seus pecados, e simplesmente deixar tudo isso para trás? Pensem, 
isto seria possível? Absolutamente não. Portanto, vocês mesmos devem eliminar seus 
carmas e pagar o que devem. Vocês precisam melhorar o xinxing enquanto eliminam o 
carma. Somente quando tiverem alcançado tal nível no cultivo é que poderão ascender a 
ele. O Fa lhes permite se elevar até tal nível. 
 
Você poderá encontrar muitas tribulações durante a prática de cultivo. Enquanto estiver 
estudando o Fa sinceramente, você poderá vencer todas as dificuldades. Enquanto 
estudar o Fa sinceramente, qualquer nó em seu coração que for difícil de desatar ou algo 
que não possa vencer poderá ser resolvido encontrando a resposta dentro do Fa. Este Fa 
ensina como ser um ser humano e como ser um ser celestial. Também ensino como ser 
um Buda, Tao ou Deus e até um Ser Supremo de níveis ainda mais elevados. Como um 
Fa como este não poderia desatar o nó de seu coração? Como este Fa não lhe abriria a 
mente? Como este Fa não resolveria seus problemas? Ele pode fazer tudo isto. Muitas 
vezes, você não tem vontade de se desfazer das diversas noções que formou durante um 
longo tempo na sociedade humana. Você acredita que obteve sucesso em diferentes 
campos e não quer abandoná-lo. Você também se apega aos chamados “conceitos 
corretos” que se aprende entre as pessoas comuns. São justamente essas coisas que 
bloqueiam algumas pessoas. Há também os hábitos de vários tipos que você 
desenvolveu na sociedade humana, ou a forma de vida humana e as coisas de pessoas 
comuns que todos perseguem. Essas coisas são as mais sensíveis e as que você mais 
teme mudar. Uma vez confrontadas, você protestará imediatamente; algumas pessoas 
prefeririam até deixar de aprender o Fa. Não se pode fazer nada quanto a isto. Aprender 
o Fa ou não só pode ser decidido por você mesmo. Ninguém lhe forçará a aprendê-lo. 
 
Falando de maneira geral, todos têm obstáculos ao estudar o Fa. Para os intelectuais, o 
obstáculo é a ciência moderna. Se algo está de acordo com a ciência, eles aceitam, caso 
contrário, não aceitam e ficam fortemente bloqueados. Na realidade, ninguém sabe o 
motivo pelo qual eu incorporei a ciência moderna em meus ensinamentos do Fa. Por 
que fiz isto? A razão é que eu quero quebrar esta barreira que lhe impede de obter o Fa. 
Algumas pessoas estão sob a influência de várias religiões. Se algo está de acordo com a 
sua religião, ela dirá que é bom e aprenderá; se for diferente, ela não aprenderá. Com o 
propósito de lhe salvar e lhe preparar para obter o Fa, também falo sobre coisas 
relacionadas às religiões. Falo também sobre como surgiu e ocorreu a corrupção das 
religiões. Para as pessoas comuns que não podem deixar seus trabalhos na sociedade 
humana comum, meu Fa ensina como praticar o cultivo adaptado ao máximo a esta 
sociedade. Certamente, não é que estou sendo condescendente. Este Fa realmente pode 
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capacitá-lo a praticar o cultivo tendo um trabalho. Existem também muitas outras 
situações. Todos têm muitos obstáculos ou têm uma ou muitas noções que não 
conseguem deixar. Cada noção humana é um obstáculo. Não estou contra o glorioso 
desenvolvimento da humanidade de hoje; também não desaprovo a experiência 
acumulada pela sociedade humana até os dias de hoje. No entanto, digo que você, como 
cultivador, deve se desfazer de tudo isso de sua mente. As pessoas comuns podem viver 
nessa glória e viver com noções humanas, porém, como cultivador, você deve deixar 
tais noções adquiridas. Em outras palavras: este é o princípio que ensinei. Você deve 
praticar o cultivo adaptado ao máximo à vida das pessoas comuns. Já que você vive 
entre as pessoas comuns, você deve ir ao trabalho ou à escola como uma pessoa comum. 
No entanto, deve abandonar a mentalidade humana. 
 
Não estou dizendo que ao deixar a mentalidade humana, você não possuirá nada – que 
será como um monge ou frade -, este não é o caso. Eu pedi que se pratique o cultivo 
entre as pessoas comuns de forma que esteja de acordo com o modo de ser da sociedade 
humana comum. Em outras palavras: o que você realmente perde são os apegos. É 
muito difícil aos seres humanos abandonarem seus apegos. Quando realmente você for 
capaz de abandonar os apegos, você descobrirá que não perdeu nada. Aprender o Fa é 
por si só, uma grande benção. Por que você teria que perder algo? Se você realmente 
perder algo, isto será devido a você não renunciar ao apego. Seu apego é continuamente 
mostrado a você com o objetivo de você poder superá-lo. Se realmente lhe ocorre uma 
crise, o propósito disto é para que você deixe o apego. Se você insiste em não abandoná-
lo e ainda se prende a ele, o que acontece? Há uma estagnação. Quanto mais teimoso 
você for, pior será a situação e a sua condição também piorará. Quando você deixar 
verdadeiramente o apego, provavelmente descobrirá que as coisas se transformarão 
imediatamente; sua mente relaxará repentinamente e seu corpo mudará e se tornará mais 
solto. Ao olhar para trás, você verá que não perdeu nada. É exatamente como um 
provérbio chinês: “Depois de passar pela floresta sombria, haverá flores brilhantes e 
outra aldeia mais adiante”. Repentinamente as coisas boas reaparecem em seu caminho. 
 
Certamente, quando as coisas boas voltarem para você, ainda que você tenha mais 
riqueza, mais bênçãos ou as dificuldades voltem, você perceberá que já não está mais 
apegado a isso como as pessoas comuns. Dará pouca importância a essas coisas, no 
entanto, todas lhe pertencem. Isto não é bom? Por que você está tão preocupado e 
dolorosamente apegado ao seu dinheiro, ao seu trabalho ou a seus desejos a ponto de 
não comer nem dormir bem e sempre viver com medo de perder essas coisas? Você 
acredita que é bom viver dessa maneira? Realmente, o que os seres humanos não podem 
abandonar é o apego. A sociedade humana não perderá seu estado de sociedade humana 
porque alguém pratica o cultivo. A forma de existência dos seres humanos será mantida 
para sempre. Querendo ou não, ela sempre existirá. O que ocorre é que as pessoas 
comuns não conseguem abandonar seus apegos, portanto, elas vivem uma vida de 
sofrimento. 
 
Certamente, os seres humanos são muito complicados. A vida passada de uma pessoa, a 
anterior, ou inclusive vidas anteriores em diferentes tempos, determinam a quantidade 
de bênçãos que ela terá. Ao ver que alguém é um destacado chefe em seu trabalho, você 
não deveria pensar que se praticar o cultivo e deixar os seus apegos, que você se tornará 
um chefe como ele; as coisas não são assim. Estamos na sociedade humana, então isto 
tem a ver com as coisas que você traz com você. Você tem certa quantidade de bênçãos 
enquanto pratica o cultivo. Provavelmente teria a mesma quantidade de bênçãos se não 
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praticasse o cultivo. Qual é a diferença? A diferença é que sua mente está relaxada; se 
você não praticasse, sua mente estaria tensa. Pense: se você age como uma pessoa 
comum, você leva uma vida muito sofrida, sua mente sofre demais não permitindo que 
você coma ou durma bem. Sem dúvida, assim seu corpo se cansará, envelhecerá e se 
deteriorará e contrairá muitos tipos de doença de pessoa comum. Por outro lado, se você 
solta o apego, estará em um estado muito tranquilo, mesmo sendo pobre. Na realidade, 
você não ficará pobre porque aprende o Dafa. Penso que viver feliz é melhor do que 
viver apegado dessa maneira. Certamente, você precisa fazer seu trabalho mundano. 
Mais e mais pessoas começam a praticar o cultivo; digo que seria totalmente errado se 
todos vocês deixassem de trabalhar. É apenas uma questão de como equilibrar 
corretamente tal relação em nossa mente. De qualquer forma, é uma grande benção 
aprender o Dafa. Ao livrá-los de apegos humanos, o Dafa traz boa fortuna aos 
discípulos. Certamente, a boa fortuna definitivamente não se obtém vivendo apegado 
em se tornar um grande chefe. 
 
Quando surgirem perguntas no estudo do Fa, ou quando estiver com problemas que não 
podem ser resolvidos, não persiga ou busque repostas externamente. Por exemplo: 
quando ocorrerem problemas entre os estudantes ou com o assistente encarregado, não é 
correto apontar o dedo para os outros e, com isso, causar conflitos que produzem 
situações tensas. Se isto acontece entre os discípulos do Dafa e você fica chateado com 
isso, então, a sua mente está no nível de uma pessoa comum. Quando enfrentar qualquer 
problema, você deve sempre se dirigir ao Fa para encontrar a resposta. Deve examinar a 
si mesmo, olhar para dentro e perguntar-se: “O que fiz de errado? Fiz algo incorreto e 
isto fez com que surgisse este problema hoje?” Pense nisto cuidadosamente. 
 
Quando enfrentarem problemas, quantos de vocês podem buscar verdadeiramente 
dentro de vocês mesmos as razões? Certamente, muitos de vocês são capazes de fazer 
isto em alguns períodos, no entanto, são incapazes de fazerem em muitos outros. Se em 
um problema, vocês descobrirem verdadeiramente a causa disso dentro de si mesmos e 
tiverem a coragem de reconhecê-lo e enfrentá-lo, então, perceberão que o problema 
mudou e que o conflito desapareceu completamente. De repente, parece como se nunca 
tivesse ocorrido um conflito entre você e a outra pessoa. Para um cultivador não existem 
coincidências, e não é permitido que nenhuma ocorrência acidental interrompa o curso 
de seu cultivo. 
 
Cada coisa que lhe acontece é uma prova para ver se você se considera um cultivador, 
para ver se você encontra seus próprios erros e ações incorretas, e se comporta como um 
cultivador. Lembre-se destas palavras: não importa que tipo de problema esteja 
passando, não importa se lhe causa tribulação interna, não importa se isso o chateia, e 
não importa se você tem ou não razão na superfície, se você se considera um verdadeiro 
cultivador, sempre deve buscar a causa dentro de si mesmo. Pergunte a si mesmo se o 
seu motivo é correto ou se há algo difícil de ser detectado relacionado com o problema. 
Digo que o seu cultivo é um cultivo falso se como cultivador, você deixa o apego 
superficialmente enquanto dentro de seu coração está apegado a algo e aos seus próprios 
interesses pessoais, os quais, você não permite que sejam prejudicados. Você engana a 
si mesmo se não muda sua maneira de pensar, pois assim não poderá avançar nada. 
Você só pode fazer progressos reais quando verdadeiramente melhora o seu interior. 
Portanto, lembre-se sempre disto: deve sempre se examinar e buscar as causas dentro de 
si mesmo quando encontrar problemas e tribulações, e coisas desagradáveis ou atritos 
com os outros. Assim, achará as causas do problema que não consegue superar. No 
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passado, durante o auge do qigong, muitos perceberam que o campo de energia da 
pessoa podia influenciar o exterior. Na realidade, não é assim que as coisas acontecem. 
Você sente que as coisas ao seu redor não estão em harmonia com você; e isto ocorre 
porque existe desarmonia dentro de você mesmo, e estas coisas vão contra as 
características do universo; esta é a relação. Se você muda a si mesmo, tudo ocorrerá 
bem ou os problemas deixarão de existir. As coisas acontecem assim. 
 
Há outro assunto com relação ao estudo do Fa. Alguns dizem que há estudantes que não 
estão avançando diligentemente embora leiam os livros. Outros dizem que há estudantes 
que estão fazendo esforços diligentes, porém nem sequer terminaram de ler o livro, nem 
terminaram de ler Zhuan Falun. Todos devem dar mais importância a este assunto. 
Especialmente com relação aos novos estudantes que estão lendo o livro pela primeira 
vez; se eles não terminam de lê-lo completamente, eles perceberão que, de agora em 
diante, não terão nem tempo nem a oportunidade para lê-lo. Mesmo se tiverem tempo, 
eles não se lembrarão de lê-lo. Por quê? Todo mundo tem carma de pensamento, o qual 
é egoísta e mal. Quando o carma percebe que o Dafa que você está aprendendo é tão 
reto e bom, ele sabe que vai ser eliminado; então, o carma fica com medo e faz de tudo 
para detê-lo, para que você não leia nem estude o livro. 
 
Se você pára de ler o livro na metade, o carma de pensamento fará qualquer coisa para 
impedir que você tenha outra oportunidade de ler ou até de tocar no livro do Dafa. Esta 
é a razão pela qual, algumas pessoas, depois de terem lido apenas uma pequena parte do 
livro, acham muito difícil ter outra oportunidade para aprender o Fa. Portanto, quando 
alguém decide ler o livro pela primeira vez, ele deve lê-lo do começo ao fim sem se 
deixar deter. Quando terminar de ler o livro pela primeira vez, você perceberá que todas 
as suas noções más que desempenhavam um papel negativo em seus pensamentos foram 
basicamente eliminadas. Na próxima vez que estudar o Fa, não haverá mais obstáculos 
como aqueles. Portanto, nossos estudantes, principalmente os veteranos, devem dar 
ênfase a este assunto.  Quando alguém quiser ler o livro ou quando vocês pedirem a 
alguém para aprender, peçam que ele leia o livro do começo ao fim sem parar. Se a 
pessoa ler pela primeira vez e não ler até o fim, quando você pedir a ela para voltar a 
ler, ela imediatamente lhe responderá que não está tendo tempo e que só pôde ler um 
pouco. Na realidade, tal pessoa é muito boba. Já disse que o corpo de uma pessoa é 
como uma roupa, ele se converte em quem o veste; sua mente é como um chapéu e se 
converte no ser que o usa. Ela diz que não tem tempo. Esta declaração, na realidade, é 
feita pelo carma que não permite que ela leia o livro e a mantém ocupada impedindo-a 
de se lembrar de ler o livro. Este problema pode ocorrer facilmente quando se estuda o 
Fa. Lembrem-se desta advertência. 
 
As versões de Zhuan Falun em outros idiomas têm o mesmo efeito que a versão 
chinesa. Precisamos falar sobre um assunto relacionado a isto. Muitos estudantes que 
traduzem o livro para diferentes línguas sempre acabam discutindo uns com os outros: 
“Existe este significado que você não incluiu”; “Existe este significado que foi 
omitido”; “Esta palavra não está traduzida corretamente”; “Esta palavra está traduzida 
equivocadamente”. Muitas vezes ocorrem discussões como estas e assim as traduções 
não são concluídas. Na realidade, pergunto: eles estão equivocados ao fazerem isto? 
Não, não estão; no entanto, também podem estar. Por que não podemos dizer que estão 
fazendo algo errado? O significado que se apresenta, na verdade, é o significado em 
seus respectivos níveis, e, mesmo assim, este ultrapassa o nível das pessoas comuns. 
Certamente, aquilo que está no papel impresso com tinta preta não ultrapassa o nível das 
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pessoas comuns. Portanto, tudo estará bem se fizerem traduções colocando o significado 
das palavras originais ao nível das pessoas comuns. Os significados internos e os 
princípios que vocês entenderam estão por detrás das palavras. Estes assuntos aparecem 
frequentemente nos esforços de tradução. 
 
Quero falar sobre um tema que diz respeito a alguns de nossos estudantes caucasianos e 
discípulos de outras raças, e quero deixar isto bem claro. Alguns estudantes podem se 
encontrar com um problema ao fazerem avanços diligentes. Ao praticar o cultivo no 
Dafa, muitas pessoas são capazes de ver uma situação, digo, eles descobrem que muitos 
dos corpos desenvolvidos por nossos estudantes no cultivo não pertencem a Escola 
Buda. Alguns, na verdade, são da Escola Tao, alguns são como Deuses, enquanto que 
outros se assemelham às imagens dos Deuses dos Céus caucasianos. Digo que a sua 
percepção sobre qual escola é boa ou não, resulta de um ponto de vista de gente comum. 
Este conceito é diferente em níveis elevados. Por que nossos estudantes adquirem a 
aparência corporal de paraísos diferentes? É porque vocês vieram de lugares diferentes. 
Possivelmente, vocês reencarnaram na Terra em diferentes raças humanas. Obviamente, 
se você é um ser que veio de um nível elevado, você quer retornar ao seu próprio lugar 
de origem. Neste momento, você está pensando que gostaria de ir ao paraíso do Mestre. 
Este pensamento vem da sua maneira humana de pensar. Portanto, com o propósito de 
assegurar que você possa realizar o seu desejo original, e não o seu atual desejo humano 
– com o propósito de assegurar que você seja assimilado pelo Fa e retorne ao seu lugar 
de origem – o que eu ensino é o Fa do Cosmo inteiro, e inclui os princípios para todos 
os seres viventes em diferentes níveis, em diferentes reinos e em diferentes paraísos 
unitários, embora seja ensinado na Escola Buda. 
 
Dizendo isto, aproveito esta oportunidade para falar sobre o tema das dimensões de 
outro ângulo. Disse que os seres humanos vêm de diferentes dimensões e níveis. Falarei 
um pouco sobre a estrutura do universo. Existe um número muito pequeno de planetas 
como a Terra em outros lugares, porém, só o nosso planeta se encontra na posição 
central. Estando na posição central, ele tem suas singularidades. Claro, ser o centro é 
uma posição de destaque, mas não é este o conceito que há no universo sobre estar na 
posição central. Por exemplo: quando uma pessoa comum adquire conhecimentos em 
nossa sociedade humana, ela considera que estar no centro de tudo, é estar na melhor 
posição ou na mais alta. Sem dúvida, lhes digo que de acordo com o conceito que há no 
universo, por a Terra estar no centro, ela está no pior lugar. Por quê? Porque o universo 
é redondo e nele há vários tipos de seres viventes que decaem. Para onde eles caem? Já 
que o universo é redondo, o lado esquerdo está acima. E a parte de baixo também está 
acima também, não é? O lado direito também está acima (fazendo gestos com a mão), a 
parte de trás está acima, e a parte da frente está acima também. No universo as coisas 
degeneradas decaem. Para onde elas caem? Decaem para o centro, não é verdade? O 
universo é extremamente complexo e existem outros conceitos sobre a posição central. 
 
Existem muitos níveis no universo. Por exemplo: cerca de menos de três bilhões de 
galáxias como a Via Láctea formam a extensão deste nosso universo; nós usualmente o 
chamamos de pequeno universo. Existem cerca de 3.000 universos como este pequeno 
universo, e a distância entre eles é imensa. As pessoas comuns não conseguem imaginar 
isto. Até para Deuses comuns, esta distância é considerada imensa, e está além do 
alcance da visão. Estes 3.000 universos constituem um segundo nível de universo e há 
uma casca os envolvendo. Continuando assim, 3.000 universos de segundo nível 
constituem um universo de terceiro nível, e há uma casca que o envolve. O conceito 



 10 

destes números é enorme. Se um grão de arroz é utilizado para representar um universo, 
sua multiplicação cresce de forma exponencial. O volume de 3.000 grãos de arroz é do 
tamanho desta mesa e até maior. E, três mil mesas, por sua vez, não caberiam neste 
auditório. Portanto, o tamanho resultante desse multiplicar é consideravelmente vasto. 
Digo que seu volume e alcance são sumamente imensos. 
 
No entanto, o que disse sobre este universo é somente um conceito simplificado. Um 
universo como este, ainda é considerado como uma partícula. De fato, é realmente uma 
partícula; é uma forma de partícula muito pequena no macrocosmo. Além disso, na 
composição do universo inteiro, cada partícula dentro dele contém suas diferentes 
formas de existência no corpo cósmico. Existem também diferentes camadas de Céus 
dentro dos corpos cósmicos. Dentro de cada partícula de um corpo cósmico existem 
diferentes camadas, as quais, para os seres viventes dentro delas, são diferentes Céus ou 
diferentes camadas de Céus. Nessas diferentes camadas de Céus, existem inumeráveis 
paraísos de diferentes Deuses. Na última vez que vim aos Estados Unidos, ensinei o Fa 
em São Francisco e falei de um conceito que já era muito elevado. Quantas camadas eu 
mencionei? Primeiro, eu falei de 81 camadas; depois falei de mais de 1000 camadas. 
Este alcance é muito vasto. Digo que o alcance do qual falei, e que vocês consideram 
extremamente imenso, é, na realidade, sumamente pequeno. Se você for muito além 
disso, se elevar muito acima e, então, der uma olhada para trás, isso também parece 
como uma partícula de pó no universo. O universo também é imenso desse ponto. 
 
Inclusive, lhes digo que, partindo da Terra, se desenvolve (“desenvolve” não é a palavra 
correta; só posso usar a linguagem humana já que não há outra linguagem disponível), 
se expande e amplia como gigantesco corpo cósmico, porém, é tão somente um sistema 
- esta relação só pode ser descrita assim. Sistemas como este são incontáveis e não 
podem ser calculados com os números conhecidos pela humanidade. Existem diferentes 
vidas nesses corpos cósmicos e há imensas distâncias entre eles. Pensem: este universo 
é tão imenso que vocês não podem descrever sua imensidão com a linguagem humana. 
As diferentes formas de vida são incontáveis. Os seres humanos sempre se orgulharam 
do desenvolvimento desta civilização; de coisas como os arranha-céus de Manhattan 
que são encontrados em grande quantidade e são altíssimos. Os seres humanos também 
se envaidecem de seus atuais avanços científicos, eles os consideram assombrosos. Ao 
olhar para trás, eles pensam que a vida nos tempos antigos era bem pior que a do 
homem moderno. Os antigos tinham que se deslocar em carruagens puxadas por 
cavalos, enquanto que o homem moderno viaja em carros, trens e aviões. As pessoas 
pensam que o desenvolvimento de hoje em dia é brilhante. Na realidade, digo que vocês 
vieram de diferentes corpos cósmicos e paraísos. Todas as coisas desenvolvidas na 
sociedade humana são rastros ou mensagens de diferentes sociedades e corpos cósmicos 
que se refletem na mente humana, permitindo, assim, recriá-las entre as pessoas comuns 
com o uso de um material mais grosseiro como é o desta nossa dimensão dos seres 
humanos. Em outras palavras: estas coisas já existem há muito tempo em diferentes 
dimensões do Cosmo. 
 
