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    Alguns de vocês presentes aqui são estudantes veteranos, enquanto que muitos são 
estudantes novos. 
 
    Alguns anos já se passaram desde que eu comecei a ensinar o Fa. Eu havia parado 
anteriormente na Alemanha quando fui ensinar o Fa na França. Eu vim observar o 
ambiente deste lugar. Esta é a segunda vez que venho à Frankfurt, no entanto, é a 
primeira vez que me encontro com novos estudantes de diferentes regiões da Europa. Eu 
penso que foi uma relação predestinada que nos levou a praticarmos este Dafa juntos. 
Na Escola Buda, nós acreditamos em relações predestinadas. Sendo este o caso, nós 
devemos valorizar este Fa. Muitos de vocês aqui não estudaram o Fa profundamente e 
freqüentemente o tratam como se fosse um qigong comum. A divulgação deste Fa na 
China resultou em cerca de 100 milhões de pessoas estudando-o e praticando-o.  O 
número de pessoas fora da China também é um tanto quanto grande. Por que é assim, e 
por que é que o nível de educação daqueles que aprendem este Fa é relativamente alto? 
Muitos são pessoas de destaque nos círculos de intelectuais. Em muitas regiões da 
China, assim como em outros lugares, há pessoas de nível social relativamente alto que 
estão praticando. Claro, quando os qigong comuns foram inicialmente introduzidos ao 
público na China, a maioria de seus praticantes era de pessoas idosas e pessoas doentes. 
Sendo assim, as pessoas o consideravam como um tipo de exercício físico, algo que 
ajudasse a se manter saudável. É claro, o qigong realmente discutia alguns fenômenos 
supranormais, que não são facilmente vistos na sociedade humana comum, e isto deu ao 
qigong um ar de mistério, mas isto era tudo. 
 
    Muitas pessoas são incapazes de entender completamente o que é qigong. A partir da 
época em que o Dafa se tornou público, eu revelei alguns fenômenos inexplicáveis do 
qigong, assim como coisas que nunca foram explicadas na comunidade do qigong. Mas, 
esta não é a razão de tantas pessoas estarem estudando o DaFa. Elas estudam o nosso 
Fa porque ele realmente permite que as pessoas atinjam a Consumação, realmente salva 
as pessoas e permite que você realmente ascenda para níveis elevados no processo de 
cultivo. Seja por causa do seu reino mental ou da qualidade física de seu corpo, o Fa 
realmente permite que você alcance os padrões de diferentes níveis. Ele absolutamente 
pode assumir este papel. 
 
    Eu acabei de mencionar que muitas pessoas estão estudando o Fa. Pessoas de boa 
educação são bem esclarecidas e, geralmente, não aprendem algo cegamente. Elas são 
geralmente pessoas muito diligentes uma vez que aprendem o Fa, porque elas entendem 
o quanto ele é precioso. O livro revela muitos segredos Celestiais e, além disto, os seus 
significados internos são imensos. Não importa o quão elevado é o reino ou o nível que 
você quer alcançar no cultivo, ele é capaz de guiá-lo. Ninguém jamais ensinou este Fa 
para a humanidade antes. Se você não tivesse estudado o Dafa, você não teria obtido 
este conhecimento não importa quantos livros você tivesse lido ou quão grandes fossem 
os seus feitos na sociedade humana. É porque não é algo que se possa aprender através 
de livros ou que se possa encontrar no conhecimento da humanidade. Ainda que você 
pesquise em todos os livros que existem - antigos ou modernos, do oriente ou do 
ocidente – você não será capaz de encontrar isto. 
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    Há outra questão: para praticar o cultivo, o individuo tem que ler muito o livro. 
Muitas pessoas não dão atenção ao estudo do Fa em seu cultivo. Isto não esta certo. Por 
que eu tenho um requisito tão estrito em relação a isto? Eu freqüentemente digo que se 
você quer se cultivar, você tem que ler o livro muitas vezes, ler repetidamente. O livro, 
simplesmente, tem significados internos imensos – é inconcebível. Muitos estudantes 
novatos não têm um entendimento profundo disto nem dão suficiente atenção a isto. 
Eles acham que um livro é simplesmente tinta preta sobre papel branco – “Eu saberei do 
que se trata após tê-lo lido uma única vez.” É claro que todos os livros da sociedade 
humana são assim, já que eles estão apenas limitados a conhecimentos superficiais e não 
tem nenhum significado interno; vocês sabem do que se trata após terem lido apenas 
uma vez. Porém, este livro é diferente, pois ele é um guia para o cultivo das pessoas. Se 
vocês querem se aperfeiçoar neste Fa, vocês precisam continuar lendo o livro. Só então, 
ele poderá guiá-lo no cultivo. 
 
    Considerem isto: na prática de cultivo, o comum era o mestre guiar a seu discípulo. 
Quando chegava a hora de você se elevar, ele lhe dizia como você devia praticar, como 
se aperfeiçoar, e como são as coisas em cada nível e em cada reino. Mas isto só pode ser 
feito em uma pequena escala e com um numero pequeno de pessoas. Hoje, nós temos 
muitas pessoas – cerca de 100 milhões de pessoas estão aprendendo. É impossível eu 
ensinar pessoalmente a cada uma delas, mostrar-lhes cada movimento dos exercícios. 
Então, para resolver este desafio, eu escrevi neste livro tudo o que eu posso lhes dar e 
tudo aquilo que pode permitir a vocês se elevarem e se transformarem – tudo isto esta 
condensado nesta obra do Fa. Além de seu aperfeiçoamento ser guiado pelos princípios 
contidos nele, por detrás do Fa há poderosos significados internos.  Os conceitos dele 
são extraordinários, não são absolutamente teorias de pessoa comum. Tratamos aqui de 
coisas que transcendem o reino das pessoas comuns. Então, ensinar tais coisas afeta 
formas de vida que estão além daquelas das pessoas comuns e a forma como são outras 
dimensões.  Em outras palavras, ainda que o(s) livro(s) pareça(m) tinta preta sobre papel 
branco, por detrás de cada uma de suas palavras, há infinitas dimensões em diferentes 
níveis e, por detrás das suas palavras, também há Budas, Taos e Deuses de diferentes 
dimensões se manifestando. 
   
    Pensem todos sobre isto: Eu enfatizei repetidamente que vocês devem apreciar o 
livro. Quando você não sabe o quão precioso ele é, você não dá muita atenção a ele e, 
obviamente, isto não é considerado um erro seu. Mas, se você já sabe que ele possui 
imensos significados internos e, ainda assim, não o respeita ou o leva a sério, então, eu 
digo que é uma questão diferente, que você não dever ser assim. Por outro lado, é claro 
que quando você esta ciente dos incontáveis significados internos que ele possui, você, 
por si só, sabe apreciá-lo. 
  
    Alguns de nossos estudantes disseram: “É realmente estranho – sinto que o livro é 
diferente toda vez que termino de lê-lo. Sempre que o leio de novo, é novamente tudo 
diferente”. Você tem muitas perguntas após ler o livro pela primeira vez: “Por que isto? 
Por que aquilo?” No entanto, quando você o lê pela segunda vez, você percebe que 
todas as suas perguntas foram respondidas – ele pode responder a todas elas. Contudo, 
você terá novas perguntas, pois o cultivo é um processo de ascensão. As novas 
perguntas que surgem são mais elevadas que as perguntas e respostas que você tinha 
quando leu o livro pela primeira vez.  E quando você lê o livro pela terceira vez, você 
nota que todas as perguntas que você tinha e não pôde entender na segunda vez foram 
respondidas.  E, se você continuar lendo, será sempre assim. Há varias pessoas que já 
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leram o livro mais de cem vezes. Eles não conseguem mais deixar este Fa de lado. 
Quanto mais eles lêem, mais coisas eles vêem no livro e maiores são os significados 
internos. Por que é assim? Quando os Budas, Taos e Deuses que estão nas dimensões 
por detrás das palavras percebem que já é hora de você se elevar, eles naturalmente 
permitem que você entenda os princípios existentes naquele reino. E, assim, você sente 
que, de repente, você entendeu outro significado interno da sentença. 
 
    Anteriormente, quando eu falei sobre a iluminação, eu expus um segredo celestial que 
nunca ninguém havia revelado: “O cultivo depende da própria pessoa, enquanto o gong 
depende do mestre.” Durante milhares de anos, as pessoas acharam que eram elas que 
estavam se cultivando e elevando. Na verdade, você não consegue nada quando cultiva 
(por conta própria). Nada pode ser feito sem um mestre tomando conta de você. Ou seja, 
as reais questões são resolvidas por seu mestre. Elas são resolvidas por fatores por 
detrás do Fa. Sua própria iluminação apenas diz respeito à continuidade de seu cultivo 
após você ter superado dificuldades em sua prática. É isso que queremos dizer com “sua 
própria iluminação”. No que se refere a realmente se iluminar para algo dos princípios, 
se este Fa não permitir que você o conheça, você não poderá se iluminar à ele, não 
importa o quanto você tente. Portanto, você deve atender a um requisito: você deve 
genuinamente praticar o cultivo. 
 
    As religiões ocidentais costumavam ensinar a fé enquanto que as do oriente a 
iluminação. A idéia é que você deve ser resoluto. Sem este tipo de mentalidade, você 
não poderia alcançar nada. Em outras palavras, sem um bom entendimento do Fa, você 
terá dificuldades em ser resoluto. Algumas pessoas ficam realmente preocupadas 
quando vêem que outros estudantes não estudam o Fa: “Você obteve o Fa, mas você 
não o estuda. Que vergonha”. E realmente é uma vergonha. Muitas pessoas não levam o 
estudo do Fa a sério e, ao invés disto, tomam-no como um qigong comum: “Praticarei 
um pouco os exercícios para assim tonificar o meu físico.” Claro, nosso Fa é imenso, 
portanto, é muito eficiente no que se refere a fortalecer fisicamente a pessoa e a curar 
doenças ou manter saúde, e a pessoa experimenta fortes mudanças. Mas, se a sua única 
meta é ficar bom ou manter a saúde, então, você não ganhará as coisas que viriam com a 
sua elevação. Além disso, o que eu faço hoje tem um claro objetivo. Eu não ensino este 
Fa para curar alguém ou para manter alguém saudável. Meu objetivo é guiar as pessoas 
para níveis elevados, verdadeiramente elevá-los. Se você não atender a esta condição, 
você só poderá ganhar tão somente uma melhor saúde. Mas, se você vem com outro 
propósito que não o de aprender genuinamente o Fa, eu temo que você não ganhará nem 
mesmo esse pouco. Por outro lado, você poderá ganhar tudo se você veio realmente para 
aprender este Fa. Mesmo se você tenha vindo sem propósito específico, se você veio 
aprender sem a intenção de se curar ou resguardar sua saúde, ou se você pensa de forma 
diferente, os resultados podem ser bons. Isto porque, durante o seu aperfeiçoamento, é 
permitido que você tenha um processo de entendimento gradual; é por isso que lhe 
pedimos para ler o livro. Você precisa entender do que se trata. Você pode assim decidir 
se quer continuar aprendendo e se cultivando. 
  