Como disse, muita gente veio de lugares longínquos. Então pensem: as diferenças entre 
as pessoas e entre suas características são grandes. Os seres viventes foram se tornando 
não tão bons com o decorrer de um longo período de tempo (na linguagem dos Céus não 
se usa “bom” ou “mau”; as palavras ou conceitos que eles frequentemente usam é que 
algo “se tornou pesado”) e começaram a decair e a se sedimentar. Eles se sedimentam 
quando não são puros; deixam de ser leves e não se mantêm flutuando. Na realidade, a 
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substância muda e deixa de ser pura. Este tipo de processo ocorre continuamente 
enquanto o ser vai caindo. Certamente, este tipo de processo é muito lento e o próprio 
ser não percebe nenhuma mudança nele mesmo; nem mesmo os Deuses sentem tal 
mudança. Isto ocorre porque o tempo que essa mudança leva para ocorrer é sumamente 
longo, e não pode ser calculado com o tempo humano. 
 
Falando de tempo; dimensões diferentes possuem tempos diferentes. O tempo é 
incrivelmente complexo; é quase como as engrenagens de diferentes tamanhos de um 
relógio. No entanto, o grau de complexidade é mais de um bilhão ou um trilhão de vezes 
maior. Isto não pode ser explicado por nenhum conceito humano. Tudo tem sua própria 
evolução e seu próprio tempo. Essas substâncias se sedimentam e trazem com elas tais 
variações. Quando se chega a este nível humano, todos percebem que a mente humana é 
muito complicada. Na realidade, digo que a mente humana é verdadeiramente muito 
complicada, pois ela atravessou um período de tempo extremamente longo antes de 
chegar aqui. Durante este longo período de tempo, sua vida acumulou coisas de cada 
nível. Os cientistas de hoje sabem que 70% do cérebro humano não são utilizados. Em 
outras palavras: a inteligência humana está restringida. Se a mente humana não fosse 
bloqueada e os seres humanos tivessem tanta sabedoria quanto os Deuses, seria 
impossível a existência desses complicados pensamentos na sociedade humana, e seria 
difícil de dizer quais mudanças ocorreriam na humanidade. Portanto, aproveito isto para 
dizer que o desenvolvimento da atual humanidade não é algo bom.  Por quê? Seria algo 
sumamente perigoso se os homens fossem além do estado de seres humanos, fossem 
além do conhecimento permitido à humanidade. Não é bom quando uma pessoa alcança 
um nível elevado e ainda cobiça ir mais alto. Não existe limite para ambição humana; 
razão pela qual a inteligência humana está bloqueada e não se permite que o homem 
tenha tanta sabedoria.  
 
Já que cheguei a este ponto, gostaria de fazer outros comentários. Pensem: se cada um 
de vocês prestarem atenção a seus pensamentos, perceberão que eles mudam de 
momento a momento. Muitos pensamentos surgem em um segundo e vocês não têm 
ideia de onde eles vieram. Alguns pensamentos são muito estranhos; todos eles são 
diferentes noções de suas vidas passadas. Eles se manifestam quando os problemas 
surgem. Cada pessoa adquire noções pós-natais que decorrem do egoísmo e da proteção 
de interesses próprios; devido a isto, o ser humano se torna cada vez mais imoral. É 
justamente por esta razão que o ser humano só pode cair ao invés de se elevar a níveis 
mais elevados. Os Seres Iluminados, Budas e Deuses descem para salvar as pessoas 
porque eles veem estas coisas. Certamente, há outros fatores complicados. Os Deuses 
não salvam qualquer um. Todos eles procuram salvar sua própria gente. Certamente, 
acabei de revelar outro segredo. Sou o único que, com o propósito de salvar a todos, 
acabei com estas limitações. Alguns dizem que o Mestre é misericordioso ao salvá-los. 
Na realidade, há muitas coisas que vocês não sabem. Vocês nunca saberão o quão difícil 
é salvá-los. Pensem: essas complicadas noções estão relacionadas com coisas que se 
encontram em diferentes níveis de Céus, diferentes paraísos e diferentes reinos. Há um 
ditado na China: resolver algo é conhecido como “balancear as coisas igualmente”. 
Como vocês podem balancear estas coisas igualmente? 
 
Muito se fala sobre salvar pessoas, no entanto, ninguém sabe como salvar pessoas para 
os níveis mais elevados; é muito difícil. Como disse: todos os Seres Iluminados buscam 
salvar sua própria gente; eles não incluem outras pessoas e fazem todo o possível para 
mantê-las afastadas. Uma vez que outras pessoas estão envolvidas, eles não podem 
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salvá-las, pois eles mesmos podem se colocar em problemas. Isto ocorre porque este 
mundo é muito complicado. Até o conceito de bom e de mau varia em certos níveis. 
Eles não possuem o conceito humano de bom e de mau. Quando as pessoas modificam 
suas coisas, isso pode afetar muitas coisas desses Deuses; seus mundos podem até ser 
afetados e assim por diante. Vocês podem assumir a responsabilidade por algo assim? 
Vocês não podem. Fazer isso forçosamente seria o mesmo que fazer algo mau, ainda 
que sua intenção seja salvar pessoas. Não é como vocês imaginam. É um trabalho muito 
difícil. Cada discípulo ou estudante que entra na prática acrescenta um pedaço de 
dificuldade para mim. Certamente, ainda quero salvá-los e faço o meu maior esforço 
para salvar mais pessoas, tantas quanto for possível. Darei a vocês um simples exemplo: 
digamos que quero lhe salvar, porém, você segue certa religião; essa religião foi muito 
reta no passado, mas agora já não pode mais salvar as pessoas e se converteu em uma 
forma de política. Sendo este o caso, com o objetivo de salvá-lo, preciso lhe dizer que 
tal religião já não pode mais salvá-lo. Tal religião não se sentirá ofendida? Portanto, ela 
criará obstáculos e problemas ou até fará coisas más em diferentes aspectos. Isto é um 
simples exemplo. 
 
Certamente, estamos falando sobre coisas em tal nível porque todos vocês que estão 
neste auditório são meus discípulos do Dafa. Não podemos dizer que muitas religiões 
foram perversas. Sei que religiões como o Budismo, Cristianismo, Catolicismo, 
incluindo o Judaísmo e algumas outras, foram religiões retas no passado. No entanto, 
durante o atual período histórico, na sociedade atual, as pessoas, com uma mente 
moderna, já não conseguem entendê-las com sua natureza humana original ou com 
aquela mentalidade antiga. Ou seja, a mentalidade das pessoas está desconectada dos 
ensinamentos originais. Uma vez que as pessoas já não podem entender as religiões, 
estas já não podem salvá-las e tampouco as pessoas são cuidadas. Além disso, pessoas 
se auto-promovem e ostentam credenciais religiosas para fazer com que os outros 
acreditem nelas e assim lhe deem contribuições. Buscam fama e fortuna, e até se 
convertem em políticos. Quando a religião inteira age desta maneira, pode-se dizer que 
ela ainda é uma religião reta? É muito difícil de dizer. Eu tenho que ser responsável por 
todos vocês. Sendo assim, reflitam sobre isto: uma religião assim é ainda honesta? Não 
estou dizendo que os Budas, Taos e Deuses não sejam honestos. Estou me referindo às 
religiões. As religiões são criadas e reconhecidas pelos seres humanos. Os Deuses não 
reconhecem as religiões; eles só dão valor ao coração humano. Mesmo que seu 
propósito seja ir ao paraíso de Buda ou de Jesus, o seu comportamento não lhe capacita 
para isso. Digo isto porque temo que vocês possam ter obstáculos provenientes dessas 
religiões que já não podem mais salvá-los. 
 
Estou aqui para participar desta conferência assim como os demais. Farei comentários 
sobre qualquer assunto que observar. 
 
Enquanto escutava o depoimento dos estudantes, alguns de vocês não estavam 
tranquilos e queriam que os estudantes encurtassem seus discursos para que eu pudesse 
falar. Esta conferência é um evento de troca de experiências. Não vamos interferir nisso. 
Só ensino o Fa com o objetivo de falar de assuntos específicos, com propósitos 
específicos. Conforme vejo os problemas, vou esclarecendo para facilitar seu avanço. 
Certamente, há uma quantidade muito grande de perguntas que surgem durante seu 
cultivo. Já disse mais de uma vez que a prática de cultivo em qualquer parte do mundo 
deve seguir o caminho e a forma que tem na China. Por quê? Como vocês sabem, a 
sociedade chinesa é rígida em termos de controle sobre as pessoas. Se nós conseguimos 
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difundir o Fa facilmente nesta sociedade tão rígida, então, difundir o Fa no futuro, em 
qualquer outra sociedade, provavelmente possa ser feito sem nenhum problema. Em 
outras palavras, durante o processo de difusão do Fa nestes anos, tenho dito aos 
praticantes da China como devem fazer as coisas. Quando surgiam problemas, eu os 
corrigia para assegurar seu fácil e saudável desenvolvimento. Todos vocês que são de 
outros países e regiões, devem seguir tal exemplo, de maneira que o Fa tenha menos 
desvios e os praticantes sofram menos perdas. Este é o propósito.  
 
A prática de cultivo é um assunto muito sério. Ao longo do desenvolvimento da 
sociedade humana, digo que nem um só incidente foi uma coincidência. Minha visão do 
desenvolvimento da sociedade humana é completamente diferente da de vocês. Todos 
os pensamentos e reflexões humanas são no interesse de sua própria nação ou região, ou 
inclusive para seus próprios interesses. As ideias formadas sobre tais bases são todas 
vindas de pensamentos humanos. Eu não vejo as coisas dessa maneira. Não analiso a 
história nem vejo todo o desenvolvimento da humanidade da mesma forma que vocês. 
O que o ser humano vê provavelmente seja o contrário da verdade, pois o seu ponto de 
partida é perseguir a felicidade entre eles. Os Deuses pedem um rápido e completo 
pagamento do carma entre os seres humanos, de modo que as pessoas possam retornar 
aos seus lugares de origem e viver em tranquilidade e comodidade. Esta é a diferença 
essencial. Certamente, os seres humanos só querem viver comodamente. No entanto, 
isto é o que pensam por não terem obtido o Fa. Quando eles obtêm o Fa, suas 
mentalidades mudam e se tornam completamente diferentes. Com frequência, digo que 
é algo bom, ao invés de mau, os seres humanos sofrerem um pouco ou terem algumas 
tribulações. Por quê? Quando os seres humanos querem se proteger, seus pensamentos 
surgem do “egoísmo”; de um desejo de se auto-servir. Eles não querem sofrer, querem 
apenas desfrutar de felicidade. Pensem: muita gente da sociedade deseja ser feliz e ter 
“boa vida”, e isto inclui as pessoas da sociedade ocidental. De fato, estas, quando 
comparadas com as da China e de muitos outros países asiáticos, possuem condições de 
vida muito melhores. Eles consideram a isto ser feliz. Porém, na realidade, eles sofrem 
outros tipos de coisas. As pessoas comuns não podem escapar do sofrimento resultante 
do ciclo “nascer, envelhecer, adoecer e morrer”. Pior ainda é o sofrimento causado pelos 
altos e baixos emocionais decorrentes de desejos não realizados. Elas também sentem 
que suas vidas não têm sentido; nem mesmo sabem para que vivem. Elas sentem solidão 
e vazio interior. A solidão é insuportável e o mais perigoso para os seres humanos, e é a 
maior tribulação durante o cultivo. Portanto, no processo de sofrer e em vários 
ambientes, os seres humanos conseguem praticar o cultivo e avançar. Do ponto de vista 
dos Deuses, depois de sofrer o seu carma é eliminado; sendo assim, não é uma coisa 
ruim ter tribulações e experimentar alguns tormentos. Você deve manter um estado 
mental calmo e pacífico ao lidar com os problemas, não importando os quão sérios eles 
possam ser. Digo: quando estiver em conflito com outra pessoa, você deve examinar o 
seu interior para encontrar as falhas dentro de si mesmo. Não busque externamente. 
Agindo assim, o seu xinxing estará sempre se elevando. 
 
Eu mencionei uma frase muito falada na comunidade de cultivadores: “Há pessoas que 
se encontram no Tao sem praticar o Tao”. O que isto significa? Esta pessoa não tem 
recursos suficientes na sociedade humana comum e constantemente se encontra com 
tribulações. Certamente, cada vez que surgem problemas, tal pessoa sempre trata aos 
outros com bondade e encontra as falhas dentro si mesma. Esta pessoa verdadeiramente 
é o melhor ser humano. Se ele consegue manter este padrão de comportamento e é 
capaz de ser assim até o último momento de sua vida, ele obterá o Tao. Por que esta 
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pessoa pode obter o Tao? Por exemplo: vocês sabem que o que eu ensino atualmente é 
diferente daquilo das religiões ocidentais ou das práticas de cultivo do oriente; as 
pessoas das religiões ocidentais acreditam na fé.  Acreditando no Senhor ou Jesus Cristo 
e seguindo os ensinamentos de Deus, elas serão capazes de subir ao reino dos Céus. A 
ideia é a mesma. 
 
Sem dúvida, as religiões ocidentais são, de fato, práticas de cultivo. Por quê? Uma 
pessoa reza e confessa seus maus atos. Na próxima vez, ela age de modo correto e não 
volta a errar. Gradualmente começa a se comportar cada vez melhor e não repete seus 
erros anteriores. Ela está se comportando melhor, não é? Está melhorando enquanto 
cultiva o xinxing, não é? O cultivo cultiva a mente. Sendo assim, ela não está elevando a 
mente dela? E este tipo de elevação é uma prática de cultivo, não é? No entanto, falta 
uma coisa: Nossa prática de cultivo eleva ao mesmo tempo tanto a mente como o corpo, 
enquanto que uma via de cultivo assim só cultiva a mente. Portanto, ao final de sua 
vida, ela será julgada por Jesus Cristo ou pelo Deus ocidental Jeová, e será determinado 
se essa pessoa cumpriu os requisitos para ascender ao Céu. Se essa pessoa cumpriu com 
os requisitos, será dado a ela um corpo divino e ela subirá ao Céu. Nossa via de cultivo, 
neste aspecto, é similar às características de algumas práticas de cultivo orientais do 
passado. Enquanto você melhora o seu xinxing, o seu corpo original (benti) também é 
transformado e substituído por matéria de alta energia. Esta é a característica de nossa 
via de cultivo. 
 
No que se refere ao cultivo de um corpo Buda, digo que à medida que uma pessoa eleva 
seu nível durante o cultivo, o infante-imortal surge em seu dantian (localizado na região 
do baixo ventre). O infante-imortal cresce continuamente. Quando ele se tornar visível, 
ele tem a imagem de um pequeno Buda ou um pequeno infante Tao. Ele se torna cada 
vez maior. Quando cresce e alcança a altura do corpo da pessoa, ele substitui o corpo 
original de carne da pessoa. O Budismo adota o método do nirvana e o corpo físico não 
é levado quando a pessoa morre. Aquele que possui a habilidade de ver pode observar 
que quando o corpo carnal é deixado, um Buda sai do corpo e vai embora. As pessoas 
do oriente e do ocidente possuem diferentes perspectivas, pois suas culturas agora são 
diferentes. Nos tempos antigos, algumas pessoas do ocidente também cultivavam o Tao, 
e alguns também cultivavam seus corpos. No entanto, os ocidentais modernos perderam 
esta herança. 
 
Visitei várias regiões nos últimos anos. Nas montanhas da Austrália, eu vi deidades 
caucasianas. Todas elas eram deidades terrenas praticando o cultivo. Também as vi nos 
Alpes Europeus e nas Montanhas Rochosas dos Estados Unidos. Não se sintam 
animados ao escutarem isto. Vocês não conseguirão achá-los, mesmo indo lá. Em outras 
palavras: eles não se atreveriam a se encontrar com vocês. Por quê? Porque vocês estão 
cultivando Dafa, o qual é sumamente reto. Digo que a razão pela qual vocês não sentem 
que é sumamente reto é porque o cultivo na superfície do corpo progride muito 
lentamente. No entanto, quando você pratica o cultivo, a transformação das substâncias 
microcósmicas de sua vida progride muito rapidamente. Por que progride tão rápido? 
Porque o corpo de sua vida original está no Céu. Certamente, o conceito de Céu de que 
falo não é o mesmo que o conceito humano baseado em distância. Pense: se você 
observar a Terra de Marte, a Terra não está no Céu? Ela está no Céu. O Céu também 
não é o espaço que existe entre um dedo e o outro? Também é o Céu. Não é o Céu que 
você imagina com o conceito humano de distância. Por exemplo: da matéria 
macrocósmica até uma matéria microcósmica, como as células no corpo humano, as 
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células são compostas de moléculas, e as moléculas são compostas de átomos, segue-se 
a isto os átomos, os núcleos atômicos, os nêutrons, até se alcançar o ponto dos quarks e 
neutrinos. Isto ainda é muito elementar. Podemos avançar para níveis ainda mais 
microcósmicos. Da perspectiva do conceito humano de distância, elas, estando dentro 
de seu corpo ou em qualquer outro objeto fora do seu corpo, não estão muito distantes 
entre si estão muito próximas. Entretanto, o alcance desse corpo cósmico é 
extremamente enorme. Quanto mais microcósmica é a substância, ou mais 
microcósmica é a partícula de uma substância, maior é o seu domínio total (campo). 
Uma partícula é muito pequena, no entanto, se falarmos sobre um corpo inteiro 
composto de inumeráveis partículas, ele é sumamente enorme e até ultrapassa o alcance 
da dimensão dos seres humanos. A dimensão dos seres humanos aparenta ser muito 
grande quando na realidade não é. 
 
Independentemente do tipo de problema que você encontrar durante o cultivo, sempre 
que você examinar a si mesmo para buscar as causas, você poderá resolver qualquer 
tipo de problema. Quando você estiver enfrentando um problema, você deve buscar 
dentro de você. Como disse: não é que os outros lhe tratam de forma indevida, é que há 
algo que não está bem em você. Por exemplo: o grande corpo cósmico está em 
harmonia, porém, sempre há desarmonia ao seu redor e sempre ocorrem situações 
desagradáveis onde você está. Na verdade, é você que não está em harmonia com os 
demais. Quando você encontrar a causa disso dentro de você mesmo e corrigir isso, a 
situação exterior se tornará harmoniosa e tranquila; todos lhe tratarão bem novamente. 
Utilizei um exemplo simples para ilustrar este princípio. 
 
Já que esta é uma conferência do Fa para troca de experiências e já que há pessoas que 
querem apresentar seus entendimentos, penso que vocês devem prosseguir. Amanhã, 
voltarei a falar e responderei suas perguntas. 
(no dia seguinte...) 
 
Disse várias vezes que a prática de cultivo não é fácil. Vocês têm suportado muitas 
dificuldades. Suportar sofrimentos só ocorre nas religiões ortodoxas ou em práticas de 
cultivo retas. Se uma prática de cultivo pode ser concluída sem nenhuma tribulação, ela 
não pode ser chamada de prática de cultivo nem pode fazer alguém alcançar a 
Consumação. Esta é uma verdade absoluta. 
 
Falando de práticas de cultivo, aproveito esta oportunidade para falar sobre as várias 
religiões que existem atualmente na sociedade humana. Também, quero deixar claro 
que o nosso Falun Dafa não é uma religião e nunca me envolverei com as religiões. 
Nosso Falun Dafa definitivamente não é uma religião. Quero dizer também que, no que 
diz respeito à disseminação do Fa na sociedade, há um princípio que envolve certos 
níveis deste universo, inclusive o nosso: o princípio “Geração Mutua e Inibição 
Recíproca”. Isto quer dizer que, ao se ensinar um Fa reto, também surgem ensinamentos 
perversos. Isto é causado pelo princípio “Geração Mútua e Inibição Recíproca”. Não 
importa a escola de cultivo que a pessoa escolheu ou o princípio a que ela se iluminou, o 
princípio “Geração Mútua e Inibição Recíproca” atua, pois os seres humanos decaíram a 
este nível devido às suas próprias ações, e criaram para si mesmos obstáculos que os 
deixam confusos. Em meio ao labirinto, poder ainda reconhecer um Fa reto, aquilo que 
busca, é o mais importante. Na realidade, não foi fácil a você poder se sentar aqui e 
obter o Fa. Você não tem ideia de qual das suas várias consciências, intencionalmente 
ou não, fez você vencer muitas dificuldades para que assim pudesse obter este Fa. 
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Também há vários cultos perversos disseminados. Todos eles falam do fim do mundo – 
eles todos falam sobre essas coisas. Obviamente, digo que as catástrofes existem. O 
Budismo também acredita nelas. O Cristianismo, Catolicismo e Taoísmo também 
possuem o mesmo ponto de vista. Esta é a lei da evolução do Cosmo, no entanto, não é 
de forma alguma como esses cultos dizem. Na realidade, também observei que, como 
um evento, isso, sem dúvida, pode ocorrer em certo período de tempo, mas pode mudar. 
Digo a todos, com toda a seriedade, que todas essas alegadas catástrofes sobre a Terra, o 
fim do universo e as coisas desse tipo que iriam ocorrer no ano de 1999 não existem em 
absoluto. Por que haveria uma catástrofe? Digo um princípio: suponham que à medida 
que a moral humana decai, toda a matéria fica em um estado degenerado. Em outras 
palavras, a matéria se torna impura. Atualmente, as culturas da humanidade estão uma 
bagunça; há misturas caóticas de várias culturas. As raças humanas estão se misturando 
cada vez mais. Isto, sem dúvida, fez a humanidade deslizar a uma etapa muito perigosa - 
isto com certeza. Disse também que as catástrofes ocorrem quando a humanidade está 
depravada. 
 
Então, por que as tais chamadas catástrofes não existem mais? Disse que atualmente 
existem mais de 100 milhões de pessoas que estudam o Dafa na China. Também temos 
muitos discípulos que estudam o Dafa em todas as partes do mundo. A quantidade de 
pessoas é relativamente grande. Se todas elas estão tentando ser pessoas boas, estão 
cultivando, e estão se comportando muito bem; o que aconteceria com essas pessoas 
boas se a Terra e o universo fossem destruídos? O princípio não é exatamente este? A 
destruição só ocorre quando o planeta já não é mais bom. Com tantas pessoas boas 
assim na Terra, como ela poderia ser destruída? Em outras palavras, tal perigo não 
existe mais (Aplausos). Digo isto porque todos aqui sentados vieram para estudar o Fa. 
Já que toquei neste tema, explicarei em detalhes; assim reduzirei ainda mais esses 
assuntos perversos e ideias caóticas. 
 
Todos vocês sabem que ensino o Fa e ofereço salvação às pessoas. Todos vocês 
acreditam nisto, pois todos vocês têm sido beneficiados pessoalmente por este Fa. Na 
realidade, agora, você pode entender as coisas a partir do Fa e de seus princípios. Digo 
que não estou aqui somente para oferecer salvação às pessoas; no entanto, o que faço 
também inclui oferecer salvação às pessoas. Na verdade, os conceitos que falo são 
muito elevados, e alguns principiantes que se encontram entre vocês talvez achem 
difícil de aceitar. Falei anteriormente que quando o universo inteiro se desvia de sua 
natureza fundamental e se torna impuro (com relação à natureza do universo, já 
expliquei claramente em Zhuan Falun. Zhen-Shan-Ren é a natureza fundamental do 
universo); quando todas as criaturas, matérias e vidas do universo se desviam da 
natureza do universo e se tornam impuras, elas se desviaram do Dafa. O Dafa do 
Cosmo criou ambientes de vida para os seres de diferentes níveis. Quando os seres 
viventes e as substâncias se tornam impuras ao longo do tempo, já não podem cumprir 
com os requisitos do Fa nesse nível. É devido a isso que os seres viventes podem cair – 
eles decaem quando já não podem mais cumprir com os requisitos de certo nível. 
Quanto pior eles se tornam, mais para baixo decaem até que chegam ao nível da 
humanidade. Certamente, esta não é a última parada. 
 
Então, quando este problema ocorre em ampla e grande escala, o perigo é muito grande 
e difícil de detectar. Se eu não tivesse ensinado este Fa, e se vocês não tivessem vindo 
para estudá-lo, ninguém perceberia o grau de deterioração da sociedade humana atual.  
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Devido ao entendimento e estudo do Fa, quando vocês olham para trás, vocês podem 
ver o quão má se tornou a humanidade. Eu ensino o Fa do Cosmo e, no passado, até os 
Deuses não sabiam de Sua existência. Não era permitido a nenhum ser saber da 
existência do Fa no Cosmo. Eles somente sabiam que o Cosmo tem diferentes 
requisitos para os seres em cada nível. Eles não sabiam nada específico. Portanto, eles 
não puderam sentir o processo de transição no qual foram se desviando lentamente do 
Fa do Cosmo através de um longo período de tempo. A minha missão é muito grande. 
Por que faço isto? Existem razões por detrás disto. Certamente, não vou falar sobre elas 
agora. 
 
Digo que esta missão que estou realizando não oferece salvação apenas aos seres 
humanos. Também quero retificar todos os seres viventes e as substâncias desviadas. 
(Aplausos). Se não fosse assim, sem importar o quão elevado fosse o nível que eu lhe 
capacitasse a alcançar através do cultivo, seria muito perigoso lá em cima. Portanto, é 
necessário que eu faça tudo isto. Você não tem ideia do quão difícil é fazer isto. Mesmo 
lhe explicando isto, você não pode ver o que já foi feito do outro lado. A imagem que 
assumo aqui é simplesmente de um ser humano, Li Hongzhi, um indivíduo humano 
completo falando com você. Portanto, você deve me considerar um ser humano como 
você. O que disse não é para lhe assustar. Estou somente ensinando o Fa e expondo os 
princípios do universo. Acreditar nisto e poder praticar o cultivo depende inteiramente 
de você mesmo. 
 
Quero aproveitar esta oportunidade para informar que este universo já foi basicamente 
retificado, restando apenas a humanidade e as substâncias na camada mais externa para 
finalizar. Certamente, ainda não acabou. Meu gong é capaz de restringir completamente 
esta camada de matéria para que não haja nenhuma divisão, explosão ou qualquer outra 
coisa. Posso restringi-la completamente (Aplausos). Portanto, as coisas profetizadas na 
história já não existem mais. Claro, também mencionei que tenho que retificar tudo o 
que deve ser mantido. Eu já falei sobre o exemplo da maça podre. Se a maça está podre, 
mantê-la seria algo muito ruim. Da perspectiva dos seres de reinos muito elevados, a 
humanidade é lixo. Eles não consideram os seres humanos como de sua espécie: “Você 
quer mantê-los, por quê? Se você quer mantê-los, precisará torná-los bons”. Isto não se 
aplica apenas à humanidade. Todas as substâncias, as plantas, os animais e as muitas 
coisas na Terra estão incluídas nisto. 
 
O que faço hoje é com o propósito de retificar a humanidade e as substâncias de toda a 
Terra. Posso fazer tudo isto. Uma vez que não é necessário que outros seres, plantas e 
animais entendam o Fa, posso simplesmente transformá-los diretamente: recriá-los ou 
assimilá-los. Vamos falar dos seres humanos. É impossível retificar todas as pessoas na 
Terra. Por quê? Porque algumas pessoas fizeram muitas coisas más a tal ponto que elas 
já não têm permissão para conhecer o Fa. Mesmo que elas saibam do Fa, não lhes é 
permitido aprendê-lo, pois elas já não o merecem. Existe um número considerável de 
pessoas nestas condições. É um número muito grande. O que fazer? Nunca disse que 
haverá catástrofes que acontecerão à humanidade ou na Terra. Certamente, digo que não 
é coincidência que tantas doenças incuráveis e todo tipo de desastres naturais estejam 
atualmente ocorrendo na sociedade. A ciência moderna não é capaz de reconhecer que 
todas as substâncias são seres viventes, que todas têm um lado vivo; a ciência só explica 
fenômenos físicos superficiais, não é capaz de descobrir a natureza viva das substâncias. 
É certo que a humanidade experimentará uma eliminação em grande escala. Aqueles 
que não são o suficiente bons, certamente serão eliminados. É como o corpo humano 
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que precisa metabolizar; as partes que não se ajustam são eliminadas. Este tipo de coisa 
ocorrerá. 
 
Na realidade, este tipo de coisa sempre ocorreu em todos os períodos históricos. As 
coisas têm sido dessa maneira por vários milhares de anos. Os seres humanos estão 
eliminando o velho e incorporando o novo; seus corpos estão metabolizando. A Terra e 
as sociedades humanas também são assim; existe o nascimento e a morte. O que estou 
dizendo é que ocorrerá tal coisa, e será devastadora e de grandes proporções. As pessoas 
que têm muito carma não poderão continuar vivendo. Então, como a Terra pode ser 
preservada? É como você que prática o cultivo, à medida que seus corpos estão sendo 
transformados, a nova Terra está sendo criada. Algumas pessoas perguntam se quando a 
nova Terra for construída seremos transportados em algo até ela. Esta é uma forma 
humana de pensar e um conceito humano.  
 
Como já disse, toda a matéria do Cosmo é formada por meio de uma combinação 
sequencial de substâncias microcósmicas, de partículas que constituem partículas ainda 
maiores até chegar ao nível das células - partículas do tamanho das moléculas que 
podem ser observadas pelos seres humanos de hoje. Digo que todas as substâncias que 
estão abaixo do nível das moléculas já foram renovadas, restando apenas este superficial 
nível de moléculas e níveis ainda mais externos. Em outras palavras, a Terra formada 
por partículas microcósmicas que estão abaixo do superficial nível das moléculas já é 
uma nova Terra. Estas substâncias na dimensão a nível superficial permitirão às pessoas 
boas que serão mantidas irem à nova Terra. Um dia, de repente, perceberão que o 
mundo mudou; ou podem acordar em uma manhã e descobrir que tudo na Terra foi 
renovado. Fora isso, os seres humanos não sentirão nada mais. A pessoa poderá sentir a 
mudança, mas não seu impacto. 
 
Por quê? Porque cada nível de matéria abaixo do nível da superfície é composto de 
matéria microcósmica. E quando essa matéria microcósmica se desintegra, a matéria ao 
nível da superfície também se desintegra e desaparece. Sua desintegração ocorre de 
forma inadvertida e imperceptível, assim como uma névoa ou fumaça que se desvanece. 
Naquele momento, os seres humanos se encontrarão no mesmo lugar, porém, já em uma 
nova Terra. Meu objetivo ao dizer estas coisas é informar a todos que, por um lado, as 
chamadas catástrofes não existem e, por outro, que é perigoso não ser uma boa pessoa. 
Este assunto está diretamente relacionado com a humanidade de hoje e com a nossa 
prática de cultivo. 
 
A seguir, usarei esta oportunidade para dizer que ninguém deve considerar minhas 
palavras com sensacionalismo e citá-las fora de contexto ou divulgá-las de forma 
imprudente, com o apego de fanatismo ou vários outros apegos. Vocês devem saber o 
que fazer. Sei que alguns de vocês não podem guardar as coisas para si mesmos. 
Explicarei isto mais detalhadamente. Por que os seres humanos são o que são? Por que 
dizem que eles são tão débeis? Por um lado, eles têm pouca sabedoria; e têm que fazer 
as coisas usando suas mãos e pés, eles têm que se cansar para fazer isso. Em contraste, 
um Deus não necessita mover mãos nem seus pés quando faz algo. Ele pode fazê-lo 
com a mente. Quando ele pensa em algo, isto se torna realidade. Isto ocorre porque o 
gong de um Deus é formado de partículas que vão desde o extremamente microcósmico 
até o mais macrocósmico, e cada uma dessas partículas possui a imagem dele. Seu gong 
possui partículas de todos os tamanhos. Quando esse Deus quer criar um objeto, ele o 
criará simultaneamente desde o nível mais microcósmico, passando por todos os outros 
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níveis, até alcançar o nível superficial. Quando ele pensa, o gong dele produz o objeto, 
do inexistente ao existente, dentro de um campo de tempo muito rápido. É devido a isto 
que um Buda tem essas grandes capacidades e um Deus é tão poderoso. 
 
Os seres humanos, por outro lado, são os mais débeis. Eles têm que trabalhar com seus 
próprios corpos físicos para realizarem algo. Para se construir um edifício, as pessoas 
precisam subir e descer, como centenas de moléculas ocupadas trabalhando aqui e ali, 
daqui para lá e de lá para cá. Esse é o método mais grosseiro que existe. Quando um 
Buda quer fazer algo - diferentemente dos seres humanos que fazem as coisas neste 
tempo humano - ele o faz na dimensão de tempo mais rápida. Tudo o que o Buda quer 
fazer, ele pode fazer instantaneamente nesta dimensão. E, neste espaço-tempo dos 
humanos, parece que foi algo criado com um simples pensamento. Quanto maior é o 
nível de cultivo de alguém, maior é o seu poder e mais tempos-espaços que ele controla. 
 
Agora responderei as suas perguntas.  
 
Pergunta: Meu filho de quatro de anos gosta muito de ler e recitar Zhuan Falun e as 
escrituras do Mestre, mas não gosta de praticar os exercícios. Isto é considerado 
cultivo? 
 
Mestre: As crianças de pouca idade não são iguais aos adultos. As crianças de pouca 
idade gostam de brincar. Esta é a natureza delas e isto não é considerado um apego. Elas 
simplesmente vivem assim. Portanto, não pode haver coisa melhor que uma criança que 
estuda o Fa. Eu gosto muito de observar as crianças, pois seus pensamentos, mentes e 
corpos são muito puros. Quando praticam o cultivo, elas podem avançar rapidamente. 
Elas não têm nenhum desses apegos desenvolvidos mais tarde durante a vida da pessoa. 
Algumas escutam os ensinamentos do Fa enquanto brincam, como se não ouvissem 
nada. Na realidade, elas estão escutando tudo. Se perguntarem a elas, vocês verão que 
elas sabem tudo o que foi dito. É muito bom que uma criança pratique os exercícios, no 
entanto, não é algo razoável querer isso se ela é muito pequena; ela quer brincar, pois é 
uma criança pequena. Devemos tratar as crianças pequenas de maneira diferente. 
 
Pergunta: Quando divulgamos o Fa entre os caucasianos, notamos que alguns deles 
não podem abandonar sua fé em Jesus. Que impacto isto tem em seus cultivos no Dafa? 
 
Mestre: Já falei sobre o assunto de “um único caminho de cultivo”. Se uma pessoa não 
pode focar seu cultivo exclusivamente no Dafa, ela não será capaz de alcançar a 
Consumação em nosso Dafa. Disse anteriormente, que o Cosmo inteiro, ou uma 
extensão ainda maior, se desviou do Fa. Isto inclui a humanidade! As religiões foram 
estabelecidas pelos seres humanos, não é? Se todos os seres do Cosmo se desviaram do 
Fa, entre as vidas que desviaram do Fa também estão incluídas aquelas de mundos 
celestiais que os seres humanos acreditam, não é? Se os mundos de Budas, Taos e 
Deuses fazem parte deste Cosmo, pensem no tamanho deste problema. Sem importar 
quem ensinou o Fa no passado – Jesus, Sakyamuni, Lao-Tse ou Jehová – na época que 
eles transmitiram seus ensinamentos, todos os seres viventes e as vidas no Cosmo já 
haviam se desviado da natureza do Cosmo há muito tempo. 
 
Darei um exemplo numa linguagem bem simples. Suponham que os mundos de Budas e 
Deuses sejam feitos de ouro. Através de um longo período de tempo, eles se tornaram 
impuros e já não são ouro puro. Ainda são de ouro, porém, é um ouro de apenas 18 ou 
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16 quilates. Hoje, o Fa está retificado; o ouro é puro, de 24 quilates. No entanto, as 
religiões ou práticas de cultivo deixadas por eles num período de ouro de 18 ou 16 
quilates já não cumprem mais os requisitos para os novos Céus de Deuses e Budas. 
Pode uma pessoa ainda retornar a um mundo de ouro puro de 24 quilates? Se apenas 
uma molécula dessa pessoa retornasse, ela contaminaria tal mundo; portanto, não é 
permitido que isto ocorra. Não é exatamente este o caso? Portanto, aproveito esta 
oportunidade para dizer que nenhuma das religiões de hoje em dia existentes no mundo 
pode prover os meios para que os seres humanos alcancem a Consumação no cultivo, e 
isto inclui as religiões retas baseadas nos ensinamentos dos Budas, as quais não podem 
ser chamadas de perversas. 
 
Independentemente da religião que a pessoa escolha ou do quão bem pratique o cultivo, 
inclusive se ela seguir totalmente o que foi ensinado por um Buda ou por Jesus naquela 
época, o máximo que ela poderá é alcançar os princípios mais elevados ensinados por 
Sakyamuni ou Jesus. Ainda assim, é apenas ouro de 18 ou 16 quilates. Poderia ela ainda 
retornar a um mundo de ouro puro? Não estou dizendo que Sakyamuni ou Jesus não são 
suficientemente bons. Estou dizendo que seres do Cosmo inteiro se desviaram do Fa, 
que ambos estão entre eles. Este é o caso. Não entrarei em detalhes; este é um tema 
importante. Os seres humanos se apegam obstinadamente a um caminho incorreto; eles 
só acreditam naquilo que podem ver agora. Os seres humanos têm um sério e arraigado 
hábito, eles não olham as coisas racionalmente e sim emocionalmente. Devido às suas 
emoções, eles não conseguem esquecer as coisas herdadas de tempos antigos e, então, 
não usam a racionalidade para analisar fundamentalmente o que é certo e o que é errado. 
 
Pergunta: Quando divulgamos o Fa aos ocidentais no que devemos focar a nossa 
atenção? 
 
Mestre: As pessoas da raça branca têm uma maneira diferente de pensar das pessoas de 
raça amarela, como nós. Portanto, devem levar em consideração suas características 
especiais. Não os deixem confusos com a forma realmente complicada de pensar dos 
chineses e com a nossa linguagem. Vocês poderiam levá-los a pensar que isto é muito 
difícil. Agindo assim, vocês possivelmente não alcançarão um bom resultado. Portanto, 
a minha sugestão é: em seus esforços para permitir que os caucasianos aprendam o Fa, 
primeiro lhes apresente o livro introdutório Falun Gong (Versão Revisada); depois de 
eles o estudarem, eles podem ler Zhuan Falun. Esta é a maneira mais fácil de eles 
aprenderem o Fa. Se eles começarem lendo Zhuan Falun, é provável que a maioria 
deles pare de ler se não entenderem. Certamente, há alguns que são excepcionalmente 
bons e entenderão o livro na primeira olhada. Outra questão é que vocês devem 
encontrar uma maneira de fazer com que eles terminem de ler o livro na primeira vez. 
Se eles pararem na metade, será muito difícil que eles achem tempo para lê-lo de novo. 
Se vocês pedirem a eles para que continuem lendo, eles se verão obrigados a dizer que 
não têm tempo. Este é sempre o caso. Na realidade, o carma de pensamento os impedem 
de ler o livro, pois ele sente muito medo. Depois deles lerem o livro, o carma de 
pensamento deles será eliminado. 
 
Pergunta: Divulgamos o Dafa na rádio e nas estações de televisão, também divulgamos 
nos jornais dos EUA, mas não recebemos nenhuma resposta. Devemos continuar 
tentando? 
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Mestre: Direi a todos um princípio. Provavelmente, todos conhecem minha maneira 
consistente de fazer as coisas. Disse que jamais teremos a forma de religião. Eu não 
registro seus nomes um a um em uma lista de membros como as pessoas comuns fazem. 
Não temos formalidades nem escritórios nem nada tangível. Qualquer coisa tangível 
pode estimular apegos humanos e, portanto, não tem lugar em nossa prática de cultivo. 
O que devemos abandonar não é somente o dinheiro, a riqueza, a fama e os interessses 
pessoais. Digo que nosso Fa é sumamente imenso e está sendo difundido na sociedade 
humana, portanto, relativamente falando, os requisitos para difundir tão grandioso Fa 
devem ser os mais elevados. Vocês não têm ideia da razão de eu ter escolhido um 
caminho sem forma. É porque nosso Fa é sumamente imenso e para fazer isto de forma 
justa nós tivemos que adotar um “grande caminho sem forma” ao difundir este Fa no 
mundo secular. No passado, muitos vieram ensinar os seus Fa, tais como Budas, o Deus 
ocidental Jesus Cristo e até Jehová. Todos eles reuniam pessoas ao redor deles, pois 
temiam que as pessoas não estudassem bem ou decaíssem. Portanto, as pessoas eram 
colocadas para praticar o cultivo juntas. Sakyamuni exigiu que seus discípulos 
raspassem a cabeça e usassem kasaya1. Os discípulos de Jesus iam para monastérios. 
Estou dizendo que eles agiram assim porque o Fa que eles ensinaram era menor. Eles 
não podiam salvar as pessoas sem seguir tais requisitos. Hoje, ao contrário do passado, 
temos tão imenso Fa que certamente nos atrevemos a abrir as coisas e deixar que todas 
as coisas dependam de vocês mesmos - somente o seu coração importa. Disse que abri 
uma porta imensa. De fato, vocês não sabem, mas não existe porta em absoluto. Tudo 
está completamente aberto. Apenas o seu coração importa. 
 
Vamos supor que vocês vieram de diferentes dimensões e paraísos para obter o Fa. Suas 
mente humanas não tem nenhuma ideia sobre isto. Se vocês querem retornar aos seus 
paraísos, pensem: vocês podem fazer isto com os métodos ou as religiões do passado? 
Absolutamente não. No entanto, nosso Fa pode salvar todos os seres e regressá-los aos 
seus lugares de origem, pois este é o Grande Fa do Cosmo. Sendo este o caso, temos 
como requisito que a forma de difusão deste Fa no mundo secular seja extremamente 
reta. Portanto, digo a todos que escolhemos o caminho mais reto. Pedimos às pessoas 
que abandonem a fama, os interesses pessoais e o sentimentalismo. Começando por 
mim mesmo, todos nós abandonamos tais coisas. Isto não é tudo. Também pedimos que 
vocês se ajustem ao modo de ser da sociedade humana comum ao difundirem este Fa, e 
nunca violem as normas desta sociedade humana. 
 