    Eu digo que nós devemos dar o livro a um novo estudante para ele ler, assim que ele 
começa na prática. Após ler o livro, ele decidirá se é algo que ele pode ou não fazer. Se 
ele tiver vontade, então, ele virá para a prática de cultivo; se não, nós não devemos 
forçá-lo. Estamos oferecendo salvação às pessoas, porém, nós não podemos forçá-las.  
Antes de uma pessoa poder praticar o cultivo, ela deve ter em seu coração o desejo de se 
aperfeiçoar, de se cultivar e de alcançar um reino mais elevado.  Se o coração da pessoa 
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não for tocado, ninguém poderá fazer nada a respeito disto.  O que resulta da coerção 
não é cultivo; a coerção não pode levar uma pessoa a se cultivar. Será completamente 
em vão se o coração da pessoa não for tocado ou se ele não quiser mudar. Vocês sabem 
que estes são princípios extraordinários. Se vocês querem se cultivar em direção a níveis 
elevados e elevar seus reinos, como isto seria possível a vocês (se fossem forçados)?! 
 
    Muitas pessoas que praticaram qigong no passado adquiriram uma maneira errada de 
pensar: “Para me aperfeiçoar, basta eu praticar exercícios diligentemente; praticar mais 
todos os dias.” Na verdade, nada vai melhorar. Tais pessoas nunca conseguiram passar 
do nível de curar doenças e manter a saúde, ou seja, o nível em que se lida com o qi. 
Porém, qigong não se limita a isto.  Num esforço para fazer algo de bom às pessoas, as 
coisas do qigong levadas ao público foram meramente aquelas do cultivo no nível mais 
baixo, coisas que podem curar doenças e manter a saúde. Mas, o propósito não era este. 
É por isso que sempre faço a pergunta: Por que o qigong – que é algo nunca antes visto 
na história chinesa, que nunca havia aparecido antes no mundo – emergiu recentemente 
(levado pela ciência) em meio à situação social da atualidade? As pessoas são apenas 
humanas. A mente humana está bloqueada, a inteligência das pessoas é limitada. Sendo 
assim, eles não podem perceber estas coisas; eles acham que tudo isto é natural, algo 
acidental. Eu digo que nada é “natural”, nem existe algo “acidental”. Tudo tem suas 
causas. O que acabei de falar foi para lhes dizer que vocês devem levar o estudo do Fa a 
sério. Estudem o Fa, só então, vocês se elevarão no cultivo e diversos estados surgirão. 
Mas, se não estudarem o Fa, vocês não obterão nada. 
 
     Os exercícios de qigong servem apenas para curar doenças e manter a saúde, sem 
importar a forma como você pratica ou o quanto alguns mestres de qigong fazem alarde 
sobre eles. Eles definitivamente não lhe levarão a um reino elevado e profundo. No 
passado, era impossível a qualquer um – estivesse ele num circulo de cultivo ou em uma 
comunidade religiosa – conhecer um Fa tão profundo e insondável. Os qigong comuns 
apenas ensinam às pessoas a como se curarem e se manterem saudáveis, pois eles não 
possuem um Fa para guiar as pessoas no cultivo. O que eu estou dizendo é que, se você 
quer alcançar tal reino e desenvolver profundas habilidades, seu reino mental deve estar 
de acordo. 
  
    Nós sabemos que, no passado, os Budas e os ensinamentos dos sistemas dos Taos, 
diziam que o individuo deve enfatizar a virtude no cultivo. Jesus disse às pessoas que 
elas devem ser boas.  O que significa ser uma boa pessoa? O que significa enfatizar a 
virtude? Significa que você deve se conduzir cada vez melhor. O quão bom você deve 
ser? Você deve ser melhor do que todas as pessoas comuns. Então, você é alguém que 
transcendeu as pessoas comuns. Já que você é um cultivador, seu corpo desenvolverá 
gong, e o seu gong crescerá tão alto quanto seu reino mental. Quanto mais elevado é seu 
reino mental, mais elevado é o nível do seu gong. Eu digo que a ciência jamais será 
capaz de alcançar isto, ou seja, seu desenvolvimento nunca se aproximará do nível dos 
Budas. Portanto, sem importar o quanto mais a ciência possa progredir, os humanos 
sempre serão humanos comuns. Pensem todos sobre isso: uma pessoa comum tem todos 
os tipos de emoções e desejos, assim como vários tipos de apegos. Com vários tipos de 
desejos mundanos, você quer ir para o Céu. Como isso poderia ser permitido! Os Céus 
não se transformariam numa sociedade de humanos comuns? Não se tornaria uma 
sociedade de humanos comuns na qual as pessoas brigam, competem e enganam uns 
aos outros? Portanto, o seu reino mental precisa alcançar aquela altura antes que você 
possa ir para lá. 
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    Muitas pessoas têm crenças religiosas. Mas, se você ainda acredita nas religiões de 
hoje em dia, para começar, os Deuses já não cuidam mais das coisas, sendo, portanto, 
difícil a você elevar o seu nível. Outra coisa é que muitas pessoas não compreendem o 
verdadeiro significado do que foi dito por Jesus, Jehová ou a Santa Maria em suas 
épocas. Algumas pessoas dizem que basta a uma pessoa ter fé para poder ir para o Céu. 
Ter fé é apenas a base. Os entendimentos de muitas pessoas param no significado 
superficial das palavras. Eles dizem, “Basta ter fé que, com certeza, eu irei para o Céu 
depois que eu morrer.” Digo-lhes que vocês não conseguirão de ir para lá. Por que não? 
Pensem sobre isso. O que é a fé verdadeira? Você está meramente dizendo com a sua 
boca que você tem fé, mas, em seu coração, na verdade, você não tem fé. Por que eu 
digo isto? Porque quando você realmente tem fé, suas ações estão de acordo com suas 
palavras. Quando você se confessa em uma igreja, dizendo “Meu Senhor, por favor, me 
ajude. Eu fiz algo errado hoje. Por favor, perdoe meu pecado”, a sua conduta é muito 
boa nesse momento. Mas, uma vez que você pisa para fora da igreja, você faz as coisas 
como bem entende e se comporta como uma pessoa comum. Você comete os mesmo 
erros e, entre as pessoas comuns, você se comporta ainda pior que elas. Pensem por um 
momento: Para que sua confissão serviu? Muitas pessoas não se aprofundam nada; não 
foram além do que está na superfície. Você não deve repetir seu erro após ter se 
confessado. Então, depois, você percebe que cometeu outros erros; você vai novamente 
se confessar e pára de repetir os mesmos erros. À medida que você faz isto e 
continuamente se livra dos erros cometidos entre as pessoas comuns, você se torna uma 
pessoa melhor, não é? Assim você alcança um reino mais elevado e se torna uma boa 
pessoa que ultrapassou em muito as pessoas comuns, não é?! Você está praticando o 
cultivo e elevando seu xinxing, não é? Já que a cultura ocidental não tem o conceito de 
“se cultivar”, nem Jesus nem Jehová mencionaram o termo “cultivo” na época em que 
eles ensinaram os seus Fa; não havia tal conceito. A razão disto é que eles sabem que “o 
cultivo depende da própria pessoa, enquanto o gong depende do mestre”. Se que a 
pessoa se cultivasse, todo o resto contaria com a ajuda do Deus do paraíso celeste para 
onde a pessoa iria. Ele realizava as mudanças no corpo dela, transformava seu corpo e 
permitia que seu corpo tivesse o grande poder que um Deus tem. Tudo isto era feito 
pelos Deuses. 
 
     Algumas pessoas dizem que irão para o Céu depois que morrerem. Pessoas que não 
praticaram o cultivo, depois de morrerem, são chamadas, nas palavras de sua cultura 
ocidental, de “espíritos”. Esses espíritos na verdade são fantasmas. Pensem todos sobre 
isto: O que são eles? No oriente, as pessoas têm um conceito claro e definido para o 
cultivo do corpo humano: A pessoa desenvolve um corpo de Buda através do cultivo, ou 
seja, um corpo divino. Se a pessoa não tem este corpo de Buda ou, em outras palavras, 
se a pessoas não tem o corpo de um Deus de paraíso, seu espírito teme a luz após sua 
saída (do corpo). Ele se desintegra quando exposto a luz do Sol, não pode nem mesmo 
reencarnar. É por isso que as pessoas são cobertas por uma manta após suas mortes, pois 
isto evita a exposição à luz do Sol; elas são enterradas no chão para que seus espíritos 
não se desintegrem. Budas e Deuses são infinitamente brilhantes, até mais brilhantes do 
que a luz do Sol. O espírito de uma pessoa não se dissolveria se ele visse um Deus? 
Como ele poderia ir para o Céu? Portanto, ela precisa ter o corpo de um Deus e, ao 
mesmo tempo, mudar os elementos de composição de seus seres inteligentes através do 
cultivo para fazer com que se tornem matéria de alta energia. Só tendo um corpo de 
Buda ou um corpo de um Deus é que ele pode ir. Pode um espírito vir para o mundo 
humano? Não, não pode. Portanto, antes de ele poder ficar neste mundo, ele precisa ter 
um corpo humano para reencarnar e precisa nascer através do corpo dos pais. Algumas 
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pessoas pensam erroneamente que elas irão para o Céu se elas apenas tiverem fé. Como 
poderia ser assim? Isto soa ridículo para nós que somos dos círculos de cultivo. Você 
deve realmente praticar o cultivo antes de poder ir para o Céu. 
  
    Então, nas religiões ocidentais, no processo de ter fé em Deus, o xinxing da pessoa e 
seu reino mental se elevam continuamente, e ela se torna uma pessoa cada vez melhor. 
Sendo assim, você não diria que ela está cultivando? A forma não tem importância no 
cultivo; há vários métodos de cultivo.  Há uma diferença entre as formas de cultivo das 
religiões do ocidente e as do oriente. Por que eles não mencionam no ocidente o termo 
cultivo, como se faz no oriente? Ambos são de fato cultivo. Acontece simplesmente que 
a cultura oriental é muito especifica em relação a isto, enquanto que a cultura ocidental 
não fala sobre essas coisas. É que quando os Deuses descem para salvar as pessoas e 
ensinarem seu Fa, eles precisam adotar uma forma cultural que as pessoas possam 
entender. Só assim você pode entender. Apenas quando eles usam a linguagem humana 
da época é que você pode entender. O que disse serve também para lhes dizer que a 
prática de qigong comum não permite que as pessoas atinjam um reino muito elevado e 
profundo. É impossível. Apenas o verdadeiro cultivo pode fazê-lo. Qigong é apenas 
algo no nível mais baixo no cultivo, sendo assim limitado apenas a curar doenças e 
manter a saúde. Mesmo em relação a curar doenças e manter a saúde, existem alguns 
requisitos para as pessoas porque, afinal de contas, é uma forma de cultivo e é diferente 
de qualquer tipo de tratamento médico que existe entre as pessoas comuns. Se você quer 
aprender o qigong para curar suas doenças, então, você deve atender aos requisitos dos 
princípios do qigong. 
 