Ao difundir o Fa, quase não utilizamos meios de divulgação como fazer propaganda, a 
televisão e os jornais, e não fazemos proselitismo sobre nós. Não, nós não fazemos isto. 
Todas as notícias publicadas nos jornais na época que eu ensinei o Fa tinham como 
essência: “Li Hongzhi está aqui”. Houve um número muito pequeno de discípulos do 
Dafa que fizeram campanhas publicitárias para o Dafa. Contudo, essas atividades foram 
atos pessoais; como indivíduos, eles fizeram boas ações para o Fa. Se nosso Dafa 
empregasse qualquer tipo de propaganda para promover-se a si mesmo, o Dafa estaria 
maculando a si mesmo. Devido a isto, nós não fizemos dessa forma. Suponha que você 
é uma praticante que trabalha como jornalista ou editor de um jornal; se você quiser 
promover o Fa, isto será um ato pessoal. Nosso Fa não exige isto. Um ato pessoal ou 
um desejo pessoal de fazer essas coisas é apenas uma inclinação pessoal. Desejar fazer 
coisas boas como indivíduo não tem nenhuma conexão com o nosso Fa.  
                                                
1 NT: Kasaya – túnica de monge budista; usualmente de cor vermelha, amarela ou laranja. 
2  NT: Guanding – receber energia pelo topo da cabeça; um ritual de iniciação. 
3 NT: Ding – Estado meditativo no qual a mente se encontra vazia, porém consciente. 



 22 

 
Por que há tantas pessoas estudando o Fa? Todos vocês sabem que nosso Fa é bom. Já 
que ele é o Fa do Cosmo, quem poderia dizer que ele não é bom? Até mesmo as pessoas 
mais perversas que se opõem a ele por fora, internamente, o admiram. Por que se opõem 
a ele por fora? Elas sabem que se todos se conduzirem de acordo com o Fa, será a vez 
delas serem eliminadas. Portanto, o que quer que seja que você faça para difundir este 
Fa, é um ato pessoal. O Dafa em si não tem nenhum tipo de formalidade. Escolhemos 
um verdadeiro “grande caminho sem forma”. 
 
Depois de voltarem para suas casas, todos vocês continuarão sendo membros da 
sociedade. Nós só valorizamos seus corações; não temos dogmas ou regulamentos de 
nenhum tipo. Na verdade, ninguém no passado se atreveu a tomar este caminho. Sem 
importar a religião, se você pedir para as pessoas irem para casa e praticarem o cultivo 
sem se envolverem em rituais religiosos ou atividades intencionais, essa religião se 
dissolverá. De modo algum eles se atrevem a agir desta maneira, pois seus Fa não são 
suficientemente poderosos para isto. Porém nós, ao contrário, agimos deste modo. 
Depois de praticarem, todos vocês vão ao trabalho e suas vidas não mudaram. 
Certamente, todos vocês mantêm o Fa em seus corações, se cultivam e verdadeiramente 
melhoram a si mesmos. Disse que nem os Budas nem os Deuses dão importância ou 
reconhecem as religiões das pessoas comuns. Eles só olham o coração da pessoa. Por 
que os Budas não intervieram quando as religiões foram danificadas? Por que Jesus não 
interveio quando a igreja foi despedaçada? Porque são coisas feitas por humanos. Os 
seres humanos querem fazer algo bom e, assim, constroem templos e igrejas, fornecem 
os meios para que as pessoas possam adorar o Buda ou a Cristo. Estas são formalidades 
adotadas por seres humanos. Os Deuses e Budas, por outro lado, só valorizam o coração 
da pessoa. Portanto, não nos envolvemos em nenhum tipo de formalidade. 
 
Como disse antes, existem mais razões ainda para não nos envolvermos em política. 
Nós absolutamente não devemos nos envolver em política. A evolução social determina 
o desenvolvimento das sociedades humanas, as relações entre as pessoas e até mesmo se 
um país está agindo de forma correta ou não. As pessoas comuns não podem obstruir a 
evolução social ao seu bel prazer. Tudo o que os seres humanos podem fazer é quebrar a 
cabeça para tentar ir adiante, estudarem intensamente para alcançarem algo, ou terem 
outras aspirações.  Porém sem que ocorram fenômenos cósmicos, as pessoas comuns 
não podem mudar nada. A evolução da humanidade é um caminho pré-estabelecido 
para os seres humanos; nenhum desvio no seu desenvolvimento ou no avanço ocorrerá. 
Um cultivador transcende o nível das pessoas comuns. Então, por que ele se interessaria 
pelos assuntos humanos? Políticos de certas religiões fazem política pensando em 
independência, em território ou até buscando algum status. Alguns inclusive matam 
pessoas ou se envolvem em atividades terroristas. Isto é perverso. Digo que eles não são 
cultivadores. Um cultivador não se envolve em política, pois é algo de gente comum. 
Essas pessoas são simplesmente políticos. O que um Buda ou Deus quer é um paraíso 
celestial. Por que brigar por um território humano? Vocês acham que eles são 
cultivadores? Eles cumprem com o requisito? No entanto, os seres humanos ainda os 
consideram e os reverenciam como divinos. Na realidade, alguns deles não são sequer 
pessoas decentes; eles irão para o inferno. 
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Pergunta: O ambiente material decorrente de milhares de anos da sociedade humana é 
um dos fatores que contribuiu para gerar o carma de pensamento?   
 
Mestre: Sim, certamente. Sem este ambiente material, vocês não poderiam gerar carma. 
Sem o ambiente atual dos seres humanos, vocês não seriam capazes de realizar nem 
coisas boas nem coisas más. Sem este ambiente, você não poderia ser um humano. Isto 
com certeza. Sem dúvida, a sociedade humana tem suas características especiais; 
portanto ela tem que existir. 
 
Pergunta: A natureza demoníaca da sociedade americana é o maior obstáculo para a 
obtenção do Fa pelos americanos? 
 
Mestre: Não podemos colocar as coisas dessa maneira. Quando visitei a área rural e 
alguns pequenos povoados nos Estados Unidos, eu vi muitas pessoas bondosas, 
caucasianos muito amáveis. Todas as grandes cidades do mundo estão caóticas e 
desestruturadas; pessoas boas e más estão misturadas, e é difícil distinguir entre o bom e 
o mau. Usualmente existem os excepcionalmente bons e os excepcionalmente maus 
devido ao princípio “Geração Mútua e Inibição Recíproca”. Portanto, não devemos 
generalizar. Os Estados Unidos possui suas próprias características. Ele tem tido um 
papel muito importante no mundo no que diz respeito ao distorcido estilo moderno 
humano de pensar, o qual envolve cada campo e aspecto da vida, tais como: as artes, a 
cultura e os valores humanos. Este estilo moderno é uma cultura pervertida; não é uma 
cultura humana. Isto sem dúvida. A cultura americana na década de 50 era uma cultura 
humana. As pessoas eram muito amáveis. Os homens ocidentais tinham uma conduta de 
cavalheirismo e atuavam de forma muito civilizada, enquanto que as mulheres se 
comportavam de acordo com a natureza delas. Penso que era muito bom. Hoje em dia, 
homens e mulheres parecem ter a mesma personalidade. Claro, não estou dizendo que 
os Estados Unidos não seja bom. 
 
Como disse no começo, estou apenas falando da transformação da humanidade. Hoje 
em dia, os orientais também são muito ruins. Um fere o outro com suas intenções más. 
As pessoas não percebem que quando duas pessoas se encontram, elas começam a se 
agredir sem terem dito muito. Isto ocorre porque durante esta longa cultura histórica, 
vida após vida, você nunca sabe quem deve a quem. Uma vez que durante um período 
de tempo sumamente longo, ressentimentos e gratidões foram se acumulando, quando 
as pessoas se encontram, querem logo quitar suas dívidas passadas, então, elas se 
agridem cruelmente umas as outras. Vocês disseram que os chineses nos EUA não se 
dão bem, não é? Todos vocês olham a superfície enquanto eu vejo as causas reais. Esta 
é a causa. 
 
Pergunta: Tenho sido afetado por minha natureza demoníaca. Ela se move ferozmente 
ao meu redor e dentro de meu corpo. As pessoas ao meu redor também se tornam 
negras, amarelas, verdes ou com o rosto pálido como demônios... 
 
Mestre: Digo: algumas pessoas afirmam que cultivam no Dafa, ou você afirma que é 
um discípulo de Dafa, mas é preciso ver se você é realmente um discípulo de Dafa. Só 
palavras não funcionam. Meus discípulos devem genuinamente praticar o cultivo e, 
quando os problemas aparecerem, buscam seus apegos fazendo a si mesmo a seguinte 
pergunta: isto foi causado por algum problema em minha mente? Algumas pessoas, 
depois de terem lido o livro apenas uma vez, dizem que estão se cultivando no Dafa, 
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mas que têm este e aquele problema. Suas mentes estão cheias de assuntos humanos. 
Elas brigam com os outros quando os problemas aparecem e, durante os conflitos, elas 
jogam a culpa nos outros e nunca nelas mesmas. Elas dizem que são meus discípulos, 
porém eu não as reconheço. Estas são, sem dúvida, duas coisas diferentes. Não me 
refiro a esta pergunta ou a esta pessoa. 
 
Estou dizendo que qualquer problema pode ser resolvido se você buscar suas falhas 
dentro de você. Vocês possivelmente descobrirão que, no passado, a pessoa costumava 
aprender muitas coisas sujas e seu corpo estava rodeado de mensagens caóticas. Esta 
pessoa muitas vezes via imagens aterrorizantes ou seu corpo tinha reações horríveis. Ela 
veio aprender o nosso Dafa por este motivo, pois ela sabia sobre o tremendo poder de 
nosso Dafa. No entanto, digo a todos que isto definitivamente se chama: “Vir obter o Fa 
com o apego da busca”. Isto não funciona e não se obtém nada. Certamente, nós não nos 
opomos se você tem tal apego no começo quando ainda não compreende o Fa. No 
entanto, uma vez que tenha estudado o Fa, você deve deixar tais apegos, e, desta forma, 
qualquer problema pode ser resolvido. Creio ter deixado claro a todos o meu ponto de 
vista. Este tema está muito bem explicado em Zhuan Falun. Vocês devem ler o livro e 
estudar mais o Fa. Ler o livro pode resolver todos os seus problemas. 
 
Pergunta: Sempre senti que sou uma pessoa bondosa, porém, por que não posso obter a 
benevolência descrita pelo Mestre? 
 
Mestre: Esta pergunta é muito boa. Na realidade, a pergunta em si é um apego. Não 
quero dizer que escrever esta pergunta é um apego. Quero dizer que você está apegado a 
sua benevolência que não é como a dos Deuses. Como o seu nível está se elevando, a 
parte de seu sentimentalismo que foi eliminada não ficará vazia e será substituída pela 
benevolência, a qual cresce gradualmente. Entre meus discípulos sentados aqui, muitos 
verdadeiramente alcançaram níveis muito elevados no cultivo. Por que vocês não têm a 
benevolência de níveis tão elevados? Certamente, a benevolência dos Deuses é 
completamente diferente da benevolência imaginada pelo homem moderno. Eu já falei 
sobre este assunto muitas vezes. Para que vocês possam viver na sociedade humana 
comum, vocês não podem aparentar grande diferença com relação às pessoas comuns. 
Se vocês fossem capazes de manifestar tanta benevolência, vocês realmente não 
conseguiriam mais viver entre as pessoas comuns. Por esta razão, sua benevolência e 
qualquer outra coisa que possa ter obtido na prática de cultivo se desenvolve 
rapidamente nos níveis mais microcósmicos de sua vida, e ela é separada de seu nível 
superficial.  
 
A vida humana é composta de partículas formadas sequencialmente desde as partículas 
microcósmicas até as moléculas que se encontram na superfície das maiores partículas; 
as moléculas por sua vez, formam as células. À medida que você pratica o cultivo, as 
moléculas dentro de seu corpo (só posso descrever desta forma, pois a linguagem 
humana é muito limitada) e as partículas microcósmicas de sua vida, todas, vão se 
transformando drasticamente para se adequar aos requisitos do Fa. Então, quando você 
completa o cultivo de uma parte sua, esta parte finalizada é transladada; quando você 
completa o cultivo de outra parte, ela também é transladada; inclusive sua benevolência 
é levada (para o outro lado). Funciona como um armazém que guarda as coisas durante 
a sua prática de cultivo. Se seu corpo mudasse muito rapidamente na superfície, seria 
impossível a você praticar o cultivo. Você choraria diante das coisas que visse. 
Qualquer coisa que você fizesse teria a sua parte que completou o cultivo praticamente 
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fazendo junto com você; isto seria o mesmo que um Deus fazendo coisas humanas. 
Inclusive, se coisas más fossem feitas, isto seria equivalente a serem feitas por um Deus. 
Como resultado, você decairia de nível. Com o objetivo de evitar que você decaia e ao 
mesmo tempo lhe dar condições para que você faça sua prática de cultivo entre as 
pessoas comuns, a sua parte que completa o cultivo é imediatamente separada da parte 
que ainda não foi cultivada completamente e que é composta de partículas mais 
grosseiras. Ela se mantém como um Deus sentado ali, em tranquilidade em posição de 
lótus, enquanto que a sua parte que não foi completamente cultivada continua vivendo 
entre as pessoas comuns como um ser humano. À medida que seu cultivo continua de 
dentro para fora, você vai consumando a si mesmo. Quando as moléculas que estão no 
nível mais superficial forem completamente cultivadas e assimiladas, o último passo é a 
Consumação. Este é o caminho que seguimos. 
 
Alguns estudantes me perguntaram: “Mestre, tenho me cultivado desta maneira, porém 
por que não sinto muita melhora? Por que, às vezes, pensamentos incorretos ainda são 
refletidos em minha mente?” Digo que não fiquem ansiosos. Se todas as substâncias 
humanas fossem eliminadas da superfície, vocês já não seriam capazes de praticar o 
cultivo. Se vocês não tivessem pensamentos humanos, então, vocês seriam capazes de 
perceber todos os pensamentos que os seres humanos emitissem. Cada simples palavra, 
ação e pensamento do homem moderno é egoísta, e até há pensamentos sumamente 
indecentes; vocês não poderiam suportar. Como vocês poderiam viver entre eles?  
Como conseguiriam se associar a eles? Portanto, não pode ser feito desta forma. Por 
exemplo: Se você completou o cultivo de 100 porções de seu corpo, apenas uma porção 
pode ser retirada da superfície; sendo assim, você sente que a melhora na superfície não 
é tão rápida. Isto é normal. Tendo escutado isto, vocês não devem pensar: “Ah! Se é 
assim que funciona, então, não me preocuparei mais e farei aquilo que tiver vontade”. 
Se vocês não impõem requisitos estritos a si mesmos ou não atuam de acordo com a 
conduta requerida, então, vocês não podem se considerar cultivadores. Falo de 
princípios do Fa. Esta é a relação. 
 
Pergunta: Eu revelo quem sou quando fico desatento. 
 
Mestre: Não se menospreze tanto. Na realidade, você é um cultivador. Você pôde ver 
suas deficiências porque você se elevou acima de seus pensamentos nesse momento e 
ultrapassou seu antigo “eu”. Uma pessoa comum não consegue ver suas deficiências. 
Ela pensa que cada coisa dela é boa, como se ela fosse uma flor, não é verdade? Já que 
você pode se cultivar, se examine e veja suas deficiências; você não é um cultivador? 
 
Pergunta: Cometi dois erros grandes. Depois me arrependi. Foi meu espírito-original-
assistente ou minhas mensagens que estavam atuando naquele momento? 
 
Mestre: Se você fez algo entre as pessoas comuns, ou se fez algo mau, então, você não 
pode dizer que não foi você que fez isso nem pode distinguir se foi a consciência-
principal ou a consciência-assistente que fez isso, pois você constitui um corpo integral. 
Além disso, você não pode dizer que tais coisas foram feitas por seu carma de 
pensamento, pois elas também foram causadas por sua débil consciência-principal. O 
carma continuará lhe perturbando até que você se livre dele. Mesmo que o carma não 
tenha sido eliminado, todos os seus comportamentos mostrados são considerados seus. 
Se você o repele fortemente, ou se você pode distingui-lo e manter sua consciência-
principal forte, então, é outro caso. Portanto, você deve assumir a responsabilidade por 
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não ter podido impedir o seu carma de fazer algo. A prática de cultivo é justamente a 
eliminação dessas coisas más e, ao mesmo tempo, o fortalecimento da consciência-
principal. Quando se pratica o cultivo, é bom não pensar nas coisas que ocorreram no 
passado. Elas já passaram, não importa as quão más elas foram. Faça bem no futuro de 
modo que você não desenvolva um apego. 
 
Pergunta: Nós fizemos gravações em vídeo de várias conferências do Dafa nos Estados 
Unidos. Não as enviamos aos familiares no estrangeiro. Isto está contra a vontade do 
Mestre? 
 
Mestre: Digo que o método de cultivo de nosso Dafa é o melhor e o mais puro. Sou 
verdadeiramente responsável por vocês, pois preciso me assegurar de que vocês são 
realmente capazes de completar o cultivo. Tenho que eliminar de nosso Dafa todas as 
coisas que não pertencem ao nosso cultivo no Dafa. Mesmo que seja algo que tenha dito 
aos discípulos de certas regiões ou países, ou algo que não seja adequado às outras 
regiões, tudo isso deve ser eliminado. As palavras ditas em uma região em particular e 
que não tenham aplicação universal, também devem ser apagadas. A intenção é prepará-
los verdadeiramente para a prática de cultivo sem interferências. Este é o propósito. 
 
Algumas pessoas me perguntaram: “Ao voltarmos, não seria bom para o progresso dos 
estudantes se apresentarmos a conferência de hoje do Mestre?”. Se vocês gravaram, 
então que assim seja, porém, não espalhe isso na sociedade com o apego de fanatismo e 
exultação. Quando você voltar, não haverá problema algum se você apresentar esta 
conferência em seu local de prática ou aos estudantes de seu país. Devo dizer que, como 
discípulos, não preciso lhe falar em detalhe como lidar com este assunto. Quando todos 
tiverem ouvido a conferência ou os livros sobre a conferência tiverem sido impressos, 
simplesmente apague a gravação. Se alguém negligentemente grava a conferência para 
outras pessoas, divulga para os outros ou sem justificativa alguma leva essa conferência 
para as gravadoras ou reprodução em massa, digo que ele comete a pior coisa. Digo que 
ele não cumpre com os padrões de um discípulo do Dafa. 
 
Pergunta: Não coloquei muito empenho em minha prática de cultivo e falhei várias 
vezes em passar a prova do desejo sexual. Se eu corrigir minhas falhas a partir de hoje, 
você me aceitaria? 
 
Mestre: Digo: não pense que você não pode mais praticar o cultivo por não ter passado 
em tal prova uma ou duas vezes. Na verdade, a prática de cultivo é assim. Algumas 
pessoas que estão cultivando bem passaram nessa prova; algumas pessoas que não estão 
fazendo tão bem não passaram nessa prova o suficientemente bem ou não passaram por 
completo. Certamente, você passou bem em outras provas. Lutando contra isso dessa 
maneira, superando ou não as provas de maneira adequada, a prática de cultivo é assim. 
Se todos vocês pudessem passar cada prova, vocês não necessitariam praticar o cultivo e 
poderiam se tornar Budas agora mesmo, não é verdade? Certamente devem tratar o 
assunto com seriedade quando não podem passar repetidamente tal prova. Se você 
deixar que isso continue acontecendo por um longo tempo, isto seria ainda considerado 
prática de cultivo?  
 
Pergunta: Antes de eu estudar Zhuan Falun, minha profissão era tratar doenças com 
qigong. Depois de estudar Zhuan Falun, eu abandonei tal profissão. Posso agora estudar 
medicina chinesa e acupuntura e exercê-las como uma profissão? 
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Mestre: Isto definitivamente não é um problema. A medicina chinesa é uma forma de 
tratamento médico da sociedade humana. É uma coisa humana e não entra em conflito 
com a prática de cultivo. Com relação a tratar doenças com qigong, digo-lhe que esteja 
seguro de não fazer isto de jeito nenhum. Penso que não há problema algum em 
aprender medicina chinesa e acupuntura. Pode aprender e atuar dessa forma. 
 
Pergunta: Há um número pequeno de estudantes aqui e moramos em áreas distantes 
umas das outras. Não temos um ambiente muito bom para aprender o Fa como o que há 
na China. Como podemos criar ambientes melhores? 
 
Mestre: Vocês sabiam que, quando fui à Pequim difundir o Fa, não havia mais de 
duzentas pessoas em meu primeiro seminário? No entanto, hoje há mais de cem milhões 
de pessoas. Todos vocês têm o dever de falar às pessoas sobre o Fa. Não haverá ainda 
mais pessoas no futuro? O ambiente da pessoa é criado por ela mesma. É realmente bom 
ter mais pessoas praticando o cultivo juntos. As pessoas podem trocar pontos de vista, 
aprender umas com as outras, ajudar as outras a melhorar e falar sobre coisas que 
acontecem na prática de cultivo. Isto aumenta a confiança do cultivador na prática de 
cultivo. Ao mesmo tempo, quando se pratica os exercícios em grupo, isto cria um forte 
campo de energia. Isto é muito benéfico aos praticantes. Com certeza é assim. Se uma 
pessoa pratica o cultivo sozinha, ela possivelmente esquecerá de praticar quando estiver 
ocupada, ou não praticará com diligência . Então, seu cultivo será mais lento. 
 
Pergunta: Por que as pessoas que vejo em outras dimensões são todas ocidentais, 
algumas inclusive são anjos com asas? Por que nunca vejo pessoas orientais? 
 
Mestre: Se você viu isso, deixe que seja assim. Se lhe explicar isto claramente, temo 
que você possa desenvolver um novo apego ou que isto possa ser mal entendido. Nossos 
estudantes podem ter a aparência de chineses agora, ou você pode parecer um sueco ou 
outro tipo de caucasiano, porém, pode ser que você seja originalmente de uma raça 
diferente. O Cosmo é muito grande. Talvez, depois de você ter êxito em sua prática de 
cultivo, você vá ao Céu de Deuses que são como os ocidentais. Não estou afirmando 
que este é o caso, mas pode ser o caso. Não desenvolva nenhum apego. Não fique 
exultante ou confuso nem deixe de praticar as coisas da Escola Buda de hoje em diante. 
Se você não praticar o sistema que estou lhe ensinando hoje, você não será capaz de 
alcançar esse lugar. Se você diz: “O que o Mestre nos ensina pertence à Escola Buda, 
portanto, amanhã que irei rezar em uma igreja Católica”, então, se fizer isso, você não 
será capaz de retornar para o seu lugar de origem. Já disse que meus ensinamentos se 
baseiam na Escola Buda, porém, o que exponho é o Fa do Cosmo. Esta é a razão. Que 
escola não estaria incluída no Fa do Cosmo? Tenho sido cada vez mais explícito ao 
ensinar o Fa. Isto pode não ser muito benéfico para sua prática de cultivo, Você deve 
praticar o cultivo e se iluminar a estas coisas por si mesmo. 
 
Pergunta: Eu persuadi um familiar a deixar de praticar certo tipo de qigong. Uma noite, 
em um sonho, eu não me controlei bem e recebi o guanding2 dele. Muitas coisas ruins 
foram colocadas em mim. Depois de acordar, senti muita dor de cabeça e, desde então, 
sinto muita dor de cabeça. O que devo fazer? 
 

                                                
2  NT: Guanding – receber energia pelo topo da cabeça; um ritual de iniciação. 
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Mestre: Não se controlou bem. Ou seja, você não lhe opôs quando ele esteve fazendo o 
guanding. Já que você não se opôs, isto significa que você queria isso. Aceitou o 
guanding devido a um pensamento não reto. Você deve tirar disso uma lição e se 
controlar bem na próxima vez. Não se preocupe, isto é uma prova. Sua sensação de dor 
de cabeça é falsa; serviu para lhe ensinar que você deve melhorar sua qualidade-de-
iluminação. Passar por provas em sonhos não faz parte de sua prática de cultivo. Você é 
testado sob tal estado para ver se seu cultivo é sólido. É este o significado. Se você 
consegue se controlar muito bem até nos sonhos, significa que o seu cultivo neste nível 
e neste aspecto é sólido. Certamente, isto se aplica a sua situação neste único aspecto. 
Muitos sonhos talvez não sejam sonhos. Se um demônio vier realmente, será uma 
situação diferente. 
 
Pergunta: Mestre, uma vez você disse que este nosso mundo é sujo. Você disse 
também que as coisas daqui são valiosas daquele lado. Como podemos entender isto? 
 
Mestre: Se você levar algo intacto deste mundo para aquele mundo, ninguém vai 
querer. Seria considerada a coisa mais suja, até mais suja que excremento; essa é a 
verdade. Contudo, as substâncias deste mundo se tornam valiosas depois delas serem 
assimiladas àquele plano mediante um processo de transformação. Essa é a relação. Em 
outras palavras: Algumas substâncias existentes em níveis elevados vieram deste 
mundo; em contra partida, muitas substâncias daqui caíram de níveis elevados. Há tal 
tipo de relação. Todos os segredos celestiais são revelados.  
 
Pergunta: Quando alguém pratica o cultivo até que ponto seu infante-imortal sai, ele 
pode ver o infante-imortal com o Terceiro Olho. Qual o critério para se alcançar o nível 
médio para que isto aconteça? 
 
Mestre: No passado, os praticantes de certos métodos de cultivo no mundo secular 
podiam vê-lo. Por exemplo: na Escola Tao, quando o infante-imortal crescia até ser do 
tamanho de uma criança de sete ou oito anos, o espírito-original-principal da pessoa 
assumia o controle dele e infante-imortal saia do corpo. Isto era e é chamado: “O 
infante-imortal vem ao mundo”. O cultivador ficava excitado demais para se controlar. 
Além disso, era um corpo Buda. Ele queria sair para se mover e brincar. Se você vê o 
infante-imortal em seu corpo, mas ele não sai, então, isto não se chama “infante-imortal 
vem ao mundo”. Entretanto, nossa prática de cultivo não permite que ele saia, pelo 
menos no período atual. Como disse, esta é a única dimensão que ainda não foi 
retificada e, portanto, aqui é muito sujo e perigoso. Quando as dimensões de níveis 
superiores foram retificadas, muitos seres vieram para esta dimensão; muitas coisas más 
dos níveis superiores vieram. Algumas pessoas que vocês veem caminhando pelas 
calçadas não são humanas. Se você tem a habilidade, dê uma olhada neste mundo e verá 
que existem muitos seres extraterrestres. Eles são parecidos com os seres humanos; as 
pessoas não podem ver a diferença. Tudo isto deve ser resolvido. 
 
Qual é critério para se alcançar o nível médio? Você é capaz de saber até que nível você 
é capaz de se cultivar? Qual é seu nível médio? Você é ensinado a praticar o cultivo 
desta forma, pois precisamos nos assegurar de que possa praticá-lo. Portanto, você não 
pode saber o seu nível nem é permitido sabê-lo. Se você souber seu nível, você 
desenvolverá o apego de complacência e outros apegos. Você não tem ideia do que 
poderia acontecer. Algumas pessoas que praticaram o cultivo dessa maneira, no 
passado, se arruinaram. Um dia, de repente ele se viu com a aparência de um Buda e, 
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então, ela saiu para se tornar um mestre de qigong. Ela disse a si mesma: “Sou um 
Buda”. Então saiu para fazer suas coisas. Não obedecia ninguém, nem seu Mestre. Você 
talvez diga que não cairá em tentação, no entanto, é o estado em que você se encontra 
atualmente. Ao deixar este ambiente e ver algo, você não será influenciado? Então, para 
termos certeza de que todos possam avançar mais rápido, não permitimos que algumas 
pessoas vejam. Porém, muitas pessoas terão permissão para ver. A situação de cada um 
é diferente. Nós também temos muitos discípulos que estão a ponto de alcançar a 
Consumação. Na realidade, já alcançaram isto. Simplesmente não lhes é permitido fazer 
uma mudança. E eles parecem conhecer muitas coisas. Algumas pessoas falam comigo, 
me veem e outros querem se comunicar comigo. Este fenômeno nunca ocorreu no 
passado; isto não era possível no passado. Isto demonstra que nossos discípulos estão se 
aprimorando muito rapidamente no cultivo. 
 
Pergunta: Vejo que alguns discípulos se consideram melhores que qualquer outro, eu 
quero me distanciar deles. Isto é um fenômeno normal ou significa que não estou me 
cultivando bem? 
 
Mestre: Digo que este é um fenômeno normal. Algumas pessoas têm tais apegos. 
Alguns estudantes não conseguem suportar quando sentem os pensamentos que surgem 
dos apegos de certas pessoas. Especialmente para os novos estudantes; os pensamentos 
são mais evidentes. Não estou dizendo que estes estudantes não estão se cultivando 
bem. Isto ocorre porque seus apegos ainda não foram eliminados ou revelados. O 
cultivo é exatamente assim. Não se pode dizer que alguém não é bom apenas porque se 
viu um apego nele. Nem se pode dizer que alguém alcançou um nível elevado no cultivo 
quando se vê que ele fez algo bom. Uma pessoa deve ser analisada em sua totalidade. 
 
Pergunta: Mestre, na escritura “Explicando o Fa” você escreveu: “Os demônios 
perversos que foram criados artificialmente...” O que são esses “demônios perversos”? 
 
Mestre: O que são os demônios? São simplesmente demônios. Sempre existiram 
demônios neste universo. Quando vocês se referem a eles, são principalmente coisas de 
natureza demoníaca refletidas no xinxing ou pensamentos, o que significa que a pessoa 
ainda tem natureza demoníaca. Digo que alguns de nossos estudantes podem atuar como 
demônios uns contra os outros. Algumas vezes, um pode interferir com o outro 
exatamente como um demônio. Certamente, não se pode dizer que ele é um demônio, 
porém desempenhou tal papel. Talvez seja alguém muito bom que ainda está se 
cultivando. Ocorre que numa situação ele não fez algo correto e assim atuou como 
demônio perante os outros. Também há pessoas que relativamente falando, têm mais 
carma de pensamento. Os demônios mencionados na escritura: “Explicando o Fa” são 
os que fazem dano ao Fa e que danificam sua prática de cultivo. Não significa que eu 
não possa lhe proteger desta classe de demônios. Digo que cada situação que ocorre em 
sua prática de cultivo está relacionada com você mesmo; portanto, você tem que se 
cultivar. 
 
Pergunta: Como o lado que obteve o Fa deve retificar o Fa? 
 
Mestre: Está me perguntando sobre a escritura: “Explicando o Fa”. Não lhe explicarei 
isto em detalhe aqui. Não importa como você entende a escritura “Explicando o Fa”, de 
qualquer forma, você não entenderá errado; é que seu entendimento é limitado. Na 
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realidade, eu não escrevi isto para o seu lado humano; eu escrevi para a sua parte que 
completou o cultivo. Portanto, o tanto que puder compreender estará bom. 
 
Pergunta: Os discípulos de Xinjiang almejam ver o Mestre. 
 
Mestre: Eles estão me pedindo que vá até lá. Conheço seus sentimentos. Obrigado a 
todos. Pessoas de muitas regiões querem que eu vá lá. Vamos aguardar o momento 
oportuno para isto. 
 
Pergunta: Quero realmente difundir o Fa, porém, às vezes, sinto medo de errar e causar 
dano ao Dafa. Como devo lidar com isto? 
 
Mestre: Fale de suas próprias experiências ao aprender o Fa. Não fale do Fa como se as 
palavras fossem suas. Não fale do Fa com interpretações incorretas. Fale de suas 
próprias experiências. Se você tem medo de causar dano ao Fa, pode falar sobre o que 
experimentou e entendeu no Fa, e assim por diante. Depois fale as seguintes palavras: 
“Este Fa é imenso; esta é simplesmente a minha experiência em meu nível atual”. 
Atuando desta forma, você não danificará o Fa. Há alternativa, você pode dizer palavras 
do Mestre e deixar que as pessoas as entendam por si mesmas. Todos esses métodos não 
danificam o Fa. Porém, se você disser minhas palavras como se fossem suas, um efeito 
negativo será criado inconscientemente. Às vezes, algumas pessoas agregam suas 
próprias noções ao Fa, afirmando que o significado de certas palavras é este ou aquele. 
É terrível quando a pessoa dá suas interpretações. Esta pessoa não está arbitrariamente 
interpretando o Fa? Na realidade, o Fa tem significados muito profundos; ela não pode 
interpretá-lo em absoluto. Ela pode dizer assim: “Eu percebi que existe tal significado 
no Fa, porém existem significados mais elevados”. Estará tudo bem se disser assim. 
 
Pergunta: Devemos praticar wuwei e não interferir nos assuntos humanos comuns. Ao 
mesmo tempo, precisamos considerar os interesses dos outros em todas as situações. 
Como devemos equilibrar esta relação? 
 
Mestre: Um dos princípios do Fa que ensinei é que cada um deve cultivar seu próprio 
coração, se tornar uma pessoa boa - uma pessoa melhor - e inclusive alcançar o padrão 
de reinos elevados. Quando ocorrerem problemas, busquem as causas disso dentro de 
vocês mesmas. Se vocês se intrometerem em questões sociais, possivelmente vocês não 
conseguirão lidar adequadamente com isso e acabarão fazendo coisas erradas. Por isso, 
vocês devem se envolver o menos possível ou até não fazer absolutamente nada. Por 
exemplo: por que no passado os monges se afastavam do mundo secular? Um monge 
até tapava seus ouvidos com algodão para não ouvir nada durante o dia todo; ele não 
queria escutar nada. Ele percebia que coisas ruins entrariam pelos ouvidos se ele 
ouvisse, para ele era como se cada coisa produzisse carma. Ele se amordaçava para não 
falar. 
 
Você sabe o que é uma pessoa perversa? Por que uma pessoa perversa é perversa? É 
porque a mente dela está cheia de coisas más; ela aprendeu muitas coisas más. Sua 
mente está cheia de pensamentos perversos. Não importa se ela os mostre ou não, ela é 
uma pessoa perversa. Então, de onde vieram tais pensamentos perversos? Por acaso não 
vieram do que ela escutou? Um cultivador não quer nada. Não escuta essas coisas más. 
Ignora o que vê e não escuta nada. O que é uma pessoa boa? Se a tua mente está cheia 
de bons pensamentos, então, você é uma pessoa boa. Se há somente pensamentos bons 
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em sua mente, qualquer coisa que você fizer, atenderá o padrão. O seu comportamento é 
dirigido por seu cérebro, então, certamente você só fará coisas boas. Como cultivador, 
se você sempre quer se intrometer em assuntos de pessoa comum, você cometerá erros, 
pois não pode ver as relações predestinadas. Logicamente, não se pode ignorar coisas 
que fazem parte de seu trabalho. Na sociedade humana comum, quando você vê alguém 
chutar ou falar mal de outra pessoa, vê duas pessoas brigando, e intervêm nisso para 
defender alguém de uma injustiça, penso que você não deveria fazer isto. Por quê? 
Existem policiais e pessoas em posições de autoridade. Se você coloca suas mãos nesse 
assunto, será o mesmo que intervir. E talvez esteja cometendo um erro. Se na vida 
passada da pessoa ela ficou devendo à outra um chute, ela simplesmente está pagando 
nesta vida. Se você interferir nisso, ela não será capaz de quitar a dívida. Você fez algo 
bom do ponto de vista de uma pessoa comum. No entanto, para o Deus que arranjou 
este incidente para que a dívida cármica fosse paga, você fez algo mau; um cultivador 
não pode mais ser julgado com o padrão de pessoa comum. Isto é para ilustrar o ponto 
de que você não deve realizar essas ações intencionais. 
 
Como você pode ter em mente os interesses dos outros em todas as situações? Como já 
disse, a sua prática de cultivo deve se ajustar ao máximo à sociedade humana comum, 
então, você deve manter contato com as pessoas. Então, isto envolve a questão dos 
interesses pessoais. Você deve se relacionar com as pessoas, ser bom e considerar os 
outros antes de fazer qualquer coisa.  Deve seguir a forma de vida da sociedade humana. 
Se em seu trabalho, você se sentar ali de modo tão frio e alienado, sem fazer nada, creio 
que o seu chefe lhe despedirá. Se você é egoísta e pensa primeiro em você mesmo em 
todas as situações, sem considerar a ninguém, eu diria que isto não é bom. Na sociedade 
de hoje, alguns homens de negócios só pensam em tirar todo o dinheiro dos bolsos das 
outras pessoas para assim poderem ficar rapidamente ricos. Neste aspecto, penso que os 
homens de negócios caucasianos europeus têm um estado mental bom. Um homem de 
negócios caucasiano considera seu negócio uma profissão e um dever, e o faz de todo o 
coração com o melhor de suas habilidades. Mesmo tendo um só cliente no dia, para ele 
não importa. Ele pensa que esse é o seu trabalho, que faz parte da vida dele, que ele está 
fazendo algo, que está bem desde que possa manter a si mesmo e a sua família. Este é o 
estado de um ser humano. Hoje em dia, o desejo das pessoas se tornarem ricas da noite 
para o dia é terrivelmente forte; essa é a mentalidade que as guia. As pessoas estão 
simplesmente se ferindo umas às outras como se quisessem tomar todo o dinheiro das 
outras para colocá-lo em seus próprios bolsos. O que as outras pessoas vão fazer? Por 
que elas não pensam nas dificuldades dos outros? Elas fazem essas coisas sem 
considerar em absoluto os outros. Esta é a mentalidade pervertida da humanidade na 
sociedade de hoje. Em qualquer coisa que vocês façam, vocês devem pensar se os 
outros podem suportar, é assim que um ser humano deve ser. 
 
Pergunta: Por favor, você poderia nos falar novamente sobre o significado do artigo 
“Tome o caminho do meio”? 
 
Mestre: Todos os estudantes devem saber que não devem estudar o Fa com emoções e 
mentalidade humana. Falando de modo simples, este é o ponto. Por exemplo, alguém 
me entrevistou hoje. Ele me perguntou: “Então, que tal se você nos dissesse como são o 
interior e o exterior do universo?” Eu lhe disse: “Os conceitos que você mencionou 
decorrem de uma mentalidade humana. Neste universo, não há nenhum tipo de interior 
e exterior como você sugeriu, não existe tal conceito. O que você disse é de um ponto 
de vista e pensamento de um ser humano”. O que estou querendo dizer é que você deve 
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transformar sua mentalidade humana. Ou seja, você não pode mais enfocar a sua vida 
diária e seu entendimento do Fa com uma mentalidade humana, você não pode entender 
o Fa com os pensamentos humanos, e você não pode mais se apegar firmemente às suas 
coisas e não soltá-las ao estudar o Fa. O significado superficial de “Tomar o caminho 
do meio” é o de “não ir aos extremos”. 
 
Pergunta: Mestre, você disse que as poderosas virtudes dos grandiosos Budas dos Céus 
foram cultivadas por eles mesmos. No entanto, é muito difícil praticar o cultivo nos 
Céus dos Budas. Isto significa que todos eles devem retornar a este mundo humano para 
praticar o cultivo? 
 
Mestre: Há duas fontes de vida no Cosmo: uma é o nascimento por meio de pais; a 
outra resulta do movimento da matéria no Cosmo. O grau de consciência de uma vida 
criada em certo reino é tão elevado quanto esse reino. Este ser não está contaminado por 
nada de níveis inferiores nem é requerido dele que cumpra os critérios de níveis mais 
baixos. Ele está de acordo com os critérios daquele reino desde o momento em que veio 
a existir. Por acaso, ele não deve viver naquele reino? Claro, há outros que alcançaram 
aquele reino por meio do cultivo. Aqui, estou enfatizando a prática de cultivo porque 
vocês são cultivadores. Na realidade, a proporção de seres que alcançam níveis mais 
elevados por meio do cultivo é sumamente pequena. A maioria das vidas se originou em 
seus respectivos reinos. 
 
Pergunta: Sinto-me comovido pelo entusiasmo de muitos estudantes quanto a propagar 
o Fa, porém, muitas vezes eu me sinto apático. O que devo fazer para mudar este estado 
de ânimo? 
 
Mestre: Não tenho nenhum requisito com relação a isto. Não disse que nossos 
estudantes têm que propagar o Fa ou passar o Fa para os outros. É aceitável se alguém 
não tem entusiasmo para difundir o Fa depois de tê-lo obtido. Você não é obrigado a 
fazer isto e isto não é considerado algo mau. No entanto, como estudante, ao ver alguém 
sofrendo, você deve falar a esta pessoa sobre o Fa, pois você deve ter misericórdia. 
Qualquer quantia de dinheiro ou qualquer outra coisa dada a alguém não será tão bom 
como falar a ele sobre o Fa; isto é o melhor que se pode fazer. 
 
Pergunta: Quando não praticamos de acordo com a música dos exercícios, a velocidade 
dos movimentos afeta os resultados? 
 
Mestre: Os movimentos não podem ser muito rápidos, não importa o quão rápido os 
faça; não podem ser muito lentos, não importa o quão lento os faça. A velocidade não é 
fixa. Você está fortalecendo os mecanismos, não é que você tenha que fazer exatamente 
como eu faço. Certamente, quando se pratica, a velocidade dos movimentos deve ser 
mais ou menos a mesma da fita de áudio. Na prática em grupo, os movimentos devem 
ser os mesmos e na ordem correta. 
 
Pergunta: O infante-imortal deixa de crescer quando alcança ao tamanho da pessoa. 
Então, as crianças precisam antes se tornarem adultos para depois praticar o cultivo? 
 
Mestre: Como os seres humanos podem se comparar com o infante-imortal? O infante-
imortal se manifesta por meio da prática de cultivo. Há muitas crianças que praticam o 
cultivo, não é? 
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Pergunta: Os pensamentos de outras pessoas geralmente conseguem entrar em minha 
mente. Quando alguém está sonolento, também quero dormir; quando alguém está 
irritado, eu também fico irritado. 
 
Mestre: Este estado ocorre na prática de cultivo. Ou seja, todos os seus poros estão 
abertos e podem sentir as mensagens externas. Isto não é uma capacidade sobrenatural. 
É apenas um estado no processo de cultivo. Quando alguém tem uma dor em alguma 
parte do corpo, você também a sente; quando alguém experimenta um desconforto em 
algum lugar, você também sente tal desconforto; quando alguém está feliz, você 
também se sente feliz. Na realidade, este é um estado que ocorre quando seu corpo está 
completamente aberto. Claro, isto passará muito rapidamente. Quanto mais rápido você 
avançar no cultivo, mais rápido tal estado passará. 
 
Pergunta: Escutei que na China houve um discípulo que morreu pouco tempo depois de 
ter obtido o Fa. Ele insistiu em não tomar nenhum remédio antes de morrer. Por que 
uma pessoa que nem sequer teme a morte acaba morrendo dessa maneira? 
 