     O que significa atender aos requisitos dos princípios do qigong? Por ir além do que é 
comum, se você quer usar meios extraordinários para tratar suas doenças e ser curado 
sem recorrer a medicamentos, injeções ou cirurgias; isto não é algo sobrenatural? Os 
seres humanos devem estar de acordo com seus princípios antes que as suas doenças 
possam realmente ser curadas. Esta é a causa fundamental de muitas pessoas falharem 
em se livrar de seus problemas de saúde, embora elas pratiquem qigong. Já que você 
quer fazer uso deste método supernormal para eliminar suas doenças, você deve atender 
aos princípios supernormais. Então, você deve seguir os requisitos do qigong, ser uma 
boa pessoa, e acabar com sua tendência de fazer coisas ruins ou imorais. Só então, suas 
doenças serão de fato curadas. Esta é a verdadeira razão por detrás da cura de doenças. 
Isto não se aplica caso você opte pelos tratamentos médicos das pessoas comuns. Você 
então terá que passar por cirurgias, injeções ou tomar medicamentos para se recuperar. 
Entretanto, há um princípio no universo chamado, “sem perda, não há ganho”. Para 
ganhar você tem que perder; se você perder, você ganhará. Esta é uma verdade absoluta. 
Você sabe por que sua saúde melhora no hospital? Algumas pessoas dizem que ela foi 
curada através do uso dos recursos tecnológicos da ciência moderna. Eu digo que isto é 
apenas as pessoas comuns encenando algo, ou a forma como se manifesta na sociedade 
moderna. A verdadeira razão por trás da sua recuperação não se limita a isso. As coisas 
devem estar de acordo com os princípios do universo nesta dimensão. Você sabe que 
quando você está doente, você precisa gastar muito dinheiro para ir ao médico. É claro 
que em alguns países há bons programas de bem-estar social, que as pessoas nessas 
sociedades possuem seguro de saúde que podem resolver este problema. Mas, ainda 
assim, você sofre. Você sofre quando esta doente, não é? Você fica aflito quando sofre 
e, por si só, sofrer é uma forma de pagar carma. Além disso, você tem que gastar muito 
dinheiro, tomar injeções, tomar remédios, e você pode até ser aberto para uma cirurgia. 
Você suportou sofrimentos antes que sua condição começasse a melhorar, não foi? Mas 
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deixe-me dizer a vocês, que tal recuperação não corrigiu a raiz da doença: ela empurrou 
o carma de doença para outro lugar ou adiou a doença para o futuro. 
  
    A razão é que a doença não se origina da superfície mais externa do corpo físico de 
uma pessoa comum; ao invés disso, ela vem do plano das partículas microscópicas 
abaixo do corpo feito das maiores moléculas. O corpo humano é composto por 
moléculas que tem partículas em diferentes planos microscópicos e cada plano de 
partículas é uma dimensão. Obviamente, as dimensões não estão empilhadas juntas. 
Elas estão na forma de partículas menores formando partículas maiores. Contudo, o 
reino de cada plano de partículas menores é uma dimensão. Há muitas dimensões como 
estas, e é de fato lá onde residem as causas de muitas doenças. As doenças não vêm da 
superfície. O que aparece na superfície da carne ou dos tecidos da pessoa é apenas a 
manifestação superficial da doença. 
  
    Após você fazer uma cirurgia, você acha que o tumor foi removido. Na verdade, o 
que foi removido foi o tecido que é composto no plano das maiores moléculas. Ele foi 
removido, já que suas células não estão mais nesta dimensão. Entretanto, você não pode 
remover as partículas mais microscópica que compõem as células. Mas, como você não 
vê mais aquelas células na superfície do corpo após elas serem removidas, parece que 
você foi curado. Mais adiante, a doença pode se transformar, e algumas doenças podem 
retornar. Já que a doença não foi realmente eliminada, ela pode se mover para outro 
lugar e outro tumor pode aparecer lá. Ou talvez ela seja transformada em alguma outra 
doença ou algum outro infortúnio.  Como vemos, esta é a verdadeira razão fundamental. 
De qualquer forma, quando habilidades supernormais são empregadas para tratar uma 
doença, a cirurgia não é necessária. Por que habilidades supernormais podem remover 
um tumor de uma pessoa? É por que elas removem a doença em outra dimensão, uma 
dimensão que é invisível ao olho humano. Vamos dar um simples exemplo. Vocês 
podem ver que este pano tem uma protuberância se elevando aqui. Por quê? É por que 
há uma causa por detrás dele, minha mão esta debaixo dele. Se você retira o pano, mas 
não retira a mão, ela virá para este lado. Isto significa que se você não resolve a causa 
por detrás disto, você não pode eliminar a raiz do problema. Em outras palavras, o 
tratamento médico humano não pode fundamentalmente resolver o problema, já que ele 
apenas resolve o problema na superfície, mas não pode eliminar o carma. 
 
    Neste mundo, se a pessoa ganha ou perde, se ela está feliz, se ela está satisfeita com 
relação a como as coisas estão indo, se ela tem sorte, e o tamanho de seus infortúnios – 
tudo isto é determinado por duas substâncias carregadas em seu corpo. Uma é chamada 
de virtude (de) e a outra de carma (yeli). São apenas essas duas substâncias agindo. Nós 
acumulamos virtude quando fazemos boas ações. No passado, as pessoas falavam sobre 
acumular virtude. Hoje em dia, as pessoas consideram isto algo filosófico ou do reino 
mental. Na verdade, ela é um tipo de matéria, uma substância realmente tangível. O 
carma ao qual as pessoas se referem, foi claramente explicado nas religiões orientais.  O 
que é o carma? É uma substância preta. Uma pessoa gera tal matéria quando ela faz algo 
ruim. Quando muito desta coisa é acumulado, coisas desagradáveis acontecerão a ela, 
tais como: ficar doente, ter infortúnios, ou passar por tribulações. Eu descobri que tudo 
o que acontece aos humanos é o resultado do que os próprios humanos fizeram. Neste 
mundo, se você é feliz, ou se você esta se saindo bem, isto é uma consequência de seus 
próprios atos. Estas coisas freqüentemente se manifestam em sua vida atual, enquanto 
que algumas dessas coisas se manifestarão em suas próximas vidas; a maioria delas se 
manifestará na sua próxima vida. O que significa “se manifestar na sua próxima vida”? 
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Significa que elas não ocorrerão nesta vida, mas irão aparecer em sua próxima vida. A 
parte que se manifesta nesta vida é chamada nos círculos de cultivo do oriente de 
“retribuição na mesma vida”. (Ou seja,) após fazer algo errado, você vai se deparar com 
uma retribuição imediata. Algumas pessoas caem de cara no chão assim que pisam fora 
de casa, após fazerem algo ruim. Eles não vêem isso como retribuição por terem feito 
algo ruim, pois elas acham que foi um acidente ou algo natural. Eu digo que não há tais 
coisas como “fenômenos naturais”, pois todas as coisas têm sua ordem. Acidentes não 
existem. Nesta dimensão há muitas, muitas coisas que as pessoas não são capazes de 
ver. É claro que a ciência moderna sabe que existe o ar, oxigênio, o hidrogênio, e outros 
elementos raros que são compostos de moléculas, mas isto é tudo que ela sabe. Ainda 
assim, seus olhos não podem ver essas coisas. 
  
       Na verdade, posso dizer a todos vocês que, nesta dimensão, no nível extremamente 
microscópico, eles são, incluindo a matéria enorme e penetrante, todos deuses. Eles 
sabem claramente qualquer movimento e qualquer ação feita pelos humanos, as coisas 
que eles fizeram.  Quando as pessoas fazem coisas ruins, elas sempre acham que 
ninguém está vendo o que eles estão fazendo. Elas sabem que o que fizeram foi errado, 
mas, ainda assim, elas tentam achar uma desculpa para enganarem a si mesmas, uma 
que permita a elas se sentirem justificadas e tranqüilas. Elas não acreditam nos Deuses 
de forma alguma. Aqui vai um exemplo. Não envolve nenhuma questão de religião ou 
de raça; eu estou simplesmente falando sobre as pessoas fazerem coisas erradas. Vocês 
provavelmente sabem que, faz alguns dias atrás, um certo país realizou testes nucleares, 
ele explodiu sucessivamente cinco bombas atômicas. Muitos países ficaram chocados! 
As pessoas ao redor do mundo querem a paz. Qual o intuito dessas explosões atômicas? 
Eu não carrego nenhuma noção. Eu estou apenas falando sobre pessoas fazendo as 
coisas erradas. Eu não estou falando sobre uma nação estar certa ou errada. Pensemos 
sobre isso. Apesar das bombas nucleares terem explodido debaixo da terra, os Deuses 
não vão tolerar os danos que eles fizeram à Terra, ao ambiente humano e ao mundo 
material que é composto por moléculas de diferentes tamanhos! Quando o Céu pune os 
humanos, eles acham que isto é um fenômeno natural. A temperatura naquele país 
imediatamente subiu, passando a ser a mais alta do mundo. Ela ficou por volta de 50ºC, 
e muitas pessoas morreram por causa do calor. E uma tempestade de vento veio depois e 
causou muitas mortes. As pessoas não percebem que estes fenômenos são os avisos dos 
Deuses: “Você não pode fazer isso.” As pessoas simplesmente consideram tais coisas 
como fenômenos naturais. Nada que acontece neste mundo é acidental. Observe: Se 
alguma nação, alguma região ou alguém fizer algo ruim, algum fenômeno especial 
acontece logo em seguida. Desastres e tudo mais que se abate sobre os humanos são o 
resultado de suas próprias condutas. Bem, agora eu acabei de discutir brevemente sobre 
algumas coisas num nível elementar. Os estudantes veteranos no auditório já têm um 
entendimento profundo sobre estas coisas. Já que muitos de vocês são estudantes novos, 
eu apenas discuti sobre estas situações resumidamente. 
 
    Se vocês querem entender estas coisas completamente, eu acho que vocês devem ler 
o livro. O livro, Zhuan Falun, estremeceu a comunidade cientifica e tecnológica no 
mundo todo! O significado interno do Zhuan Falun é realmente enorme e rico. Sendo a 
prática de cultivo dividida em diferentes níveis e vários reinos, após ler o livro você 
pensará: “Oh, este é um livro que diz a você como ser uma boa pessoa.” Mas eu posso 
dizer a vocês que ele não está meramente ensinando a você como ser uma boa pessoa. 
Se isso fosse tudo o que há nele, você não seria capaz de elevar seu nível. Se você quer 
se elevar, o livro precisa conter princípios do Fa que estão em reinos mais elevado que 
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o guiam para além de ser uma boa pessoa. Então, este livro precisa ter significados 
internos naqueles níveis. Quando você pratica o cultivo em direção a níveis ainda mais 
altos, ele é capaz de guiar o seu cultivo para níveis mais elevados, mais altos e ainda 
mais altos. Portanto, este Fa tem que ter essa habilidade; ele tem que ter significados 
internos em diferentes níveis para poder guiá-lo em seu cultivo.  Ele vai guiá-lo durante 
todo o caminho, até que você alcance o objetivo do cultivo – o reino da Consumação. 
Portanto, quanto mais elevado é o nível que você alcançará, mais coisas você verá no 
livro à medida que você pratica o cultivo. O que eu estou dizendo aqui é primeiramente 
para os novos estudantes. Eu apenas falei sobre estas coisas brevemente, mas elas são na 
verdade bem avançadas. Vocês terão diferentes entendimentos. Eu não vou dizer muito 
mais agora, já que essa conferencia do Fa é primeiramente para a troca de experiências 
e de entendimentos. 
 
   Eu gostaria de ouvir os estudantes trocarem suas experiências e seus entendimentos 
adquiridos através do estudo do Fa no cultivo. Eu vou responder suas perguntas na 
última metade do dia, antes que a conferência acabe; e isto também será ensinar o Fa. 
Vocês com certeza farão diferentes perguntas. Perguntas relacionadas ao cultivo são 
comuns entre estudantes e beneficiam o aperfeiçoamento de todos juntos. Escrevam 
para mim suas perguntas em tiras de papel que eu as responderei. Os estudantes 
veteranos fizeram um progresso muito rápido durante este curto período de tempo, e há 
agora uma distância grande entre eles e os novos estudantes. O Fa foi completamente 
ensinado para os nossos estudantes. O que resta agora é apenas uma questão de como se 
aperfeiçoar no cultivo. 
  