Mestre: Quando alguém doente não toma remédios, pode-se saber se no profundo de 
seu ser ele quer que eu cure sua doença ou se ele realmente se considera um praticante? 
Quando uma pessoa comum tem uma doença fatal e insiste em não tomar remédio não 
importar qual, ela morrerá, não é? Ela morrerá, não é verdade? Chegou a hora de ela 
morrer, portanto, ela morre já que é uma pessoa comum. Como a vida de uma pessoa 
comum pode ser prolongada casualmente? Ele afirmava que praticava os exercícios. 
Pensem: praticar os exercícios e ler os livros já faz de você um discípulo de Falun 
Dafa? Se você não avança diligentemente nem age verdadeiramente de acordo com o 
padrão que lhe é ensinado, como você pode ser meu discípulo? Se você é ou não meu 
discípulo, isto depende de eu reconhecê-lo como tal. Em outras palavras: você cumpre 
com o padrão mínimo requerido de um discípulo? Se você pratica os exercícios 
diariamente da mesma forma que faz outros tipos de exercícios físicos, se você lê o livro 
sem assimilar o seu conteúdo, se você não avança diligentemente e não age de acordo 
com os requisitos estabelecidos no livro, você é meu discípulo? Por acaso, você ainda 
não é uma pessoa comum? Digamos que uma pessoa comum fica doente e, do mesmo 
modo que alguém que está se afogando se agarra até mesmo em um pedaço de palha, 
ela descobre que eu posso desfazer o carma de doença dos seres humanos. Sabendo que 
neste sistema de prática o entendimento é que não se deve tomar remédio quando se 
dissolve o carma, ela praticará os exercícios com o equivocado entendimento de que 
basta praticar os exercícios e não tomar remédio para ela melhorar e não morrer. Ela, 
além de ser uma pessoa comum, se agarrou fortemente a tal apego. Como então não 
morreria? 
 
O Dafa é solene. A prática de cultivo é um assunto sério. Como a vida de uma pessoa 
que está morrendo pode ser prolongada dessa forma? Como permitir que uma pessoa 
comum alcance facilmente a Consumação e se converta em um Buda?! Você tem que 
cultivar sua mente. Não conta se a sua mente não é fundamentalmente transformada. 
Não se pode considerar que você passou a prova se aparentemente você fez bem, mas, 
por dentro, tem apegos que não pode perceber. Este assunto é muito sério. Mudanças 
essenciais precisam verdadeiramente acontecer. Vocês sabem que muitas pessoas 
praticam Falun Gong e que muitas delas foram curadas de câncer e outras doenças 
fatais. Não preciso falar deste assunto já que todos os nossos estudantes sabem disto. 
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Também houve algumas pessoas seriamente doentes que sofriam de câncer ou outras 
doenças fatais que também vieram praticar Falun Gong e morreram. Por quê? Embora 
elas afirmassem que praticavam Falun Gong, suas mentes não podiam abandonar a 
doença. Algumas pessoas talvez pensem o seguinte: ele praticou com entusiasmo; ele 
nos falou para não tomarmos remédio e também nos aconselhou a abandonar o apego à 
doença; ele inclusive ajudou os outros a aprenderem o Fa. No entanto, ele mesmo não 
abandonou o apego à doença. Você não sabe o que havia em sua mente. Isto mostra o 
quão complicado é este assunto. Ele pediu aos outros que abandonassem o apego 
sabendo que o Mestre podia ouvi-lo. Ele quis que o Mestre o escutasse. Simplesmente 
falando: ele quis enganar o Mestre. Sua intenção real era: “O Mestre certamente cuidará 
de mim, pois fiz muitas coisas. Estou lendo o livro, praticando os exercícios e dizendo 
aos outros que pratiquem o cultivo; devido a isto, o Mestre definitivamente eliminará 
minhas doenças”. Em seus atos ele deixou de tomar remédio, disse tais palavras e atuou 
de acordo com os requisitos para a prática. No entanto, em essência, ele não cumpriu 
com o padrão de um cultivador. Ele ainda pensava: “O Mestre certamente eliminará 
minhas doenças se eu fizer isto”. Ele de fato eliminou na raiz o desejo de que o Mestre 
curasse a doença dele? Esse desejo ainda estava arraigado e oculto no coração dele, não 
é? Neste caso, ele estava tentando enganar os outros e a mim, não é? Na realidade, ele 
enganava a si mesmo. Neste caso, como ele poderia ser curado? 
 
No entanto, damos muitas oportunidades às pessoas que estão seriamente doentes e 
continuamente adiamos as coisas. A data prevista de falecimento dada pelo hospital já 
passou há muito tempo. Passou meio ano, um ano ou até vários anos da data dada pelo 
hospital. Continuamos a dar oportunidades a uma pessoa assim à espera que ela deixe 
este apego. Ela simplesmente não o abandona. Embora ela não diga nada, muitas vezes 
sua mente é perturbada pelos seguintes pensamentos: “Já que pratico Falun Gong, 
minhas doenças possivelmente já foram eliminadas; já que pratico Falun Gong 
possivelmente já estou curado”. Ela não consegue se considerar verdadeiramente como 
um discípulo cultivador que, de forma alguma, pensa em doenças. Disse que quase não 
tenho requisitos para você. Não há restrição, só importa o seu coração. A nossa via de 
cultivo se dirige diretamente ao coração da pessoa. Se eu nem sequer levar em 
consideração o seu coração, então, como ainda posso lhe salvar? Não importa em qual 
escola uma pessoa pratica o cultivo, o coração dela precisa ser transformado.  
 
Pergunta: Quanto mais estudo o Fa, mais percebo que o poder do Fa é sem limites, que 
tudo é abrangido neste “sem limites”, que não há fim para isto. Mestre, você pode me 
explicar a que se deve este meu pensamento? 
 
Mestre: “Tudo é abrangido neste sem limites”, isto também é um tipo de prova. Uma 
vez que você sinta que o término de seu cultivo está próximo, já não terá mais esta 
sensação. Sua sensação é muito boa. Não importa como você se sente, não preste muita 
atenção a isto. Às vezes, quando uma pessoa progride, ela pode ascender muito 
rapidamente. No entanto, ao chegar na parte do corpo que se encontra dentro dos Três 
Reinos, se torna muito difícil dar um passo adiante. É tão difícil que simplesmente você 
não tem vontade de deixar sua mentalidade humana. Esta é uma situação que notei. 
 
Pergunta: Mestre, muitas vezes, você diz que o tempo está ficando cada vez mais curto. 
No entanto, você também disse que o Dafa se difundirá amplamente entre as pessoas 
comuns por um longo período de tempo. Isto não é uma contradição? 



 35 

 
Mestre: Na realidade, digo que o tempo está ficando cada vez mais curto. Disse que não 
estou salvando somente as pessoas. Depois de vocês terem completado o cultivo, ainda 
tenho que fazer outras coisas, das quais não posso falar. Não posso ensinar o Fa por 
muito tempo no mundo humano. Quando digo que o tempo se encurta, vocês devem 
simplesmente se apressar em suas práticas de cultivo. Não interpretem mal minhas 
palavras nem as misture com qualquer pregação de catástrofes das religiões perversas de 
hoje em dia. O tempo para o cultivo realmente está ficando cada vez mais curto. Não 
existe catástrofe, mas há uma data limite para o fim do cultivo. Uma vez que toda 
verdade for revelada, tudo terminará e não será mais permitido praticar o cultivo. 
Certamente, a humanidade continuará: a prática de cultivo existirá para sempre, só que 
será na forma de cultivo do futuro. 
 
Pergunta: Vivendo na sociedade humana comum, se uma pessoa faz as coisas 
honestamente, é responsável em seu trabalho e com sua família e não é nem um pouco 
negligente, isto é considerado um apego? 
 
Mestre: Não posso dizer que o que disse é incorreto nem posso dizer que não existem 
alguns fortes elementos humanos em suas palavras. Isto porque, quando você tenta fazer 
estas coisas bem feitas na sociedade humana comum, é impossível que você as faça com 
a forma de pensamento de um Buda. Você não é capaz de fazer as coisas desta maneira. 
Portanto, você ainda tem a forma de pensar de um ser humano. Isto é meramente uma 
manifestação de diferentes situações em diferentes níveis. 
 
Pergunta: Meus amigos americanos reclamam que a versão em inglês de Zhuan Falun 
é difícil de entender. Por favor, você pode nos dizer qual é o futuro do Dafa para os 
americanos? 
 
Mestre: Digo: não é que a versão em inglês seja difícil de entender. Eu diria que a 
versão em inglês foi muito bem traduzida; especialmente esta que foi publicada nos 
Estados Unidos é muito fácil de entender. Existem muitos significados no Dafa. Os 
americanos que têm pensamentos simples consideram difícil de entender. Algumas 
coisas são verdadeiramente difíceis de entender para os jovens que não estão 
acostumados a usarem suas mentes. Quem dos presentes aqui pode dizer que entende 
facilmente tudo em Zhuan Falun? Todos vocês sentem que quanto mais estudam, mais 
difícil se torna. Vocês sabem que o monge Tang viajou a pé durante onze anos para 
obter as escrituras Budistas do Paraíso Ocidental. Ele sofreu toda classe de sofrimentos 
e perigos, e teve que fazer a tradução por si mesmo depois de regressar. Hoje, o Dafa foi 
trazido para vocês, no entanto, ainda o consideram difícil. Se você acha que a tradução 
não está boa, você também pode fazer traduções – faça uma melhor ainda.  
 
Na China, organizamos alguns estudantes para que traduzissem este livro para o inglês. 
Eles levaram dois anos para concluir o trabalho. Passaram quase o tempo todo 
debatendo entre eles, pois queriam traduzir o significado da versão original sem nenhum 
tipo de divergência para os leitores em inglês. Superaram grandes dificuldades. Você já 
obteve o livro pronto e ainda acha difícil. Se você acha que algo é realmente 
questionável, pode compará-la com a versão original em chinês. Em Boston, há um 
estudante russo. Ontem, eu o escutei falando. Todos acharam muito curioso o processo 
de aprendizagem dele do idioma chinês. Existem muitos exemplos como esse. Se vocês 
se concentrarem nisto, creio que todos vocês possam ser como ele. 
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Com relação às perspectivas do Dafa para os americanos, digo que é possível ver o 
futuro de cada evento, de cada vida e de tudo o que foi criado neste universo, pode-se 
ver do começo ao fim. Somente o futuro desta minha missão não pode ser visto por 
ninguém. Simplesmente não existia futuro antes de eu começar com a minha missão. 
Quanto a como será o futuro, se a sociedade humana de hoje continuar dessa forma, 
então, todas as pessoas se tornarão depravadas, como os demônios. Logicamente, 
quando as pessoas se tornam más, então, os conflitos violentos, as calamidades naturais 
e até as criadas pelo homem aumentam. As pessoas se matam e brigam entre si mesmas. 
O carma surge em grande quantidade. Então, qual é a perspectiva? É assustadora. Com 
relação à prática de cultivo, a perspectiva do Dafa nos Estados Unidos dependerá da 
aceitação do Fa pelos americanos. 
 
Pergunta: Alguns americanos pensam que certas partes do Dafa se opõem a algumas 
práticas famosas de qigong. Em certas ocasiões isto causa problemas. 
 
Mestre: Digo que um Fa tão grandioso foi ensinado. Só neste livro existem muitas, 
muitas provas dirigidas a diferentes pessoas para ver como seus corações reagirão. O 
Dafa não pode ser casualmente obtido. Por exemplo: o número de religiões perversas e 
qigong falsos é grande hoje em dia. Eles desviam as pessoas. Muitas pessoas que são 
capazes de praticar o cultivo se envolveram com tais religiões; e algumas até cometem 
suicídio. É um caos. Eu disse que não estou salvando somente as pessoas. Se não aponto 
essas coisas más, e não digo a vocês que elas são perversas, como vocês poderiam se 
concentrar no cultivo com tal tipo de interferência, como poderia fazê-los se recordarem 
sobre o assunto crítico de “um único caminho de cultivo”. O Dafa não pode ser obtido 
facilmente. Talvez alguém esteja apegado a essas coisas e, portanto, não queira obter o 
Fa. Se ele não quer obter o Fa, deixe-o tranquilo, pois se ele não deixar o apego, se não 
praticar um único caminho, além de não ser capaz de completar o cultivo, ele causará 
danos ao Dafa. É a emoção pessoal dele que o impede de obter o Fa. O Dafa é solene. 
Não é qualquer um que pode obter o Fa. Nós podemos propagar o Fa amplamente para 
assim permitirmos que todas as pessoas que são predestinadas ou que ainda são capazes 
de obter o Fa obtenham o Fa. Sem dúvida, há um número de pessoas que simplesmente 
não podem obter o Fa. Já não é permitido que elas o vejam, elas estão bloqueadas. Se 
uma pessoa não está bloqueada, é provável que ela ainda seja uma predestinada a obter 
o Fa. 
 
Pergunta: Em várias fotografias do Mestre que foram oficialmente publicadas, os sinais 
de mãos são diferentes. Por favor, você pode nos dizer seus significados? 
 
Mestres: Nenhuma fotografia com sinais de mãos, com exceção da que está colocada 
aqui em cima nesta conferência, foi publicada. Os sinais de mãos são muito complexos; 
são exatamente como as palavras que estou utilizando hoje para ensinar o Fa. Os sinais 
de mãos em movimento são uma linguagem. Uma série deles expressa com gestos é um 
ensinamento do Fa. Se fossem coisas que pudessem ser ditas com palavras, eu não teria 
feito sinais de mãos para vocês hoje. A razão é que tal ensinamento não pode ser dito. 
Vocês devem ter pensado que o que eu disse hoje é elevado. Vocês não têm ideia de 
quanto mais elevado que isto são os sinais de mãos. Eles mostram a verdade. Se vocês 
podem entendê-los é muito bom, mas se não podem, também está bem.  
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Pergunta: Penso que foi arranjado para que nós viéssemos na sociedade ocidental para 
difundirmos o Fa, e que devemos retornar ao Oriente no momento apropriado. Isto é 
correto? 
 
Mestre: Se você está me perguntando do motivo pelo qual você veio ao Ocidente, não 
posso lhe responder. Agora, você pode ir para onde quiser. No entanto, se você está 
dizendo que regressará ao Oriente quando alcançar a Consumação no cultivo, eu digo, o 
que você estaria fazendo na Terra depois de alcançar a consumação? 
 
Pergunta: Há uma pessoa que perdeu um rim transplantado depois de um transplante 
sem êxito. Esta pessoa teve a sorte de aprender Falun Gong e é diligente em seu cultivo 
e em sua vida diária, pois tem a esperança de alcançar a Consumação ainda nesta vida. 
Ela tem uma chance? 
 
Mestre: Muitos de vocês me perguntaram sobre operações cirúrgicas; sobre se uma 
pessoa pode praticar o cultivo sem ter certa parte do corpo. Na realidade, uma cirurgia é 
feita nesta dimensão humana; não pode tocar nem um pouco nos corpos em outras 
dimensões. Portanto, o que foi extraído é somente algo desta dimensão superficial. O 
corpo original não pode ser tocado. Ou seja, o corpo que está do outro lado está intacto. 
Certamente, vocês dependem deste corpo para fazer a prática de cultivo. Se vocês são 
realmente capazes de cumprir com o padrão requerido na prática de cultivo, qualquer 
milagre pode ser feito para você. Se vocês não podem cumprir com o padrão, nada 
poderá ser dado a vocês. É por isso a prática de cultivo é um assunto sério. 
 
Pergunta: Se alguém se iluminou a algo, mas não atuou de acordo com aquilo a que se 
iluminou ou não age bem, é considerado que ele realmente se iluminou a esse aspecto? 
 
Mestre: Se alguém se ilumina a algo, mas não atua bem, então faz o que é errado de 
forma consciente. Não é que ele não se iluminou a isso. Digo que muitos de vocês 
conhecem perfeitamente os princípios, no entanto, ainda não conseguem deixar os 
apegos quando as provas aparecem, não é verdade? (todos respondem: “Sim!”). Qual é 
a razão? Algumas pessoas atuam para defender sua honra; outros não podem abandonar 
o qing, não é verdade? Portanto eles cometem erros conscientemente. Agora, que você é 
um cultivador, você não pode cometer erros conscientemente todo o tempo. Deve passar 
a prova cedo ou tarde. 
 
Pergunta: A água tranquila pode conter Zhen–Shan–Ren? 
 
Mestre: O Cosmo é constituído pela natureza Zhen–Shan–Ren. Não se preocupe com 
tal conceito. Dentro de certo conceito, isto é desta forma. Dentro de outro conceito, é de 
outra forma. Nem o interesse, nem a busca de conhecimentos deve ser sua motivação na 
prática de cultivo. Isto não funciona. Concentre-se na prática de cultivo. 
 
Pergunta: Na prática de cultivo, se alguém quer alcançar um nível superior ao de Arhat, 
ele tem que formular um desejo de oferecer salvação a todos os seres viventes? É 
verdade que se ele não formula este desejo, ele só pode alcançar um nível baixo? 
 
Mestre: Não guiei seus pensamentos para isto. Não disse estas coisas. De qual religião 
você escutou isto? Que desejos? Digo que todas estas coisas são sentimentalismos 
humanos. Já que mencionou, eu direi por que os crentes do Budismo dizem estas coisas. 
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A expressão no Budismo atual “Formular um desejo” foi criada pelos homens, não é? 
Essas coisas são apegos de agir intencionalmente e buscar, não é? No Budismo se fala 
de formular o desejo de oferecer salvação a todos os seres viventes. Eles acham que se 
fizerem o desejo de oferecer salvação a todos os seres viventes, eles se tornarão Budas. 
É piada, não é? A pessoa só pode se converter em Buda ao se cultivar verdadeiramente, 
ao suportar muitos sofrimentos até alcançar tal nível e esse glorioso reino. Agora, os 
crentes do Budismo querem oferecer salvação a todos os seres viventes. Como eles 
podem oferecer salvação a todos os seres viventes sem antes terem se cultivado para um 
nível elevado? De fato, muitos crentes do Budismo incluíram nessa expressão muitos 
apegos sentimentais e a intenção de se exibir. Minhas palavras podem se dirigir 
diretamente à parte do coração da pessoa que está “em carne viva”. Como os seres 
humanos podem entender o significado, ao nível de um Buda, de “oferecer salvação a 
todos os seres viventes”? Nos dias de hoje, quando uma pessoa fala sobre oferecer 
salvação a todos os seres viventes, isso é, na realidade, uma mostra de sua mentalidade 
de exibição e um apego complicado que resulta de pensamentos cheios de desejos. Isto 
é impulsionado por apegos humanos e sentimentalismo, juntos com uma mentalidade de 
se exibir. Um discípulo do Budismo, no período final do Dharma, pode estar nesse reino 
tão nobre e sagrado? Isto é impossível. 
 
Oferecer salvação a todos os seres viventes não é uma coisa que possa ser falada ou 
feita assim. Como os seres humanos poderiam saber que, antes de vir a este mundo, 
Sakyamuni teve que obter a permissão de muitos Budas, Taos e Deuses, e de muitos 
outros Budas, Taos e Deuses de níveis ainda mais elevados? Quem se atreveria a descer 
aqui sem ser em uma missão muito especial? Descer é como decair. A pessoa tem que 
praticar o cultivo para poder retornar, sendo assim, quem se atreveria a descer aqui? 
Além disso, não é permitido entrar casualmente nos Três Reinos. Alguém pode pensar 
que não será contaminado pelos humanos. Porém, se alguém pula dentro de um barril de 
excrementos, como ele não se contaminaria? Com certeza, ele se contaminará, não é 
verdade? Sendo assim, isto não pode ser feito de forma tão casual. Originalmente, esta 
frase fazia parte de expressões religiosas muito sagradas; elas são palavras da Escola 
Buda dita por Deuses e usadas na prática de cultivo. Agora, as pessoas comuns não dão 
valor a elas e as falam irresponsavelmente. As pessoas comuns as usam como se fossem 
sem valor algum, e sua conotação sagrada se perdeu.  
 
Além disso, um Arhat não tem a intenção de oferecer salvação a todos os seres viventes. 
Por quê? Porque um Arhat é um ser auto-iluminado - isto é um Arhat. O que é um ser 
auto-iluminado? Um ser auto-iluminado simplesmente cultiva a si mesmo e alcança a 
Consumação além dos Três Reinos. Ele considera que obteve êxito no cultivo e se 
libertou, portanto, simplesmente não têm o desejo ou o objetivo de salvar os outros. 
Uma Bodhisattva ajuda a um Buda em seu esforço para salvar os seres viventes. É dito 
que uma Bodhisattva salva as pessoas para o paraíso dela. No entanto, ela não tem um 
paraíso. Ela vive em um paraíso de um Buda. Se ela pode ou não salvar uma pessoa, isto 
dependerá da vontade do Buda em querê-la em seu paraíso. Não é verdade? A relação é 
que se um Buda quer salvar as pessoas, ela o ajudará nas ações necessárias. 
 
Pergunta: Eu necessito fazer o meu maior esforço para deixar meus apegos, porém, se 
vou deixá-los ou não, tudo depende das ações do Mestre. Este pensamento é correto? 
 
Mestre: Se fosse assim, não seria eu que estaria praticando o cultivo? O processo ocorre 
desta maneira, mas não deve ser entendido desta forma. 
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Na realidade, no momento em que você identifica o problema e, de verdade, reconhece 
os apegos que não deveria ter, você atende o padrão requerido. O Mestre, naturalmente, 
eliminará para vocês as substâncias na superfície. Na realidade, isto não pode ser 
considerado como algo feito pelo Mestre, pois isto surgiu do seu próprio cultivo. 
 
Pergunta: Como devemos lidar com a relação entre a grande misericórdia e a inação 
(wuwei)? 
 
Mestre: No nível de um Arhat ou de uma Bodhisattva, o qing humano é substituído por 
grande compaixão. Os seres humanos vivem em função do qing. Ou seja, os seres 
humanos estão imersos no qing e é difícil para eles se livrarem dele. Se a pessoa não se 
libertar do qing, não poderá avançar na prática de cultivo. Com relação à inação, é um 
requisito da prática de cultivo. Este estado também existe para alguém que possua um 
nível muito elevado neste universo. Esse alguém sabe tudo, mas não quer fazer nada, 
mesmo sendo capaz de fazer qualquer coisa como se fosse uma brincadeira de criança. 
Digamos que você é um estudante universitário e que é muito inteligente. Se fossem 
colocados diante de você alguns blocos muito simples feitos de madeira e alguém lhe 
pedisse para movê-los e brincar com eles; você faria isto? Não. Dando uma olhada, tudo 
é muito claro, são apenas uns poucos blocos de madeira, então, por que brincar com 
eles? Você não faria nem um só movimento. Na prática de cultivo se enfatiza a inação 
(wuwei) para evitar acumular mais carma. O livrar-se do qing permite a você alcançar o 
padrão de wuwei e, assim, estar dentro de um reino de grande compaixão. 
 
Pergunta: Sou um editor que trabalho meio período em uma revista de alcance global. 
Com o objetivo de difundir o Fa, pretendemos publicar Zhuan Falun e seus outros 
trabalhos. Porém, como o espaço é limitado, podemos somente colocar arbitrariamente 
certos capítulos ou tópicos. 
 
Mestre: Esta não é uma boa ideia. Como a sua revista fala sobre uma grande variedade 
de coisas, colocar o Fa nela não é apropriado. Além disso, selecionar desse modo é, na 
realidade, citar fora do contexto. Também seria difícil de entender, e provavelmente 
poderia ser copiado por esses chamados “homens de letras” como algo humano comum. 
Portanto, tenha certeza de não fazer tal coisa e de não citar fora do contexto. 
 
Pergunta: Mestre, você disse que é normal a um estudante veterano não ir praticar nos 
locais de prática. É bom o Mestre desmotivá-los a praticar neste tipo de ambiente? 
 
Mestre: Não é tão simples como você pensa. Vocês sabem que tenho que considerar as 
situações de vocês ao lhes salvar? Quando você pede a alguém que está em um estado e 
nível diferente que vá ao local de prática, você não sabe o desconforto que ele sente. O 
que você diz e faz o aborrece intensamente. Na realidade, existem tais casos. Se alguém 
não está nesta situação e simplesmente não quer ir, penso que ele deveria corrigir tal 
enfoque. É muito benéfico a você, sair para praticar. No entanto, se você de fato não 
tem tempo devido ao trabalho, isto também é compreensível, portanto, tudo depende de 
você mesmo. 
 
Na China, existem casos em que as pessoas saem para praticar tanto de manhã como ao 
entardecer. Praticam às 4 horas da manhã em ponto e às 18 horas em ponto; praticam os 
exercícios coletivamente duas vezes por dia. Elas perceberam que praticar dessa forma é 
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muito bom. Contudo, pessoas em muitas regiões e em outros países não estão fazendo 
assim, dão várias desculpas. Digo que se vocês agirem de acordo com o que tenho 
ensinado neste Fa, com certeza, não terão prejuízos, apenas benefícios. Você diz que 
está muito ocupado, que não tem tempo. Na realidade, você tem medo de não ter tempo 
suficiente para descançar. Você já pensou no fato de que a prática de cultivo é a melhor 
forma de descançar? Vocês poderão obter um tipo de descanso que não poderão obter 
dormindo. Ninguém diz: “Minha prática de cultivo me deixou tão cansado que não 
posso fazer mais nada hoje”. Na verdade, a pessoa diz: “Minha prática me faz ficar 
completamente relaxado e descansado. Não sinto sono mesmo depois de uma noite sem 
dormir. Eu me sinto cheio de energia”. O caso é exatamente este, não é? Portanto, 
quando alguém não vai praticar dizendo que não tem tempo ou usa outras desculpas, é 
porque ele não tem um profundo entendimento do Fa e lhe falta uma vontade forte para 
fazer esforços sérios. É uma situação completamente diferente quando um estudante 
veterano se encontra nesse estado. Claro, não é correto se alguém que não alcançou tal 
estado usa tal desculpa para não ter que ir praticar. A prática de cultivo diz respeito ao 
cultivo do próprio ser. Enganar os outros é, na verdade, enganar a si mesmo. 
 
Pergunta: Os aviões já existem há muito tempo em dimensões superiores. As pessoas 
de níveis superiores podem voar (levitar), não é? Então, por que elas necessitariam de 
aviões? 
 
Mestre: Disse que nem todas as vidas nas diferentes dimensões são como os Budas e os 
Deuses que vão para onde querem nos Céus. As diferenças entre as vidas são enormes. 
Também há lugares como este dos seres humanos, porém, são muito poucos. Claro, há 
mais lugares como os dos extraterrestres. Eles necessitam voar e, para isto, precisam 
utilizar aparatos de voar. Não posso lhe falar sobre tais coisas para não conduzir o seu 
pensamento a tais lugares e alimentar sua curiosidade. As vidas são muito complexas. 
Existem mundos de todos os tipos e há uma grande variedade no universo. Atualmente, 
na Terra, nós só temos raças humanas branca, amarela e negra; no entanto, também 
existem raças de cor verde, azul e até multicoloridas. Há de todos os tipos; é diferente 
de qualquer coisa que você tenha imaginado. Em outras palavras, deixe de pensar nessas 
coisas com sua mentalidade humana. 
 
Pergunta: Falun Gong é administrado livremente. Como se difere de uma estrutura 
organizacional tangível? 
 
Mestre: Falun Gong é administrado voluntariamente; não tem estrutura organizacional. 
Se você quer vir, pode vir; se não quer vir, pode ir. Nós não temos lista de membros. Na 
superfície, ninguém sabe quem você é. Não é verdade? Todos estão aprendendo por sua 
própria vontade. Por exemplo, as pessoas perguntam: “Aonde foi o Mestre?” e vão até 
lá para escutar o Fa, não é verdade? Não é que eu tenha dado ordens mobilizando todos 
para que venham aos Estados Unidos escutar o Fa. Não existe em absoluto tal coisa. 
Praticar ou não o cultivo é algo completamente voluntário. Uma vez que se adota uma 
forma administrativa como essa de gente comum, todo tipo de intenção humana pode 
surgir, e os apegos poderão impedir que a pessoa pratique o cultivo. Consequentemente, 
causaria problemas ao Fa. 
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Pergunta: O que quer dizer “sem omissões” na frase “A natureza-Buda não tem 
omissões”? 
 
Mestre: “Sem omissões” era um termo do Budismo; ou seja, era uma linguagem do 
cultivo no Budismo. Por exemplo, os seres humanos têm toda classe de sentimentos, 
desejos e apegos, todos causados pelo qing. Há tantos: o ciúme, a mentalidade de se 
exibir, o ódio etc. Cada um desses apegos deve ser eliminado. Se algum desses apegos 
não é eliminado, isto é considerado “uma omissão”. Se existem omissões, a pessoa não 
pode alcançar a Consumação. Uma pessoa deve praticar o cultivo até que não existam 
omissões nem reste nenhum apego. Ele ou ela poderá alcançar a Consumação somente 
quando verdadeiramente já não existir nenhuma omissão. 
 
Pergunta: A natureza Zhen-Shan-Ren muda cada vez que um novo universo é recriado 
pelos Seres Iluminados de níveis sumamente elevados? 
 
Mestre: Você não deve mais fazer este tipo de pergunta. Sequer deve pensar nela. A 
natureza essencial Zhen-Shan-Ren permanecerá eternamente imutável. O Fa é imutável 
de modo que as mudanças nas vidas e substâncias que se encontram dentro Dele podem 
ser medidas. 
 
Pergunta: Além de ajudar os cultivadores a obterem uma mente tranquila, a música da 
prática de Falun Gong contém outras coisas especiais? 
 
Mestre: O seu papel principal é ajudar as pessoas a alcançarem a tranquilidade o mais 
rápido possível. Isto acontece porque quando a pessoa escuta a música, ela não pensa 
sobre assuntos humanos tais como a rivalidade com outras pessoas, situações confusas, 
como andam os negócios, ou quanto dinheiro está ganhando. Adota-se, este método. A 
música é usada para substituir milhares de pensamentos por somente um pensamento. 
Também é acrescentado à música o conteúdo do Dafa. Então, quanto mais escutar, mais 
agradável e cômodo você se sentirá. 
 
Pergunta: O cultivador pode escutar as palestras do Fa do Mestre enquanto pratica a 
meditação? 
 
Mestre: Como você pode obter tranquilidade enquanto escuta minhas palestras do Fa? 
As células de seu cérebro estariam muito ativas enquanto você estivesse escutando o Fa, 
não é verdade? Portanto, você não seria capaz de alcançar a tranquilidade. Escutar as 
palestras do Fa deve ser simplesmente escutar as palestras do Fa. 
 
Pergunta: Mestre, ontem você mencionou que tem que suportar uma porção a mais de 
sofrimento por cada novo praticante. Eu fiquei muito triste ao escutar isto, pois tenho 
trazido muitas pessoas para a prática de cultivo. 
 
Mestre: Sabia que vocês pensariam sobre isto. Eu lhes digo: não pensem assim, pois 
tenho meus métodos para fazer isto. Vocês não precisam se preocupar com isto; apenas 
dediquem-se ao cultivo. Se você tem trazido muita gente para aprender o Fa, pode-se 
dizer que sua contribuição e virtude são infinitas e, de fato, você está ajudando seu 
Mestre a difundir o Fa. Sua mente é muito ativa para pensar sobre este assunto. O que 
eu quis dizer é que preciso me ocupar com cada praticante a mais que entrar no cultivo. 
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Minhas preocupações não são da forma como vocês imaginam. Tenho inumeráveis 
Fashen que fazem estas coisas. 
 
Pergunta: Eu me vejo voando nos Céus durante minha meditação sentada e nos sonhos, 
no entanto, nunca vi figuras da Escola Buda vestidas de amarelo. Eu me pergunto se 
verdadeiramente vi algo. 
 
Mestre: Você viu realmente. A razão de você não ter visto figuras da Escola Buda é 
porque o lugar onde foi era diferente. Penso que se você viu tais coisas, então, 
simplesmente deixe que seja assim. Não dê muita atenção a isto. Concentre a sua mente 
na prática de cultivo. Tenha certeza de agir assim. 
 
Pergunta: Os Deuses de altos níveis já não consideram mais o homem moderno como 
ser humano. Ontem, o Mestre disse que todas as pessoas de hoje não são seres humanos. 
 
Mestre: O homem moderno é realmente muito corrupto. Os Deuses já não cuidam mais 
deles. Os Deuses já não cuidam mais de nenhuma religião, pois os Deuses veem que a 
humanidade está muito depravada e, sendo assim, eles já não consideram mais os seres 
humanos como seres humanos. “De onde você veio” e “salvar ou não você” são dois 
assuntos diferentes. Existem coisas que não quero que sejam conhecidas por nenhum 
ser. Além disso, eu não disse que a forma como faço as coisas é a mesma que as deles. 
Há um significado mais amplo no que estou fazendo. A sociedade humana continuará se 
reproduzindo. Aqueles que se cultivarem bem e alcançarem a Consumação poderão ir 
para paraísos celestiais de diferentes níveis. Aqueles que não podem ter êxito no cultivo, 
que não podem alcançar a Consumação, mas que são capazes de cumprir com o padrão 
da raça humana original, se tornarão seres humanos no próximo período de civilização. 
 
Pergunta: Mestre você escreveu na escritura “Verificação” que nós devemos “provar 
que o Dafa é reto e que é uma ciência verdadeira...” Como provamos isto? 
 
Mestre: Vocês são pessoas com elevado grau de escolaridade. Ao encontrarem pessoas 
que não entendem ou não são tão boas, vocês podem provar isto compartilhando suas 
experiências, seus conhecimentos ou os resultados concretos de seus trabalhos, e assim 
por diante. 
 
Pergunta: Sou polonês. Quero difundir o Fa na Polônia. Quando teremos materiais em 
polonês e como posso ajudar nisto? 
 
Mestre: Existem chineses na Polônia. Alguns deles estão estudando e praticando, 
porém nenhuma tradução para o polonês foi feita. Veremos se tal oportunidade chegará, 
pois somente nossos discípulos podem fazer traduções. É muito difícil aos outros 
fazerem isto. Do mesmo modo que você, também desejo ver o quanto antes a versão de 
Zhuan Falun em Polonês. Certamente será muito bom se você puder traduzi-lo. 
 
Pergunta: Não é fácil falar apropriadamente do Dafa de Zhuan Falun aos outros. Às 
vezes, algumas coisas relativamente profundas são ditas involuntariamente fazem com 
que seja impossível à pessoa acreditar - justamente o contrário do que se pretende. 
 
Mestre: Certo. Todos devem prestar muita atenção a isto. Não fale do Dafa da 
perspectiva de seu entendimento para as pessoas que ainda não aprenderam o Fa, isto às 
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assustará. O que você diz inconscientemente já é muito profundo, pois reflete o seu 
nível de entendimento. Além disso, há coisas muito mais profundas que você não falou, 
mas que estão subentendidas em suas palavras. Estas coisas não podem ser percebidas 
pela mente da pessoa na superfície, porém, são percebidas pela mente dela no profundo 
do ser dela. Ela não pode suportar. Portanto, quando falar de Zhuan Falun aos outros, 
você deve falar de seus princípios a um nível mais baixo, e ao nível mais superficial, 
coisas como: como ser uma pessoa boa e como elevar o seu nível. Discutam princípios 
simples como estes. É como pedir a alguém para que venha à escola, porém, quando ela 
chega lá, vocês começam a falar sobre conceitos de nível universitário, enquanto ela 
nem sequer frequentou ainda à escola primária. Ela dirá: “Não quero aprender. Não 
entendo nada”. Não é verdade? 
 
Pergunta: Se alguém não tem uma perna e uma mão; não pode se sentar com as pernas 
cruzadas nem tampouco pode realizar os movimentos. Como pode praticar o cultivo? 
 
Mestre: Disse que o cultivo do Dafa é um assunto sério. Ensino o Fa para que pessoas 
pratiquem o cultivo. Ou seja, ela pode praticar o cultivo. O que importa é o coração 
dela. Mesmo sem ter mão e perna, você tem o coração para a prática de cultivo. Mesmo 
que você o faça com uma só perna e mão, penso que ocorrerão milagres. O fator 
decisivo é o coração do ser. 
 
Pergunta: Quando medito em estado de ding3 e já não estou consciente deste corpo, 
mas sinto a presença de luz e som, como devo continuar em minha prática de cultivo? 
 
Mestre: Eu não falei sobre o que ocorre nem sobre o tipo de estado em que o cultivador 
entra durante a tranquilidade - não falei sobre isto. Eu enfatizei que o cultivo da mente é 
fundamental. O apego a qualquer tipo de estado lhe fará incapaz de alcançar um nível 
muito elevado, limitará muito você. A inação (wuwei) é a grande via. Com relação ao 
que vê ou escuta, todas essas coisas são normais. Não se preocupe nem se apegue a elas. 
 
Pergunta: Quando o espírito-original-principal sai do corpo, eu não devo ter intenção 
mental e devo deixá-lo voar? Posso ter a intenção de voar mais alto e em uma posição 
mais harmoniosa? Ou posso alterar a postura, tal como mudar de deitado para sentado 
ou de cabeça para baixo...? 
 
Mestre: Se você pode voar, então voe. Não importa como você voa, deitado ou sentado. 
No entanto, não considere isto como uma diversão. Algumas pessoas me pedem que eu 
faça demonstrações. Porém, vocês veriam minhas demonstrações com uma mentalidade 
humana e só se divertiriam. Vocês não podem ver o que verdadeiramente é o poderoso 
significado do poder divino de Fa-Buda. Então, não pode ser usado desta maneira. 
Mesmo que você possa fazer isto, você não deve considerar isso como uma diversão. 
 
Pergunta: Meu espírito-original-principal costumava ser capaz de voar muito alto e 
longe. Por que recentemente, já não posso mais voar alto? 
 
Mestre: Possivelmente porque desenvolveu um apego. Na prática de cultivo, não se 
permite que permaneça neste estado todo o tempo. Não é bom se isto acontece com 

                                                
3 NT: Ding – Estado meditativo no qual a mente se encontra vazia, porém consciente. 
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frequência a ponto de afetar sua prática de cultivo. Elevar o seu nível na prática de 
cultivo é a primeira coisa e a principal. 
 
Pergunta: Admiro seu Falun Dafa do fundo de meu coração. Dizem que necessitamos 
oferecer frutas todos os dias diante de sua imagem. 
 
Mestre: Na realidade, quando um Deus salva as pessoas no mundo humano, ele 
também come alimentos, mas não é o tipo de alimento consumido pelos seres humanos. 
O que ele come? Eu já disse que cada objeto tem outros corpos. O que Ele come são 
esses outros corpos de seu alimento. Vocês são discípulos e Eu sou seu Mestre, sendo 
assim, não imponho cerimônias. Quando comerem ou quando sua comida for servida, já 
a levei ao outro lado. Com relação a essas coisas de cerimônia, não pedi que fizessem 
isto. Certamente, se vocês têm tal coração e realmente querem fazer isto, não me 
oponho, pois é seu desejo. Quanto ao caso de alguns de vocês que fazem reverência 
baixando a cabeça diante de mim, penso que se vocês não fizerem isso, e sim se 
cultivarem bem, eu ficarei contente ao vê-los. Se todos os dias vocês fizerem reverência 
diante de mim, porém, não se cultivarem bem, eu ficarei triste ao vê-los. Não é verdade? 
É meramente uma formalidade, ainda que mostre o coração do cultivador. 
 
Pergunta: Quando estou envolvido com certo problema, reflito profundamente sobre 
ele e neste momento uma resposta surge de minha imaginação, às vezes, até com 
imagens surgindo em minha mente. Isto é algo bom ou mau? 
 
Mestre: Isto costuma acontecer com pessoas comuns. Frequentemente, tal estado ocorre 
quando se pensa sobre problemas de pessoas comuns. Se você ainda age assim em sua 
prática de cultivo e quando estuda o Fa, eu diria que é um apego. Quando age assim em 
problemas de seu trabalho ou de sua vida diária, é seu trabalho. Quando você está 
trabalhando é correto se concentrar em seu trabalho; mas você deve separar isto de sua 
prática de cultivo. Quando está praticando o cultivo, você deve abandonar tudo e não 
pensar em nada. O surgimento de imagens e respostas é uma manifestação de uma 
capacidade sobrenatural.  
 
Pergunta: Se a mente do cultivador sempre está vazia sem nenhum pensamento, no que 
isto é diferente do Budismo Zen? 
 
Mestre: Existe uma diferença substancial. Não importa o quão vazia esteja a sua mente, 
não lhe é permitido perder sua própria consciência. Este é o tipo de vazio do qual 
falamos. Por outro lado, no conceito de vazio do Budismo Zen, nada é deixado, se perde 
totalmente a consciência. Eles não cultivam a si mesmos; não são eles que praticam o 
cultivo, eles simplesmente ficam parados tranquilamente. Portanto, eles cultivam outro 
alguém, o espírito-original-assistente. 
 
Pergunta: Mestre, não entendi muito bem o que você disse ontem sobre “atualmente, 
na Terra, ninguém deveria ser um ser humano”. 
 
Mestre: Vou começar pela camada mais superficial dos seres humanos. Atualmente, a 
humanidade (certamente vocês não estão incluídos, pois praticam o cultivo) possui 
vícios de todos os tipos. No entanto, todos eles vieram aqui por razões profundas. Ao 
mesmo tempo, descobri que a verdadeira humanidade, as pessoas que estavam aqui 
antes, estão em outra dimensão, falando especificamente no “mundo subterrâneo”. Eles 
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morreram em guerras, e gradualmente foram descendo ao invés de reencarnarem aqui 
em cima. Eles foram completamente substituídos por estes seres que vieram por razões 
profundas. Claro, quem vem aqui, como ser humano, cai na ilusão e, sem exceção, se 
degenera junto com a sociedade humana. Esta é a relação. Só os que tiveram a coragem 
celestial de descer aqui é que podem escutar o Fa poderoso e profundo. No entanto, 
nem todos vieram para obter o Fa, nem todos vieram para praticar o cultivo. Também 
há os que vieram para causar dano ao Fa. Eles irão para o inferno. Há outros que já não 
são mais bons; eles não podem mais obter o Fa. Há também aqueles que não merecem 
mais obter o Fa, e assim por diante. Por isso é que eu disse que ninguém veio para ser 
um ser humano.  
 
Pergunta: Vim da Dinamarca e tive a sorte de obter o Fa na Califórnia. Devo voltar 
para a Dinamarca e divulgar o Fa? Temo não estar à altura desta responsabilidade. 
 
Mestre: Não necessita se preocupar com estas coisas. Quando muitos de vocês ajudam 
uma pessoa a obter o Fa, vocês dizem: “Este livro é muito bom”. Se vocês dizem isto a 
um amigo, o amigo dirá: “Verdade? Deixe-me vê-lo”. Sem perceber, ele ou ela será 
capaz de obter o Fa desta maneira. Tudo é muito simples, mas não é acidental. Também 
há algo. Ou seja, você não pode dizer: “Este livro é tão bom, então, por que você não 
quer aprender?” Tal pessoa talvez responda: “Simplesmente não quero aprender. Não 
tenho tempo” ou ainda dizer: “Não acho que seja bom”. É errado impô-lo aos outros. 
Por que é errado? Você está forçando e pressionando tal pessoa a obter o Fa. Não deve 
haver coerção. Se o coração da pessoa não desperta, você não deve lhe dar o Fa. O 
coração da pessoa deve despertar. Em outras palavras: ela deve ser digna do Fa para que 
você O mostre para ela. Não é verdade? 
 
Pergunta: Como devemos entender: “No momento de alcançar a Iluminação, 80% de 
seu gong será subtraído juntamente com o seu nível de xinxing”? 
 