   Eu acabei de falar sobre alguns dos princípios mais básicos, principalmente para os 
novos estudantes. Eu teria que me sentar aqui e ensinar por vários dias se eu tivesse que 
explicar completamente.  Eu simplesmente falei um pouquinho sobre eles, e em termos 
gerais. 
  
    Uma oportunidade para nos encontrarmos é difícil de aparecer. Vocês constantemente 
sentem que se cultivam já faz algum tempo, mas as suas oportunidades de me encontrar 
têm sido poucas.  Vocês, na verdade, estão ao meu lado todos os dias, vocês apenas não 
sabem disso. Mas, não é permitido que vocês saibam disto porque vocês ainda são, em 
nível superficial, uma pessoa comum. Apenas quando vocês se cultivarem até aquele 
nível vocês serão capazes de saber. O que eu acabei de dizer significa que eu sou capaz 
de cuidar de vocês se vocês quiserem praticar o cultivo. Não importa quanto mais 
pessoas pratiquem, eu posso cuidar de todas elas. Eu tenho incontáveis Fashen. Esse 
conceito não existe nas religiões ocidentais, mas existe nas orientais, particularmente no 
Budismo. É dito no Budismo que Buda Amitabha tem muitos Fashen. Eu posso dizer a 
todos vocês que os meus Fashen são tantos que são incontáveis, não é possível contá-
los. Em outras palavras, não importa quanto mais pessoas pratiquem o cultivo, eu sou 
capaz cuidar de todas elas. Contudo esses Fashen são eu mesmo, eles também são a 
personificação específica da minha sabedoria. Isto não é algo que possa ser entendido 
com conceitos humanos, pois a ciência de hoje se limitada meramente a esta dimensão e 
aos seus entendimentos sobre a estrutura do plano das maiores partículas. 
 
    A ciência moderna é capaz de ver a composição das maiores particular moleculares. 
Uma característica do aço é que ele é mais forte do que o ferro, porque os elementos e 
estruturas de suas partículas são diferentes. Como é o cobre? Como é a prata, e o ouro? 
A ciência pode entender essas coisas. Ela utiliza os materiais conhecidos atualmente, e 
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apenas se desenvolve com base nisso. Mas, deixe-me dizer a vocês que este é o maior 
obstáculo para a ciência moderna em seus esforços para conhecer outras dimensões. Em 
outras palavras, ela não tomou o caminho de tentar entender a matéria nos mundos 
microscópicos ou naqueles que são ainda maiores. Na verdade, a matéria é constituída 
de diferentes pequenas partículas moleculares, e aquelas partículas moleculares são 
feitas de partículas atômicas. Partículas atômicas são, por sua vez, feitas de partículas de 
núcleo. E as partículas de núcleo são feitas de partículas ainda mais microscópicas. As 
partículas mais microscópicas são feitas de partículas ainda mais microscópicas. As 
partículas ainda mais microscópicas são, por sua vez, feitas de partículas ainda mais e 
mais microscópicas. Para os humanos isso parece infinito e inacabável. Isso continua 
avançando cada vez mais para baixo desta maneira. O quão microscópico pode ser? 
Posso lhes dizer que é surpreendente o estado microscópico que as partículas chegam. 
  
    Sakyamuni viu três mil mundos em um grão de areia. Os três mil mundos sobre os 
quais ele falou não se referem à sociedade humana. Ele falava sobre sua teoria dos três 
mil mundos. Deixe-me colocar de uma maneira mais simples: Isto significa que em 
nossa via Láctea há três mil dimensões físicas similares a esta da nossa humanidade. Em 
outras palavras, existem três mil planetas como este aqui. Contudo, o que ele quis dizer 
é que existem três mil mundos como este em apenas um grão de areia. Eu falei sobre 
isto no livro Zhuan Falun. Se há tantos mundos humanos e seres microscópicos nesses 
três mil mundos de um grão de areia, então, também pode haver rios, lagos e mares nos 
mundos dessa areia, e eles também têm areia. Sendo assim, nesta areia também não 
existiriam três mil mundos mais microscópicos e sociedades mais microscópicas como a 
da humanidade? Sakyamuni foi capaz de ver coisas em um nível muito microscópico. 
Ele era um Buda, portanto, ele tinha esta habilidade. Mas, eu posso dizer a vocês que 
isso também é superficial. Se você continuar investigando as coisas desta forma, você 
descobrirá que as partículas naqueles microcosmos são infinitas e inacabáveis. Deixe-
me dar-lhes o mais simples exemplo. Eu disse às pessoas que a maior camada de 
partículas que os humanos podem ver não é a das moléculas; a maior camada de 
partículas que os humanos podem ver é a dos planetas. Mas os planetas não são parte da 
camada das maiores partículas no Cosmo. Elas são meramente as partículas bem no 
meio entre o microcosmo e o macrocosmo. Pensem quantas enormes partículas-planetas 
existem. 
 
    O universo é uma unidade, uma partícula integrada. Três mil universos similares ao 
nosso constituem o universo da segunda camada; ou seja, eles formam um plano de 
partículas maiores. Isto é apenas uma expansão em uma direção linear. Entretanto, a 
expansão das partículas é ilimitada e infinita. Elas se espalham para todos os lugares e 
permeiam todas as coisas. Quando um elétron gira em torno do núcleo atômico, isto não 
se parece com a nossa Terra girando ao redor do Sol? É exatamente a mesma coisa, seja 
em termos de mecanismo ou forma. Quanto menor uma partícula, maior sua densidade. 
Se você aumentasse um elétron até o tamanho de nossa Terra e olhasse para ver o que 
há em sua superfície, o que você descobriria? Poderia haver seres humanos? O que 
existe nele e a forma de existência da partícula são, logicamente, dois conceitos 
diferentes. Eu estou apenas lhes dando uma idéia. Ele não seria parecido a um planeta? 
 
    Hoje em dia, a humanidade acha que é a única forma de vida inteligente em todo o 
universo. Eu posso dizer a vocês que, na verdade, a humanidade é a mais baixa forma 
de vida em todo o universo. Há seres vivos em todos os planetas, com exceção da lua. A 
lua foi construída por uma humanidade do passado (a história da humanidade se repete 



 12

em ciclos). Quando o carma da humanidade se torna muito grande, a raça humana é 
destruída. Então, uma nova raça humana surge e se desenvolve. Depois, quando ela se 
torna ruim, ela é novamente destruída. Já que mencionei a lua, digo a vocês que a lua foi 
construída por uma humanidade pré-histórica, num tempo muito distante. Ela não era 
tão grande na época em que foi construída, porém, ela era mais brilhante do que hoje. 
Entretanto, só isto parece ser suficientemente grande para a humanidade de hoje. Por ser 
oca, com a passagem do tempo, ela foi gradualmente sendo coberta com o pó que cai 
continuamente das explosões da matéria do universo. O pó do material que é gerado a 
partir das explosões quando os planetas são recriados, cobriu continuamente a lua; isto 
aumentou significativamente a espessura da superfície da lua. A espessura de sua 
superfície aumentou em varias dezenas de quilômetros; é o pó em cima dela. Se dezenas 
de quilômetros fossem removidas, então, ela teria o tamanho original. 
 
    O que eu acabei de falar, foi para dizer a vocês que há seres viventes em todos os 
planetas. Além disso, muitos são seres viventes cuja aparência é similar a dos humanos, 
só que eles não vivem nesta dimensão, porque diferentes partículas formam diferentes 
dimensões. Se você quiser entrar nessas dimensões, você não poderá entendê-las com os 
conceitos da ciência moderna de agora. Esta ciência é simplesmente muito superficial. 
Para entrar nesses mundos, você deve estar de acordo com o modo de ser e as formas de 
vida e pensar desses mundos. Só então, você poderá conhecê-los. Ao entrar num desses 
mundos, você descobrirá que as suas partículas são menores do que as da dimensão 
humana, porém, é uma dimensão extremamente vasta. Nós, humanos, existimos entre 
estes dois tipos de partículas: moléculas e planetas. 
 
    O ar é composto por moléculas, não é? Mas você não pode vê-las. As flores, a grama, 
as árvores, o ferro, o aço, as roupas que você veste, seu corpo carnal, seu cabelo, tudo 
que você usa e tudo ao seu redor, todos, são compostos por moléculas. A terra também é 
composta por moléculas. Nós, humanos, a chamamos de “terra”. Mas, na verdade, os 
Deuses pensam que todas as coisas nesta dimensão humana são compostas de terra. Os 
Deuses consideram as próprias moléculas como sendo terra. Alguém me perguntou 
sobre a declaração feita por Jehová, o Senhor do povo ocidental, de que ele usou terra 
ao criar o homem. Na verdade, do ponto de vista deles, tudo nesta dimensão, incluindo 
o ar, é feito de terra; apenas nós, humanos, não podemos entender isto. Você está 
simplesmente coberto de terra, cercado de terra. Os humanos estão rastejando em volta 
de montes de terra. Tudo é composto de terra e os humanos estão nesta terra. Eu acho 
que após eu ter explicado isto desta maneira, não deve ser difícil entender a história de o 
homem ter sido criado a partir do barro, como contado pelo Senhor do povo ocidental. 
 
    Se você quiser saber o modo como os seres vivos existem em outras dimensões, você 
tem que estar de acordo com as formas de existência nas dimensões dos planos de 
partículas menores. Você não pode entendê-las usando as teorias científicas de hoje; 
você precisa jogar fora os conceitos da ciência moderna antes de você poder entender. 
Uma vez que você as entende, você vai descobrir que não é o mesmo conceito de tempo 
e espaço que os humanos possuem. Você me ver falando aqui, no entanto, a última 
sentença que acabei de falar também foi ouvida por seres em outras dimensões. Eu 
transcendo todos os espaços-tempo ao fazer isto. Em uma dimensão com um tempo 
muito rápido, a sentença que acabei de pronunciar já passou através de milhões de anos. 
Esta é a idéia. Entretanto, os seres vivos em diferentes espaços-tempo não têm a mínima 
idéia se os seus tempos são rápidos ou lentos. Isto é porque a composição da matéria em 
diferentes dimensões esta em sincronia com o tempo daquela dimensão, e eles têm suas 
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próprias formas de registrar o tempo. No período de tempo que falei aquela sentença, 
para eles, já se passaram dezenas de milhões de anos. Talvez, o período de tempo de um 
ano deles, para eles, pareça mais longo do que o de um ano na Terra (para nós aqui). Em 
outras palavras, você não pode usar o pensamento humano para ponderar sobre estas 
coisas. Então, se vocês quiserem entender outras dimensões, antes de vocês poderem 
compreendê-las, vocês terão que estar de acordo com as formas de pensar e o estado das 
coisas nessas dimensões. Existem muitos significados internos por trás deste Fa. Isto 
também diz a vocês porque existem diferentes significados profundos em diferentes 
dimensões, e porque há um poder tão grande por detrás deste Fa que pode transformar 
os seus corpos e permitir que vocês se aperfeiçoem. Eu estou simplesmente dizendo a 
vocês, que vocês não devem usar a mentalidade de uma pessoa comum ao pensar sobre 
suas formas de existência. Por detrás das palavras existem incontáveis camadas sobre 
camadas de vidas mais elevadas. 
 
    Eu meramente discuti isto, em relação ao pensamento e conhecimento das pessoas 
contemporâneas. Dito de maneira simples, eu incorporo ciência, da qual as pessoas de 
hoje dependem, quando falo sobre estas coisas. Apesar de ter incorporado a ciência 
moderna ao falar a vocês sobre estes princípios, posso dizer a vocês que eu não aprovo 
esta ciência.  Em primeiro lugar, em relação a todo o imenso Cosmo, esta ciência é 
como se fosse coisa de criança. Mas, da forma como os humanos a vêem, ela trouxe o 
maquinário moderno fazendo com que as coisas se pareçam muito melhores que nos 
tempos antigos. Na verdade, posso dizer a vocês que esta ciência é muito atrasada 
quando comparadas àquela da ultima civilização. Até os mais sofisticados instrumentos 
são terrivelmente grosseiros quando comparados àqueles da ultima civilização. Além do 
mais, o desenvolvimento desta ciência esta confinado a um escopo limitado; ela impôs 
fronteiras para si mesma. Então, que situação isto causou? Ela não ousa reconhecer nada 
fora desta ciência empírica. Isto é o mais terrível, quer dizer, o mais terrível para a 
humanidade. Por que é terrível? Pensem todos sobre isto. A ciência é realmente 
superficial. Nas palavras dos próprios cientistas, ela ainda não é muito desenvolvida. 
Hoje em dia, as pessoas acreditam firmemente na ciência e acham que ela é a verdade 
absoluta. Esta crença é compartilhada por muitas teorias da sociedade, assim como nas 
religiões ocidentais, seja o catolicismo ou o cristianismo. O que você realmente acredita 
não é no seu Senhor, o que você realmente acredita é na ciência. No seu âmago, o que 
você realmente acredita é na ciência, onde a sua religião é uma mera formalidade 
superficial que se tornou um ato civilizado dos humanos. Mas deixe-me dizer-lhes que a 
ciência também é uma religião, e é uma religião bem estabelecida. 
  
    Em segundo lugar, as religiões normalmente dizem às pessoas como se conduzirem. 
A ciência, enquanto isto, também tem (um sistema que) inicia-se na pré-escola e vai até 
o colegial ou a faculdade. Nas religiões, há padres, bispos, e outras pessoas do clero. 
Contudo, essa ciência é ainda mais desenvolvida. Ela tem seus professores, pessoas com 
bacharelados, mestrados, doutorados, pós-doutorados, e também conselheiros. Quanto 
mais alto o grau que a pessoas possui, mais doutrinas científicas ela dominou. Os nomes 
e títulos para seus professores e administradores são numerosos. Neste aspecto, ela é 
bem desenvolvida. Normalmente, as religiões ensinam às pessoas a acreditarem no 
espiritual para assim alcançarem a transformação material, no entanto, a ciência ensina a 
compreender materialmente para assim obter a confiança e apoio espiritual das pessoas. 
A ciência, entretanto, não foi algo que os Deuses deram aos humanos. Ao invés disso, 
foi passada aos humanos pelos seres alienígenas dentro dos Três Reinos, e com o 
propósito de controlar a humanidade. A crença das pessoas nela ultrapassou todas as 



 14

outras coisas. Mas, eu digo a vocês que precisamente por causa de sua superficialidade, 
esta ciência causou a degeneração da moralidade na sociedade humana. Isto é o mais 
terrível. A ciência não pode perceber as formas especificas de existência da matéria 
microscópica, portanto, ela não sabe que carma é gerado quando os humanos cometem 
más ações, ou que esta substância negra trás desastres aos humanos. Ela não sabe que 
quando as pessoas fazem boas ações, elas produzem a substância branca, que esta traz a 
felicidade para elas, e traz para elas as condições e recompensas que experimentarão 
quando reencarnarem em diferentes dimensões. Além disso, a ciência não é capaz de 
comprovar a existência de paraísos celestes. Então, sempre que você menciona essas 
coisas, as pessoas que acreditam na ciência dizem que você espalha “superstições” – 
“Nada disso existe. O que eu acredito é na ciência.” Pensem então sobre isto: não está a 
ciência batendo impiedosamente como um grande bastão na coisa mais vital que protege 
a humanidade, a moralidade? Isto é extremamente aterrador! 
  
    Os humanos sabem que fazer más ações impede a pessoa de ir para o Céu, que a 
pessoa poderá até ir para o inferno para sofrer pelo que fez, portanto, eles possuem 
códigos morais. Os humanos se controlam para não cometerem maus atos com o intuito 
de sustentar a moralidade da humanidade. Quando os humanos deixam de acreditar 
nestas coisas, quando eles não acreditam mais nos Deuses (embora os Deuses realmente 
existam), quando as pessoas não acreditam nos Deuses, pensem sobre isto: Isso é 
extremamente horripilante! As pessoas ousam cometer qualquer mal. Elas acham que 
ninguém as vê, e então elas fazem coisas ruins. A nova geração criada com a ciência 
moderna mata sem se intimidar e faz incêndios criminosos; faz todo tipo de coisas ruins. 
As quadrilhas e o crime organizado surgiram na sociedade, e as pessoas usam drogas, 
traficam drogas, prostituem-se... Elas não se contêm diante do mal. Há muitas coisas 
sujas e obscenas. As pessoas fazem qualquer coisa que as agrada; elas fazem tudo o que 
querem. Pensem todos sobre isto: este tipo de sociedade não é aterradora?! Este é o 
maior desastre que a ciência nos trouxe. A ciência não é capaz de provar a existência 
dos Deuses ou a existência da virtude, e ela desconhece que existe a retribuição cármica, 
sendo assim, quando você menciona tais coisas, as pessoas lhe atacam com este grande 
bastão chamado ciência, dizendo que você é “supersticioso”.  Quando a moralidade 
humana deteriora-se paulatinamente até o ponto de desaparecer, a sociedade fica em um 
estado em que ninguém pode fazer nada a respeito e os seres humanos chegam a sua 
época mais perigosa, porque os Deuses não permitirão que uma sociedade desvirtuada 
como esta - uma que esta em algum lugar entre humanos e bestas – continue a existir. 
  
    Eu estou aqui simplesmente lhes dizendo um princípio. Eu não sou contra o 
conhecimento da humanidade. Ainda assim, eu quero lhes dizer que não acreditarem 
cegamente na ciência. A ciência é capaz de trazer algum progresso para a sociedade 
humana dentro das limitadas fronteiras da presente dimensão física. Mas, os desastres 
conseqüentes que ela também traz, são muito substanciais. Estou me referindo a 
desastres que a humanidade não pode ver. Os desastres que as pessoas podem ver, tais 
como a poluição ambiental e o dano ecológico, também são muito assustadores. Esta 
ciência trouxe uma série de problemas sociais. Já que é difícil transformar a mentalidade 
das pessoas de uma só vez e já que nós temos novos estudantes aqui, eu não vou dizer 
mais nada sobre isso. Muitos problemas sociais são trazidos pela ciência, é algo 
extremamente horrível. Você não acredita nos Deuses, ainda assim, os Deuses existem 
de forma real e tangível. No imenso Cosmo, os Deuses estão em todos os lugares, eles 
são onipresentes. 
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    Os humanos desceram aqui vindos de vários níveis por causa de suas más ações. Eles 
decaíram para o nível mais baixo, para esta sociedade iludida, e receberam um par de 
olhos feitos das maiores partículas moleculares. E, por esta razão, seus olhos não podem 
ver outras dimensões. Então, no nosso cultivo, por que algumas pessoas podem ver 
coisas que pessoas comuns não podem? É porque a Visão da Sabedoria destas pessoas 
está aberta. Nós chamamos isto de “a abertura do Terceiro Olho”. Eles não enxergam 
com o olho humano que é composto de moléculas. No entanto, algumas pessoas ainda 
sentem que elas usam seus olhos ao enxergar. Na verdade, ambos os tipos de olhos 
podem funcionar ao mesmo tempo; ocorre que você sente como se estivesse usando 
seus olhos para ver.  Eu acabei de explicar esta questão para ajudar o seu progresso no 
cultivo. 
 
    A seguir, eu falarei um pouco mais sobre a questão da religião. Muitos ocidentais têm 
um obstáculo quando eles obtêm o Fa devido a suas crenças religiosas. Na verdade, eu 
posso lhes dizer que dentre as religiões no mundo humano de hoje, não há nenhum 
Deus cuidando de nenhuma religião correta no mundo. Qualquer fenômeno religioso 
especial, milagres ou manifestações que acontecem, resulta de espíritos mais baixos 
trabalhando na sociedade humana. E eles são nocivos às pessoas. Nenhum Deus esta 
tomando conta das religiões. 
 
    Então, nós temos um problema aqui. Se nenhum Deus esta tomando conta das 
religiões, você não será capaz de se aperfeiçoar, se cultivar nelas, e não há nenhum 
Deus ouvindo quando você se confessa na igreja. Então, como você pode progredir? O 
que eu disse não tem o intuito de atacar as religiões, o que eu descrevi é um fenômeno 
real. É realmente assim. Por que os Deuses não se importam mais? É como eu acabei de 
falar: o que você realmente acredita é na ciência, não nos Deuses. Logicamente, isto não 
era completamente assim no início. Algumas pessoas ainda tinham uma parte delas que 
acreditava em Deus. Mais tarde, as coisas dessa parte desvaneceram-se cada vez mais 
até que, ao final, elas desapareceram. Então, os Deuses param de cuidar dos humanos, e 
esta é uma das razões.  As condições sociais causadas pela ciência moderna resultaram 
na deterioração moral da humanidade e levou os humanos a não se refrearem diante de 
nenhum mal. Os humanos perderam o comportamento de humanos, assim como o 
código prescrito para serem humanos. Portanto, os Deuses já não mais consideram os 
humanos como sendo humanos. Por esta razão, eles não salvam mais as pessoas. Esta é 
a razão fundamental pela qual os Deuses foram embora. 
 
    Eu estou falando sobre a verdadeira situação da humanidade aqui. Vocês todos sabem 
que os ocidentais não entendem porque o povo chinês é ainda tão reservado em relação 
ao relacionamento entre homens e mulheres. Digo-lhes que é assim que os humanos 
devem ser. A liberdade sexual, que causou a miscigenação das raças e desordenou a 
ética humana, é absolutamente proibida pelos Deuses. Então, como cultivador, você não 
deve absolutamente fazer esse tipo de coisa. Vocês podem ter uma esposa ou um 
marido. Esta é a forma de vida normal para os seres humanos. Mas, você comete um 
pecado se você tem atividades sexuais com alguém que não é seu marido ou sua esposa. 
Os Deuses de todas as religiões retas, do oriente e do ocidente, enfatizaram fortemente 
este ponto. Quando eles estabeleceram como os humanos deveriam ser, eles discutiram 
isto seriamente. E há outros problemas. Hoje em dia, há coisas como crime organizado, 
homossexualidade, e o culto à violência.  O que mencionamos são apenas fenômenos, 
ainda assim, eles revelam o estado da sociedade. As pessoas toleram e permitem a 
violência, eles vão atrás de criminosos, e até admiram os lideres piratas do passado que 
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matavam pessoas e causavam incêndios. Isto significa que as pessoas não são mais 
capazes de diferenciar o bom do mau; elas não conseguem mais diferenciar o benigno 
do maligno. O que eles adoram não são coisas retas e boas, mas sim coisas ruins. 
Viciados em drogas e pessoas moralmente falidas, sem temperança ou disciplina, fazem 
o que bem entendem na sociedade. Os valores humanos estão totalmente invertidos. 
 
    Era costume que quanto mais bonitos fossem os brinquedos (brinquedos que as 
crianças gostam) que as lojas faziam, mais as pessoas gostavam deles. Hoje em dia, 
quanto mais bonitos eles são feitos, menos as pessoas gostam deles. Se você os faz 
parecidos com demônios ou monstros, ou o quanto mais feios você os faz parecer, mais 
rápido eles são vendidos. E por que isso? Ninguém pediu a você que os comprassem, 
então, por que eles vendem tão rapidamente? É porque todos gostam de tê-los. Isto 
significa que os valores das pessoas estão invertidos, e sua natureza demoníaca cresceu 
muito. Pensem todos sobre isto: não é amedrontador se os humanos continuarem assim? 
Se você se conduz muito conservadoramente, cortesmente ou graciosamente, ou se você 
é correto, você é atacado. As pessoas consideram esta pessoa “quadrada” e antiquada, 
ultrapassada e fora de moda! Haverá ainda algum limite se esta tendência continuar? É 
horrível. Todas as coisas da humanidade estão escorregando nestas tendências. O 
mesmo vale em relação às obras literárias e obras de arte. No passado, os quadros 
tinham que ser pintados de maneira muito bonita e refinada para que as pessoas fossem 
tocadas por eles, pois as pessoas tinham corações bondosos e consideravam uma arte 
assim como boa. Hoje em dia, a pessoa não será “tocada” se você pintar uma obra de 
arte, porque ela não tem um coração de bondade. Se você pinta algo de modo selvagem, 
como isso que é chamado de abstracionismo, impressionismo ou modernismo, eles 
acham muito bom.  Mas, como bom? Se você realmente aplicar a lógica humana para 
explicá-lo, você não será capaz dar uma explicação. Em que tipo de estado uma pessoa 
pode explicá-lo?  Você diria que é bom apenas para quem está confuso ou num estado 
mental alterado. No entanto, esses estados são exatamente manifestações da natureza 
demoníaca da pessoa vindo à tona. Em outras palavras, atualmente, não só os valores 
humanos estão invertidos, como a natureza demoníaca também está forte assim. 
 
    No passado, as esculturas eram entalhadas de maneira muito bonita. As habilidades, 
técnica e formação artística do escultor eram excelentes. Hoje em dia, um monte de lixo 
empilhado é considerado uma obra de arte, e é considerada a obra-prima de um grande 
artista. Os valores das pessoas se inverteram até este ponto. Pensem todos sobre isto: o 
que vai ser de nosso mundo no futuro? Em um país, eu achei um brinquedo no formato 
de fezes humanas. Eles fazem até brinquedos nesse formato, e, ainda assim, havia 
pessoas que os compravam. O que as pessoas de agora apreciam? Do que eles gostam 
agora?  Não é uma simples questão de uma tendência social ou um chamado “padrão”, é 
uma mudança nos valores das pessoas. O que irá acontecer com as pessoas que têm tais 
valores? Seriam elas humanas ainda? Apenas os demônios são assim. Demônios são 
malignos, enquanto que os humanos devem ser bondosos. Bom e mau são, sem dúvida, 
diferentes.  Em relação às pessoas que não gostam das coisas boas, mas gostam das 
coisas demoníacas, todas as coisas em relação a elas são demoníacas, apenas que sua 
aparência exterior que não passou por grandes mudanças. Entretanto, à medida que a 
natureza demoníaca de uma pessoa cresce, você percebe que até sua face, aparência e 
seu corpo muda e se torna cada vez mais horríveis e cada vez mais feroz. Até seus olhos 
revelarão uma ferocidade. É realmente terrível se a humanidade continuar desta forma! 
Se a humanidade não pisar nos freios agora... 
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    Pensem todos sobre isto. Eu falei momentos atrás sobre um princípio, ou seja, que a 
evolução da sociedade humana envolveu diferentes períodos de civilização. Nós 
sabemos agora que houve uma Idade da Pedra. Deixem-me dizer-lhes que Idades da 
Pedra, na verdade, ocorreram dezenas de vezes nesta Terra. O que é uma Idade da 
Pedra? Ela acorre após a uma civilização ter sido destruída, e apenas um pequeno 
número de pessoas relativamente boas terem sobrevivido. Como mencionado na história 
da Arca de Noé, apenas algumas poucas pessoas boas sobreviveram. O que eles fazem 
então quando eles perdem suas ferramentas? Eles fazem ferramentas de pedra. E, assim, 
a humanidade evolui e uma nova civilização inicia-se. As pessoas deram o nome a esse 
processo de Idade da Pedra. A suposta Idade da Pedra em que humanos evoluíram a 
partir dos macacos, nunca aconteceu, ela nunca existiu. Ainda assim, as pessoas dizem 
que os humanos evoluíram dos macacos. Isto é algo que foi trazido pela ciência 
moderna. É ridículo, não é? A Teoria da Evolução de Darwin esta cheia de furos. Se 
você não acredita, então a reexamine cuidadosamente: durante a evolução dos macacos 
até os humanos e de organismos primitivos até os organismos modernos, os elos 
intermediários estão completamente ausentes. Ainda assim, não obstante, as pessoas 
aceitaram tal teoria. Agora, isso sim é fé cega! E isto é a pior desgraça e é o pior 
escândalo da atual sociedade. É isto que é realmente bizarro! 
 
    O que eu acabei de discutir, foi em relação ao estado da sociedade como um todo. 
Pensem todos sobre isto: se os Deuses não consideram mais os humanos como sendo 
humanos, então, não está o homem em perigo? Como eu acabei de dizer, por que os 
humanos em diferentes períodos foram destruídos? Por que a cultura Maia não existe 
mais? Uma pessoa pode ver, a partir dos artefatos arqueológicos, o quão degeneradas 
eram as pessoas naquela época. Os caucasianos da última civilização do ocidente – os 
ancestrais dos caucasianos – era a antiga raça Grega; não os gregos modernos, mas sim 
a raça dos antigos gregos. Existem muito poucas pessoas desta raça. Eu descobri que 
eles são os Hindus brancos da Índia. Há muito poucos deles. Por que sua civilização foi 
destruída? Coisas homossexuais foram achadas nos artefatos arqueológicos e resquícios 
da antiga civilização Grega. O estilo de vida daquela época era muito pervertido, 
degenerado e extravagante. Não foi este o caso?  Foi, pois eles chegaram ao estágio 
final. No último ciclo da civilização caucasiana, não foi assim no início. O estágio 
inicial de uma civilização humana certamente não seria assim tão depravado. Mas, 
quando a civilização avançou para os estágios finais e tornou-se realmente depravada, 
os Deuses viram que os humanos não eram mais bons e os destruíram. As boas pessoas 
que sobraram, começaram a se desenvolver de novo, e eles se tornaram os caucasianos 
de hoje. Pensem sobre isso: se os humanos continuarem a se desenvolver dessa forma, 
sem freios, e se os Deuses não consideram mais os humanos como sendo humanos, isto 
é terrivelmente perigoso! 
 
    Jesus falou às pessoas sobre piedade, que salvaria aqueles que acreditam nele quando 
os humanos enfrentassem uma calamidade. Quando ninguém mais realmente acredita 
nele, a quem ele virá salvar? A destruição da humanidade em diferentes períodos 
sempre resultou da corrupção da moralidade humana, algo extremamente assustador. Os 
humanos querem fazer as coisas desta ou daquela forma, eles querem se desenvolver 
“assim ou assado”, e eles querem que a sociedade alcance certo estado; eles querem dar 
as cartas. Entretanto, até hoje, os humanos nunca estiveram no comando; e eles só 
tornaram a sociedade pior e corromperam a moralidade humana cada vez mais. Em 
especial nos últimos anos, a velocidade da decadência humana é incrivelmente rápida e 
amedrontadora. Eu nunca falo sobre grandes catástrofes ou calamidades, já que discutir 
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essas coisas causaria caos na sociedade. Isto seria como fazer comentários negligentes, 
então, eu não falo sobre estas coisas. Eu não estou preocupado se elas existem ou não, e 
eu não vou falar sobre elas. Mas eu direi uma coisa a vocês: o que eu estou transmitindo 
hoje é um Fa reto, e eu estou lhes ensinando a serem boas pessoas. Se você é uma boa 
pessoa, poderá uma catástrofe ter alguma coisa que ver com você? Assim são as coisas. 
Eu digo que não haveria catástrofes se as pessoas na sociedade humana se tornassem 
boas em grande escala. Nada na história humana é acidental, cada conseqüência tem sua 
causa. 
 
    Eu acho que o que eu acabei de falar sobre esta questão irá beneficiar o cultivo de 
vocês, porque as noções que as pessoas adquiriram hoje em dia podem impedi-las de 
obter o Fa. Falar a vocês como a sociedade atual realmente é, irá ajudá-los na obtenção 
do Fa.  O que eu estou ensinando é uma Lei, um princípio. Você tem sua própria mente, 
e você mesmo pode avaliar para determinar se você a acha correta. 
 
    O que eu acabei de falar é um tanto avançado e delicado, e o alcance das questões 
envolvidas é um tanto vasto. Ainda assim, eu não tinha como alvo pessoas ou 
indivíduos específicos. Eu meramente foquei-me no fenômeno social. Não importa que 
tipo de pessoa você seja, ou quantas coisas ruins você tenha feito, eu tomarei conta de 
você, contanto que você possa realmente se cultivar com um coração sincero. Se você 
não se cultivar, então nada pode ser feito. 
 
    Esta é uma conferência para troca de experiências, então as pessoas vão trocar o que 
elas aprenderam através de suas experiências. Ao final, eu vou usar metade de um dia 
respondendo às suas perguntas, e nisto também, eu estarei ensinando muitos princípios 
do Fa. 

 
 Eu usarei a tarde especificamente para responder às suas perguntas. 
 
Pergunta: Como podemos nos livrar de maus pensamentos? 
 
Mestre: Esta questão tem certo grau de universalidade. Na verdade, elas refletem um 
estado em nossa prática de cultivo. Por exemplo, nos antigos caminhos de cultivo do 
passado, inclusive em outras religiões do passado, os cultivadores intencionalmente se 
confinavam em um estado de isolamento total, para que com isto evitasse que os 
pensamentos ruins surgissem. Alguns iam para os monastérios e conventos, alguns iam 
para os templos, e alguns iam para dentro das montanhas e ficavam em cavernas onde 
eles estavam totalmente isolados do mundo. Além disso, eles tinham que meditar em 
transe profundo por um longo período de tempo. Os seus tipos de meditação em transe 
profundo eram totalmente diferentes da forma de entrar em tranqüilidade que eu tenho 
ensinado a vocês. Eles alcançavam um estado de transe no qual eles não ficavam mais 
conscientes de nada. Você até poderia dizer que eles estavam dormindo. Eles queriam 
que a mente ficasse tranqüila. Eu considero aquele estado que eles entravam exatamente 
como se a consciência-principal deixasse de existir. Um problema sério aconteceria se 
nós ainda fossemos usar aqueles antigos métodos de cultivo nos dias de hoje. No futuro 
nós teremos pessoas aprendendo o Dafa em grande escala – centenas de milhões de 
pessoas –, portanto, o que aconteceria à sociedade humana se todas estas pessoas 
entrassem naquele estado? Este tipo de método, entretanto, pode apenas permitir ao 
espírito-assistente (fu yuanshen) cultivar, mas não ao espírito-principal (zhu yuanshen). 
Em outras palavras, você é incapaz de cultivar-se conscientemente. Você pode apenas 
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cultivar seu espírito-assistente enquanto você está em transe. Essa abordagem não está 
de acordo com os requisitos do Dafa que ensino agora e tampouco é conveniente para as 
pessoas que trabalham e se cultivam em uma sociedade de pessoas comuns. 
  
    Eu vejo que o fator crucial no cultivo de uma pessoa é o aperfeiçoamento do xinxing. 

Se o seu pensamento realmente se eleva, tudo o mais se eleva junto com ele. Tudo o que 
uma pessoa faz, todas as coisas que ela pensa, e todas as coisas que ela quer fazer são 
dirigidas por sua mente e seu pensamento. O verdadeiro progresso acontece apenas 
quando você realmente eleva sua mente, seu pensamento. Portanto, agora, nós focamos 
diretamente a mente das pessoas, ou seja, nós focamos diretamente vocês – fazemos 
com que vocês realmente se aperfeiçoem ao invés de tomar aquele caminho.  Nós não 
adotamos o caminho de meditar em transe profundo por um longo tempo em que a 
pessoa não fica consciente de nada e deixa seu espírito-assistente assuma o controle. 
Como sabemos, no cultivo, todos vocês se esforçam muito; se, no final, vocês não 
obtivessem nada, se, como recompensa, obtivessem apenas bênçãos para suas próximas 
vidas, então, eu penso que eu teria desapontado vocês, que vocês mesmos se sentiriam 
decepcionados. Nós não tomamos tal caminho. 
 
    Então, para permitir que vocês realmente pratiquem o cultivo enquanto vivem na 
sociedade das pessoas comuns, eu adotei um método realmente especial: transformá-lo a 
partir do seu nível de existência mais microcósmico. Os métodos de cultivo do passado 
transformavam a pessoa partindo da camada das moléculas maiores e avançavam em 
direção aos níveis microcósmicos. No entanto, no cultivo, nós tomamos justamente um 
caminho oposto. Se nós começássemos a nos transformar a partir da superfície, então, 
mais de 90% das pessoas sentadas hoje aqui teriam amplas capacidades supernormais, e 
a Terra não seria capaz de suportar isto. É por isso que você é capaz de passar através de 
qualquer parte de uma casa quando sua camada superficial muda. Tijolos e concreto, 
compostos da camada das moléculas maiores, não podem lhe confinar quando a camada 
das moléculas maiores no seu corpo já foi completamente transformada em matéria de 
alta energia; as camadas de moléculas menores no seu corpo, abaixo da maior, não são 
obstruídas. É precisamente como o ar que é capaz de passar através de um pedaço de 
pano quando você assopra nele. Ou seja, você se torna capaz de atravessá-los. Sendo 
assim, nada neste mundo teria efeito sobre você. Isto seria inaceitável, já que toda a 
sociedade humana passaria a ser uma sociedade de Deuses. 
 
    Em uma sociedade de Deuses, uma pessoa não poderia se cultivar dessa forma. Ou 
seja, em uma sociedade onde a ilusão é rompida, onde todos podem ver a manifestação 
real de Deuses, você não poderia se cultivar dessa forma. Isto não que dizer que você 
não poderia se cultivar de forma alguma e sim que, no mínimo, não seria nada fácil se 
cultivar. Em outras palavras, não haveria mais ilusão. O cultivo mais eficiente acontece 
em meio à ilusão, e esta dimensão é precisamente uma de ilusões. Portanto, nós 
adotamos uma abordagem oposta: no nível microcósmico, começando do seu corpo que 
tem as partículas mais microcósmicas de sua existência, nós, gradualmente, estamos lhe 
transformando e atravessando, camada a camada, em direção às maiores moléculas. Em 
outras palavras, nós avançamos em direção à superfície do seu corpo até, finalmente, 
chegar às células da carne que são compostas das moléculas visíveis ao olho. E, assim, 
vocês alcançam a Consumação. Este é o caminho que tomamos. 
 
    Este discípulo perguntou como podemos nos livrar de maus pensamentos. Muitos dos 
nossos estudantes já se cultivam faz muito tempo. Por que os maus pensamentos que 
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costumam refletir-se em suas mentes ainda não foram eliminados? Às vezes, parece que 
tais pensamentos foram removidos através do cultivo, entretanto, depois de certo tempo, 
eles percebem que os maus pensamentos ressurgem novamente. Por que isto acontece? 
Na verdade, o que eu acabei de falar é para lhe dizer que nós começamos a transformá-
lo a partir do nível microcósmico. A sua superfície ainda não foi alcançada. Seus maus 
pensamentos estão sendo enfraquecidos e removidos camada a camada, mas eles ainda 
não foram completamente eliminados. Em função do tipo de caminho que nós tomamos, 
pode-se dizer que vocês estão se cultivando muito bem, ainda que tais pensamentos não 
tenham sido completamente removidos. Então, até que você alcance a Consumação, é 
permitido que alguns pensamentos humanos permaneçam para que você possa continuar 
se cultivando na sociedade das pessoas comuns. Sem ter pensamentos humanos comuns, 
seria difícil a você ficar entre as pessoas comuns. 
 
    Se um cultivador não tivesse pensamentos humanos, ele saberia os pensamentos que 
passam pela mente dos outros. Bastaria uma palavra, um ato, um gesto, um movimento, 
ou até uma olhadela nos olhos de alguém para ele saber exatamente o que tal pessoa está 
pensando. Os pensamentos que surgem na mente das pessoas, especialmente na mente 
das pessoas comuns, são todos ruins, e você não seria capaz de agüentar isto. Além 
disso, você poderia ver a incrível quantidade de substancias tóxicas que há no ar! Você 
veria todas as coisas ruins que há na sociedade; você poderia ver todas elas. Você acha 
que você conseguiria ficar aqui? Simplesmente, seria impossível você se cultivar aqui. 
Por que algumas pessoas foram se cultivar em montanhas longínquas, no isolamento? 
Não havia como eles ficarem entre as pessoas comuns. Digo que, enquanto sua mente 
não chegar ao estágio final – ou seja, antes que suas moléculas alcancem o último 
estágio de transformação - surgirão em você pensamentos humanos comuns. E isto 
inclui os maus pensamentos que são carregados e escondidos entre as pessoas comuns. 
Então, será que é verdade que, sem importar o quão bem possamos nos cultivar, 
enquanto não houver mudanças no corpo superficial, os maus pensamentos serão tão 
fortes quanto antes? Não, não serão. 
  
    Vocês não percebem que vocês já se elevaram enormemente. Muitos dos seus maus 
pensamentos já foram eliminados; os que sobraram são minúsculos. Além disso, vocês 
já notaram e perceberam que ainda têm pensamentos maus. Vocês não eram capazes de 
notar isto antes. Tudo isto é progresso e elevação.  Além disso, apesar das coisas que 
aparecem em sua mente serem ruins, e algumas vezes até muito ruins, elas são muito 
fracas. Se você for determinado, se sua consciência-principal estiver no comando, você 
será capaz de reprimi-los. Antes, vocês não eram capazes de reprimi-los. É por isso que 
as pessoas são levadas por esses pensamentos a falarem e fazerem coisas ruins. Agora, o 
que ocorre é que simplesmente vocês são capazes de sentir seus pensamentos ruins, mas 
é difícil eles afetarem vocês. O que eu acabei de dizer mostra que este é o caminho que 
nós tomamos. Portanto, não tenham medo. Vocês já sabem que têm tais pensamentos, 
portanto, vocês estão em processo de elevação. Uma grande quantidade de pensamentos 
ruins já foi eliminada. 
  
    Todos vocês sentados aqui são cultivadores. A distância entre vocês no cultivo 
podem não parecer tão perceptíveis. Ainda assim, quando vocês estiverem na sociedade 
das pessoas comuns, quando estiverem com pessoas que não praticam o cultivo, vocês 
acharão insuportável. Vocês notarão que vocês não gostam de ouvir o que elas dizem, e 
algumas vezes até acharão que o que eles fazem é bobo. E por que é assim? É porque já 
existe uma grande distância entre vocês e elas. Vocês não se sentiriam assim se a 
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distância fosse pequena ou insignificante. Vocês se sentem assim porque a distância é 
significativa. Mas, vocês apenas sentirão como se fossem um pouco melhores do que 
elas. Isto também é um estado do cultivo que criamos para vocês. Apenas desta forma 
vocês podem praticar o cultivo entre elas e trabalhar com elas. Se vocês entenderam o 
que eu acabei de dizer, vocês notarão que isto é o que acontece. Mas, por outro lado, eu 
devo ainda lhes dizer que vocês não devem dizer: “Oh! agora eu entendi. Então é isso. 
A partir de agora, eu vou deixar isso para lá. Os maus pensamentos podem fazer o que 
eles quiserem que eu não me importo mais.” Deste modo, você estariam 
conscientemente cedendo a eles; seria o mesmo que não se cultivar. Apesar de os maus 
pensamentos ainda existirem, eu disse que esta é a maneira que nos cultivamos – maus 
pensamentos são eliminados gradualmente. Se você não os reprime ativamente, se não 
se livra deles, se você não tem tal vontade e não é determinado, então, você não esta se 
cultivando. Esta é a relação.  
     
Pergunta: Se uma pessoa tem maus pensamentos, significa que ela não pode cultivar? 
 
Mestre: Eu acabei de explicar isto. Vou lhes dar um exemplo. Os seus pensamentos 
são, para ser explícito, como uma linha. E nós estamos cortando e eliminando pedaço a 
pedaço dela, pedaço e mais pedaços dela. Ela ainda existirá até que seja completamente 
eliminada. Por que você diz que você não pode se cultivar? Cortá-la e se livrar dela é 
cultivar, não é? Na verdade, vocês fizeram grandes progressos no cultivo. Então, esta é 
a idéia.  
 
Pergunta: Eu tenho um parente que é velho e doente. Seria ele um daqueles que podem 
ser salvos? 
  
Mestre: O que você esta perguntando é se pessoas mais velhas que têm doenças podem 
praticar o cultivo. Nosso Dafa é ensinado ao publico e sua forma superficial não é 
seletiva. Todos sabem que nós não cobramos nada pela conferência de hoje. A porta 
está aberta e qualquer um pode entrar. As pessoas que não são predestinadas não vão 
querer entrar. Em outras palavras, nós não selecionamos as pessoas. Se as pessoas 
realmente entrarem para aprender e quiserem se cultivar, então, eu tenho que tomar 
conta delas. Não importa o quão velha ou nova a pessoas seja, ou se ela está ou não 
doente, eu tenho que tomar conta dela. Porém, o ponto chave é se você veio aqui se 
considerando um praticante ao invés de uma pessoa velha ou doente. Isto é crucial. Se 
você sempre pensa: “Eu estou velho, será que ainda posso ter sucesso no cultivo? Será 
que ainda tenho tempo suficiente para praticar o cultivo?” Esse forte apego seu é um 
obstáculo. Quanto mais você se segurar a tal apego, mais curta sua vida se tornará. 
  
    Da mesma forma, há algumas pessoas que estavam doentes e que vieram. No início, 
este tipo de pessoa pensava: “Eu ouvi dizer que as pessoas ficam realmente saudáveis e 
livres de doenças após praticarem Falun Dafa por um tempo.” No entanto, aos poucos, 
neste Fa, ela foi alcançando um entendimento e, com isto, ela se livrou do apego a 
doenças que estava em seus pensamentos. Não há problema nisto. Se ela não tivesse se 
livrado do pensamento de curar suas doenças, isto teria criado um sério obstáculo em 
seu cultivo já que ela estaria sempre pensando em sua mente: “Por que a minha doença 
ainda não foi curada enquanto que todos os outros melhoraram?” Em essência, este 
pensamento é o mesmo que praticar com intuito de curar doenças. Eu ensino este Dafa 
para salvar pessoas, para resolver os problemas fundamentais dos humanos, e não para 
curar as doenças das pessoas. Se você realmente quiser praticar o cultivo, você não será 
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capaz de praticar com um corpo doente. Então, se você é um verdadeiro cultivador, suas 
doenças serão naturalmente removidas durante o curso de seu cultivo. Mas, o objetivo 
não é curar suas doenças. Seu corpo é purificado com o intuito de pavimentar o caminho 
para seu cultivo. Sendo assim, você não obterá nada se veio para curar suas doenças. Eu 
acho que expliquei a questão claramente.  
 
Pergunta: Como devo tratar os Chongwu (animais de estimação) de casa? 
 

Mestre: “Chong” quer dizer amar, gostar. Você o ama, você gosta dele e você esta 
apegado a ele, certo? Não é isto que significa? Então, quando você fez a pergunta, você 
deixou claro seu apego. Nós cuidamos de seres vivos e tudo na natureza existe para os 
seres humanos. Isto não está errado. Mas, nada deve ser exagerado. Você realmente não 
deve passar dos limites. Os seres humanos são a mais alta e mais perfeita vida na Terra 
e os Deuses vêem desta forma também, ao passo que todos os animais (independente se 
eles são grandes ou pequenos) e plantas, e todas as coisas vivas, foram criadas para o 
homem. Estas coisas não teriam sido criadas se não existissem os seres humanos. Hoje 
em dia, em algumas regiões e países, a adoração aos animais foi ao extremo. Algumas 
pessoas amam e se preocupam mais com os animais do que com os seres humanos. 
 
    Eu acabei de dizer que os Deuses criaram os seres humanos; eles criaram esta Terra 
para a existência do homem. As coisas vivas foram criadas para as pessoas apreciá-las, 
brincarem, viverem e se alimentarem delas. E, desta forma, fazem a Terra florescer. 
Tudo foi criado para o homem, mas quando o homem se torna inferior aos animais, 
então, isto é a mesma coisa que violar as leis dos Céus. Obviamente, nós cultivadores, 
não devemos ser assim. Nós praticamos compaixão e somos compassivos com todos os 
seres. Mas, absolutamente não devemos ir além desta compaixão e desenvolver outro 
apego: ser excessivamente atencioso com estas coisas. Enfatizar de forma exagerada 
qualquer coisa não é certo. Nos tempos modernos, especialmente na Europa, as pessoas 
gostam excessivamente de cachorros; eu descobri que acontece o mesmo nos EUA. 
Digo-lhes que os Deuses criaram os cachorros para guardar as casas das pessoas, e de 
maneira nenhuma para se tornarem seus filhos ou seus amigos, como se estivessem no 
mesmo nível dos seres humanos. Os humanos nunca deveriam ser comparados com 
cachorros. Portanto, você nunca deve ir longe demais. Lembrem-se disto: humanos 
podem se cultivar em Budas, mas nenhum animal pode; humanos podem se cultivar em 
Deuses, mas nenhum animal pode; e os humanos podem ir para os paraísos celestiais, 
mas nenhum animal pode. Se um animal quiser ir, antes que ele possa ir, ele terá que 
reencarnar como um humano em sua próxima vida e se cultivar. Eu acho que expliquei 
isto claramente.  
 
Pergunta: Minha afeição para com outros seres vivos pode ser considerada como meu 
respeito por eles e meu desejo de preservá-los? 
 

Mestre: Esta questão foi discutida no Zhuan Falun. Vocês ainda não estão descartando 
o apego e eu não falarei mais nada. Eu não sou contra proteger animais em extinção. O 
dano excessivo que as pessoas fizeram à natureza é errado, muito errado. Porém, 
também é errado às pessoas fazerem algo em excesso. Resolver os problemas do 
coração humano e da moralidade é o que é fundamental. Se como um cultivador você 
está apegado a estas coisas, então, são obstáculos em seu cultivo. Quando as pessoas 
comuns fazem as coisas em excesso, desta forma, - tratar animais e pessoas como iguais 
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– é o mesmo que insultarem a si mesmas, ofender o homem, e arruinar a dignidade dos 
seres humanos. 
 
Pergunta: Meus parentes e amigos mortos podem se beneficiar de meu cultivo? 
  

Mestre: A vida de todos é arranjada na hora do nascimento: em que dia algo bom irá 
acontecer, em que dia algo ruim irá acontecer, para que escola e universidade a pessoa 
irá quando crescer, que trabalho ele fará após a graduação... Do modo como vejo, tudo 
isto é, na verdade, predestinado. Conseqüentemente, os esforços de uma pessoa também 
se tornam uma parte inevitável dele. As pessoas são capazes de controlar suas próprias 
vidas? Você pode ter sucesso em tudo o que quiser? Você pode se tornar presidente se 
assim o desejar? Não. 
 
    Na verdade, nós todos, humanos, sabemos que simplesmente não podemos fazer 
algumas coisas. Entretanto, a influência que guia esta sociedade e esta ciência encoraja 
vocês a se esforçarem pelas coisas. Então, quando algumas pessoas obtêm algo, elas 
sentem como se a tivessem obtido isso através de seus próprios esforços. Na verdade, se 
você não estivesse tão apegado, se você vivesse e trabalhasse normalmente, você obteria 
isso da mesma forma. Ocorre que, ao obter algo, os seus esforços se tornaram parte 
inevitável disso. As coisas são assim porque as pessoas trazem isto para si mesmas. Na 
sociedade toda, as pessoas se “esforçam” e se empenham de forma terrivelmente dura, 
e, desta maneira, toda a sociedade foi empurrada para tal situação. Então, você tem que 
fazer as coisas desta forma para conseguir as coisas que tem direito. Não é que certos 
indivíduos mudaram, toda a sociedade mudou. Portanto, uma pessoa não pode mudar o 
curso de sua própria vida. Sendo assim, já que você não pode mudar sua própria vida, 
como você poderia mudar as vidas dos outros? Você não pode. Talvez você pense: “Eu 
quero usar meu poder e meu dinheiro para fazer com que meus parentes próximos, bons 
amigos e meus filhos sejam felizes e tenham uma boa vida.” Na verdade, digo-lhes que 
a reencarnação de seus filhos na sua família rica se deve provavelmente às bênçãos que 
eles acumularam em suas vidas passadas. Se eles não tivessem bênçãos, eles não seriam 
capazes de herdar sua riqueza. Nem eles seriam capazes de transformar seus esforços 
em realidade. Está fadado a ser desta forma. Talvez, seus esforços excessivos façam 
com que as vidas deles sejam encurtadas ou eles falhem em alcançar suas expectativas, 
ou talvez eles comecem a apostar ou jogar na bolsa de valores e, de uma só vez, percam 
toda a riqueza que você deixou para eles através de seus esforços. Ou talvez, alguma 
outra coisa aconteça. Isto é para dizer que sem bênçãos, eles não podem herdá-las. 
Alguns pais dão aos filhos certa quantia em dinheiro esperando que eles vivam feliz e 
confortavelmente. Eu posso dizer-lhes que isto na verdade não é tão simples. Eles 
precisam ter bênçãos para que isto aconteça. Isto não funcionará em absoluto, se eles 
não tiverem as bênçãos. (Por exemplo), não importa quanto dinheiro você desse a eles, 
eles ficariam realmente doentes e gastariam o dinheiro em despesas médicas. É assim 
que são as coisas no mundo humano. Os seres humanos não podem ver através disto, 
mas eu vejo claramente. 
  
    Algumas pessoas podem então pensar: “já que eu sou um cultivador, será que eu 
poderia dar a eles felicidade através de meu cultivo?” O significado de felicidade é 
diferente aos olhos de um cultivador. A felicidade entre as pessoas comuns não é, de 
fato, felicidade verdadeira. É apenas um curto período de tranqüilidade e conforto que é 
comprado com dinheiro e não irá durar para sempre. O que um cultivador quer é 
realmente tornar possível a eles serem felizes para sempre, ficarem com seus corpos 
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humanos para sempre e nunca mais sofrerem. Não há sofrimento nos paraísos celestiais. 
Mas, se você é um cultivador que não teve sucesso no cultivo e, ainda assim, quer dar 
tanto para os outros, isto pode apenas ser um apego. E uma vez que um apego se forma, 
ele afeta o seu cultivo. Em outras palavras, nós devemos descartar nossos apegos e nos 
cultivarmos. Isto não significa que você deve parar de se interessar por tudo mais. Você 
pode viver normalmente entre as pessoas comuns e ficar junto com sua família. Eu 
deixei você manter pensamentos humanos suficientes para que você seja capaz de fazer 
isto; para você, não é um problema tomar conta de sua família. Mas, se vocês, como 
cultivadores, querem que os outros obtenham felicidade através do seu cultivo, então, há 
apenas uma maneira: permita que eles obtenham o Fa. Dessa forma, eles também serão 
salvos mais adiante. Talvez, eles se cultivem até melhor do que você; eles nem mesmo 
precisarão de você se preocupe com eles. Algumas pessoas talvez pensem: “Será que 
posso torná-los felizes através de meu cultivo ou através do uso de minhas habilidades 
especiais ou habilidades supernormais?” Você não pode. Se o carma da pessoa é 
enorme, você teria que pagar pelo carma dela no lugar dela e, desta forma, você não 
poderia se Consumar.  
 
    Eu me lembro de uma história do Budismo. Toda a cidade natal de Sakyamuni ia ser 
inundada, e todas as pessoas do vilarejo seriam mortas. Então, um dos dez principais 
discípulos de Sakyamuni usou uma habilidade supernormal para segurar todo o povo do 
vilarejo em sua mão. Isto foi durante a noite, quando as pessoas estavam dormindo. As 
pessoas não sabiam (o que estava acontecendo), como se elas tivesse sido hipnotizadas. 
Ele pensou que as pessoas estavam todas em sua mão e não iriam morrer. A inundação 
veio, como esperada, e submergiu a cidade. Na manhã seguinte, ele achou que o 
problema já havia acabado e que, apesar da cidade estar inundada, seu povo estava bem. 
Ele abriu sua palma e viu que todas as pessoas haviam sido transformadas em cinzas. 
Por seu nível de cultivo ser limitado, ele não estava ciente de Deuses que eram mais 
microcósmicos e maiores do que ele. É como a relação entre as moléculas – moléculas 
grandes e pequenas – que mencionei. Ele podia apenas usar sua habilidade supernormal 
dentro de seu próprio reino; ele não sabia o que Deuses acima de seu reino estavam 
fazendo. Isto significa que cada um tem seu próprio destino. Além disto, um cultivador 
deve apenas empenhar sua mente para avançar vigorosamente no cultivo. 
 
    Existem algumas pessoas que pensam: “Se eu me consumar através do cultivo, eu 
definitivamente voltarei para salvar os membros de minha família.” Se você tem este 
pensamento agora, eu não direi que é um apego. Mas é um forte apego se você sempre 
pensa desta forma. Se você tiver um apego como este quando você estiver próximo da 
Consumação, você não será capaz de se Consumar. Se você tiver êxito em se cultivar 
em um grande Deus ou um grande Buda, será você capaz de fazer isto? Você será mais 
do que capaz. Você será capaz de segurar a