Mestre: Já expliquei este princípio. O propósito de subtrair a energia de cultivo é 
justamente para permitir que você alcance a Consumação. O que é alcançar a 
Consumação? É quando, por meio do cultivo, você alcança o padrão, e seu gong junto 
com todas as suas bênçãos e virtudes são consumadas. Um Buda pode ter qualquer coisa 
ou qualquer capacidade que desejar. De onde vem tal capacidade? Ela vem do árduo 
esforço que você fez durante o cultivo. Ou seja, é composta e consumada pela sua 
poderosa virtude – gong, o qual coexiste com seu xinxing. Sem isso, você não pode ir 
para o Céu. Todos vocês sabem que há um círculo ao redor do corpo de um Buda. Os 
Budas retratados em pinturas nos templos antigos, todos, parecem estar sentados dentro 
de uma lua. Na realidade, isto não é nada mais do que o próprio paraíso do Buda. Este 
paraíso deve ser substanciado, do contrário, você não terá nada além de gong. Então, 
como você poderia ser chamado de Buda? Este paraíso lhe faria falta e você deve tê-lo 
se quiser salvar pessoas e fazer coisas boas. Você deve ter o seu próprio paraíso para 
assim poder ter o que quiser. 
 
Pergunta: Sem conferências de troca de experiências do Dafa como esta de hoje, não 
creio ser possível elevar o meu xinxing. Isto é normal? 
 
Mestre: As conferências de troca de experiências verdadeiramente podem beneficiar 
enormemente o progresso de nossos estudantes e, ao mesmo tempo, podem divulgar o 
Fa. Esta é uma forma muito boa. Penso que deve ser realizada dessa maneira. 
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Realmente, elas podem permitir aos que estão lerdos no cultivo descobrirem onde eles 
têm falhado, e assim levá-los ao ritmo dos outros. No entanto, não é correto dizer que 
alguém não pode obter o Fa sem esta conferência. Como o Fa existe, todos podem 
aprendê-lo. As conferências podem servir ao propósito de levar o Fa aos outros e 
acelerar seu avanço. Claro, há pessoas que obtêm o Fa em uma conferência. 
 
Pergunta: Mestre, você disse que durante o período atual, Deuses de diferentes níveis e 
de diferentes dimensões também estão aprendendo o Fa. As escrituras que esses seres 
elevados estudam são as mesmas escrituras que nós temos aqui? 
 
Mestre: São completamente diferentes. Existem diferentes Fa para diferentes níveis. 
Tinta preta sobre papel branco é para os humanos lerem. As palavras e os significados 
do mesmo Fa são diferentes nos níveis diferentes. 
 
Pergunta: Os demônios reencarnam para trazer deplorável alvoroço ao mundo humano. 
Por que os seres de níveis elevados permitem que os demônios do inferno reencarnem? 
 
Mestre: Nem todos os demônios vivem no inferno; existem diferentes demônios em 
diferentes níveis. Alguns deles existem devido ao princípio “Geração Mútua e Inibição 
Recíproca”; alguns deles vêm como resultado do enorme carma das pessoas; há ainda 
outros que são forças antigas e degeneradas que vieram para causar problemas ao Fa. 
 
Pergunta: No passado, fui batizado, porém, hoje, vejo que Falun Dafa é o verdadeiro 
Dafa. Estou decidido a cultivar Falun Dafa. Há algum conflito? 
 
Mestre: Não há nenhum conflito. O batismo é um ato humano e superficial. Não é um 
ato de Deuses. Já disse que os Deuses reconhecem apenas o coração das pessoas e não 
formalidades humanas. 
 
Pergunta: Você disse que o universo passa pela formação–estabilidade–degeneração–
destruição. Por que tem que haver a degeneração? 
 
Mestre: Todos vocês sabem por que os alimentos apodrecem, as pessoas envelhecem, o 
ferro oxida, e até as rochas estão sujeitas a erosão. Esta é a ideia. A diferença está no 
tempo que isso leva. Tal diferença de tempo, por ter uma longa duração, é inconcebível 
aos seres humanos; é como se durasse para sempre e nunca se degenerasse. 
 
Pergunta: Nos últimos dois meses, não pude romper com a interferência de demônios 
que me falam em linguagem obscena. Sou molestado por mensagens más, tanto em 
meus sonhos como em minha vida diária. 
 
Mestre: Leia mais o livro e qualquer problema será resolvido. Simplesmente lhe digo 
que leia mais o livro, no entanto, pode ser que não entenda o significado de minhas 
palavras. Este livro é todo poderoso e onipotente. Enquanto fortalece sua consciência-
principal, o seu carma de pensamento é eliminado. Na maioria dos casos, a ocorrência 
desta situação é causada por um carma de pensamento muito severo, no entanto, deve 
prestar uma atenção particular à solidificação de sua consciência-principal. 
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Pergunta: Não tenho problemas em ler os livros e praticar sozinho os exercícios. No 
entanto, quando vou ao local de prática, tenho a sensação de que estou fazendo estudos 
políticos. 
 
Mestre: Talvez tenha antipatia pelos estudos políticos, e isto é causado por seu forte 
sentido de aversão. A forma não é importante. O importante é a essência. O apego de 
aversão é também um forte apego, não é? 
 
Pergunta: É considerado citar fora do contexto se fizermos uma introdução breve de 
Falun Dafa nas revistas? 
 
Mestre: Uma breve introdução não é extraída de meu Fa. É simplesmente uma “breve 
introdução”, portanto, não é citar fora do contexto. É apresentar o meu Fa com uma 
descrição geral. Isto já foi feito no passado, porém foram muito discretos. Fizeram isto 
somente depois de discutirem repetidas vezes.  
 
Pergunta: Como devemos entender: “A solidão é o inimigo mais perigoso na prática de 
cultivo”? 
 
Mestre: Você não tem ideia, mas a solidão pode arruinar tudo para uma pessoa. No 
passado, um monge dependia do que em sua prática de cultivo? Por que era capaz de ter 
êxito na prática de cultivo? O maior sofrimento era a solidão. Que tipo de sofrimento ele 
tinha que suportar? A solidão. Ela era muito difícil de suportar. Por que uma pessoa que 
subia a montanha para cultivar o Tao tinha êxito em obter o Tao? Os seres humanos 
desfrutam de glórias, de esplendor, da riqueza e status, desfrutam dos prazeres terrenos 
além de terem amigos e parentes. No entanto, tal pessoa praticava sozinha e arduamente 
nas montanhas. Não tinha nenhum contato com as pessoas; tal solidão, que é muito 
difícil de suportar, pode desgastar muitos apegos e desejos de uma pessoa. Certamente, 
nós não seguimos tal caminho. Nós nos dirigimos diretamente ao coração da pessoa; 
esta é a via mais rápida. Não creio que haveria tempo para desgastar seus apegos mesmo 
em várias décadas. 
 
Pergunta: Pessoas com doenças mentais não são admitidas nos seminários. São 
considerados doentes mentais os que sofrem de delírio de grandeza, transtorno 
obsessivo-compulsivo, síndrome do pânico e assim por diante? 
 
Mestre: Na realidade, digo que o modo como eu entendo a “doença mental” é diferente 
do dos seres humanos. Eu me refiro à doença mental quando o espírito-original-
principal de uma pessoa não controla o corpo, e qualquer mensagem externa ou outros 
seres ou mesmo o carma pode dirigir a pessoa para que faça isso ou aquilo. O carma em 
seu cérebro a faz xingar e fazer coisas más, portanto, os outros dizem que a pessoa é 
uma doente mental. Sei que os doentes mentais não têm nenhuma lesão nem vírus de 
nenhum tipo. Como então chamar de doença? É apenas uma condição humana anormal. 
Este Dafa é para salvar as pessoas e para cultivar o espírito-original-principal; se o seu 
espírito-original-principal não estiver no controle, então, quem receberá o Dafa? 
Portanto, não permitimos que esse tipo de pessoa vá aos seminários. Se for o carma ou o 
futi (animais ou espíritos possessores) que controla a pessoa, pode o carma ou um futi 
nela ser salvo? Esta é a razão. E, além disso, as pessoas diriam: “Olhem, ele se tornou 
insano por praticar Falun Gong”, isto nos causaria muitos danos. 
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Pergunta: Namorar pode desenvolver muitos apegos. Devo deixar a minha relação com 
meu namorado ou devo deixar as coisas seguirem seu próprio curso, casar e ter filhos? 
 
Mestre: Logicamente, digo que a sociedade humana ainda necessita se reproduzir. Se o 
número de discípulos do Dafa fosse de vários bilhões ao invés de cem milhões, e as 
pessoas não se casassem, isto seria um problema muito sério. O caso não é exatamente 
este? Eu já pedi que se ajustem o máximo possível às pessoas comuns quanto à conduta. 
Vocês podem fazer isso; o que ocorre é que vocês querem se auto-impor padrões muito 
elevados. Não me oponho a um padrão excessivamente elevado. Penso que devem se 
ajustar, tanto quanto possível, ao modo de ser das pessoas comuns. Se você se auto-
impuserem um padrão muito elevado, isto poderá fazer com que a sociedade nos 
interprete mal e provoque certo dano ao Fa. Você sofrerá a agonia de suportar tal apego 
enquanto não tiver alcançado tal nível elevado. No entanto, se você verdadeiramente 
alcançou tal nível, não estou contra sua vontade de não querer casar; se você não 
alcançou tal nível, faça o melhor para que as coisas ocorram de maneira natural. 
 
Equilibre bem esta relação. Se você eliminar todo o seu sentimentalismo, você já não 
será capaz de iniciar um namoro. Certamente, antes de alcançar tal nível, penso que 
você deva agir de acordo com o padrão dos seres humanos. Definitivamente, você não 
cairá de nível se você se casar; isto não acontecerá. 
 
Pergunta: Se alguém foi um animal em sua vida passada, por meio do cultivo ele 
poderá ir além do Fa-Dentro-Do-Mundo-Triplo nesta vida? 
 
Mestre: Vou dar um exemplo: uma pessoa pode ter vindo de um nível muito elevado, 
no entanto, durante o curso de suas transmigrações, ela nunca foi um ser humano. Pode 
ter sido isto ou aquilo. De qualquer forma, ele reencarnou nesta etapa como ser humano. 
Ele reencarnou como animal na etapa anterior, porém, não se pode dizer que ele seja um 
animal. Simplesmente, ele passou pelo curso das seis vias de transmigração4. O mais 
importante é o que alguém é na origem. 
 
Pergunta: Às vezes, posso me iluminar quando leio os livros e estudo o Fa. No entanto, 
às vezes, não posso me iluminar depois de ler duas ou três vezes. 
 
Mestre: Se você busca se iluminar sobre algo intencionalmente, com certeza não se 
iluminará. Apenas deve ler este livro. Isto é o que se chama: “Obter naturalmente sem 
buscar”. Ontem, eu disse que se uma pessoa está com problemas, ela não deve buscar o 
tópico referente àquele problema para ler, ela não encontrará. Geralmente, a pessoa 
obtém de maneira natural, sem buscar. Apenas pegue o livro e abra-o; certamente, você 
encontrará aquilo que deve obter hoje. Depois que disse isto, algumas pessoas podem 
interpretar: “Bom! De agora em diante, quando ler o livro, só agirei deste modo”. Isto se 
converteria em outro apego e, também, da mesma forma, você não encontrará aquilo 
que busca obter. Mais uma vez, se tornaria um problema de buscar apegadamente, só 
que de forma diferente. 
 

                                                
4 As seis Vias de Transmigração – Também conhecido por Samsara; é um termo do Budismo que se 
refere ao ciclo de morte e renascimento, no qual o ser pode transmigrar em um dos seis níveis de 
existência dentro dos Três Reinos. 
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Pergunta: Nós acreditamos firmemente em você e no Falun Dafa. Ouvimos dizer que 
recentemente houve alguns problemas na China continental. Como devemos lidar com 
isto? 
 
Mestre: Desde o dia que comecei a ensinar o Fa, sempre houve constantes problemas. 
Por quê? Se um Fa reto fosse difundido sem interferências do mal, ou se pudesse ser 
entendido por todos, em minha opinião, seu nível seria o mesmo do dos seres humanos, 
não é verdade? Neste caso, o Fa não seria capaz de salvar pessoas. Há interferências 
simplesmente porque há pessoas que não o entendem, ou porque o mal quer causar 
problemas depois de descobrir que é um Fa reto. Embora este Fa tenha sido trasmitido, 
a forma como é difundido, a forma como salva as pessoas, a forma como o Dafa e eu 
agimos frente aos problemas, o curso reto que seguimos, tudo isto, são sumamente 
importantes. Isto diz diretamente respeito ao fato de se o Fa é reto e se é capaz de salvar 
pessoas. O princípio é exatamente este, não é? Por isso, há constantes provas e 
tribulações. Cada passo que tomamos tem sido sumamente reto. Mesmo que alguém 
tente nos atacar se fixando em um só erro, ignorando todas as coisas boas que fizemos, 
ele não encontrará nada de errado já que o caminho que tomamos é sumamente reto. Por 
isso é que chegamos tão longe. Desta maneira, estabelecemos nossa poderosa virtude 
através de provas e tribulações. Desta forma, podemos deixar algo para que as futuras 
gerações falem. E, por meio de sofrer e superar várias tribulações, nós podemos deixar 
experiências e lições acumuladas às futuras gerações. Somente desta forma, o Fa pode 
estabelecer sua poderosa virtude, não é verdade? 
 
Pergunta: Mestre, você disse que como nós praticamos o cultivo entre as pessoas 
comuns, devemos nos adequar, tanto quanto possível, ao estado das pessoas comuns. 
Nos Estados Unidos, às vezes, é inconveniente propagar o Fa ao público sem ter uma 
organização registrada. 
 
Mestre: Uma Associação do Dafa já foi registrada nos Estados Unidos. Claro, não 
podemos considerar esta organização como igual a das pessoas comuns. Isto apenas cria 
para o nosso Dafa um ambiente para que possamos praticar legalmente e para proteger 
legalmente a sua participação no cultivo. Estes são os únicos propósitos. 
Absolutamente, não considere tal organização em si mesma como uma empresa. Disse 
que o Dafa não tem forma, e não é permitido que você foque sua atenção em nenhuma 
tarefa. Até o esforço de preparar esta grande conferência de hoje é com o objetivo de 
fazer com que todos se integrem à prática de cultivo. Nós não cobramos nada dos 
estudantes, já que é uma organização de voluntários e, certamente, não é uma religião. 
 
Pergunta: Vivo sozinho e tenho poucos contatos com as pessoas de fora. Minha família 
está na China. Estudo o Fa em casa em meu tempo livre. Este ambiente é...? 
 
Mestre: Qualquer forma de praticar o cultivo é boa. Contanto que em cada momento 
você se considere um cultivador, estude e pratique, você não será deixado para trás. É 
melhor sair para praticar. 
 
Pergunta: Necessitamos eliminar a interferência de várias mensagens durante todo o 
processo de cultivo? 
 
Mestre: Quando você pratica os exercícios, se realmente você pode escutar algumas 
vozes, ou se existem mensagens em sua mente ou se alguns pensamentos interferem 
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com você, você deve eliminá-los. Se forem muito fortes, você pode considerá-los como 
se fossem alheios ou pensamentos de outros que não tem nada a ver com você. Por que 
falo desta maneira? Porque tudo o que é seu está sob o seu comando. Seus braços, 
pernas, dedos e boca se movem da maneira como você quer que se movam. Por quê? 
Porque são seus. Quando você quer alcançar a tranquilidade, mas a mente não fica 
tranquila, e quanto mais você quer ficar tranquilo, mais inquieto fica. Tais pensamentos 
são seus? Você os reconhece como seus? São carma e conceitos que você adquiriu 
depois de nascer. Por isso deve considerá-lo como algo alheio: “Fiquem pensando que 
eu ficarei observando vocês fazerem isso”. Agindo assim, desta vez, você se livra deles. 
Se você verdadeiramente pode diferenciar isso, praticamente é o mesmo que ter acabado 
com eles completamente, ter encontrado a si mesmo; isto também é prática de cultivo. 
Agindo desta forma você também pode eliminá-los rapidamente. Se você pode 
verdadeiramente diferenciá-lo, ele terá medo e é o momento de eliminá-lo. 
 
Pergunta: Mestre, Zhuan Falun será deixado para as gerações futuras e sua fotografia 
está nele. No entanto, você disse que as pessoas, no futuro, não conhecerão o seu rosto. 
 
Mestre: Zhuan Falun não será deixado para as gerações futuras. O homem do futuro 
não saberá sobre a existência de Zhuan Falun. O Fa que ensinei é profundo e muitos 
segredos celestiais foram revelados. Se as pessoas que escutarem o Fa alcançarem a 
Consumação, então, ensinei o Fa somente para Deuses, não é? Os seres humanos não 
saberão do livro. Por isso, ensino desta forma. Espero que todos vocês possam alcançar 
a Consumação. 
 
Com relação aos livros, isto pode ser resolvido muito facilmente. Em certo momento, 
podemos fazer com que se convertam em papel em branco, sem uma única palavra. 
 
Pergunta: Como devemos lidar com aquelas versões de Zhuan Falun que faltam linhas 
e orações? 
 
Mestre: Há muitos casos assim nessas edições piratas de Zhuan Falun. Tome cuidado 
com isto. Se vocês notarem a falta de algumas palavras ou linhas, corrijam a frase com a 
caneta. Não comprem mais livros que faltam palavras ou linhas. Em outras palavras: 
comprem livros com a composição tipográfica original; jamais comprem livros com um 
estilo tipográfico novo. 
 
Pergunta: Há muitos estudantes que vieram de várias escolas de qigong. Quando 
divulgam o Fa, primeiro falam sobre o que eles praticavam com o objetivo de atrair 
estudantes. 
 
Mestre: Alguns de vocês, neste sentido, têm pensamentos de pessoa comum. Claro, não 
se pode dizer que tais estudantes não sejam bons. Nestes dois dias de leitura também 
percebi que algumas pessoas sempre falam sobre coisas de seu passado. Em termos 
gerais, o que todos disseram é muito bom; simplesmente há algumas pessoas que ainda 
exibem intenções de pessoas comuns. Vocês, absolutamente, não devem mencionar 
essas coisas que aprenderam no passado quando falam do Fa, pois isso já foi eliminado. 
Já não lhes pertence, e não faz mais parte daquilo que vocês querem obter. Em essência, 
não é o mesmo que promoverem duas ou mais vias de cultivo? 
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Pergunta: Mestre, fale mais sobre a questão de não podermos manter dinheiro nos 
centros de assistência? Na sociedade dos Estados Unidos onde tudo é comércio, é difícil 
fazer coisas sem envolver dinheiro. 
 
Mestre: Digo que ninguém pode mudar isto: os centros de assistência absolutamente 
não podem guardar dinheiro algum. Suponham que no período atual um pouco de 
dinheiro é deixado depois de se vender alguns livros, e que queremos usar tal dinheiro 
para fazer algumas coisas em seguida. Em princípio não há dinheiro envolvido, porém, 
na realidade, há dinheiro envolvido. Se continuasse assim por mais tempo, se tornaria 
uma rotina e vocês estariam praticamente guardando dinheiro e bens. Na realidade, digo 
que quando fazemos coisas para divulgar o Fa, penso que alguns estudantes com uma 
situação econômica melhor podem se encarregar de gastos triviais. Por exemplo: um 
grande salão de conferência como este de hoje foi pago por um de nossos estudantes. 
Ele fez uma coisa boa com o objetivo de possibilitar às pessoas obterem o Fa. Talvez o 
que ele obtenha seja muito maior. Estou apenas falando sobre a ideia. O caminho que 
seguimos deve ser reto. Nós devemos seguir este caminho de maneira reta. 
 
Pergunta: É correto afirmar que quando mais elevado o nível, mais próximo se está da 
matéria original? Isto explicaria por que as flores que as beldades celestiais jogam, 
podem atravessar o corpo de uma Bodhisattva, mas não o de um Arhat. 
 
Mestre: As coisas não são assim. Você está se referindo à diferença entre substâncias; e 
eu estou me referindo às diferenças de níveis e de Estado de Fruição. No entanto, as 
diferenças de Estado de Fruição podem resultar em diferenças nas partículas dos corpos. 
Isto é certo. Porém, as diferenças nas partículas não são um requisito para se alcançar 
determinado nível. O nível de xinxing é o requisito para se alcançar o Estado de Fruição. 
 
As perguntas de hoje foram basicamente respondidas. Os novos estudantes devem ler 
mais o Livro. Se vocês querem aprender o Fa e praticar o cultivo, leiam o Livro. É 
difícil organizar uma conferência. Se eu tivesse falado de coisas de nível elementar, esta 
conferência não seria frutífera para os presentes, pois não escutariam o que deveriam 
escutar. O propósito da conferência foi possibilitar que todos avancem e alcancem a 
Consumação o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, ela também impulsiona a 
disseminação do Fa e possibilita que mais pessoas obtenham o Fa. Penso que, depois 
desta conferência, vocês deverão melhorar muito. Ao mesmo tempo, também devemos 
permitir que mais pessoas que ainda não obtiveram o Fa, o obtenham. Estou dizendo 
que ainda há muitas pessoas que podem ser salvas na raça branca e em outras raças, mas 
que ainda não obtiveram o Fa. Claro, eu não obrigo você a fazer tais coisas. O tanto que 
puderem fazer, estará bom. O Fa salva as pessoas predestinadas. Vocês só podem 
aconselhar as pessoas a serem boas, mas não obrigá-las a praticar o cultivo. É assim. 
Espero que todos avancem o mais rapidamente possível e sejam capazes de alcançar a 
Consumação rapidamente. 


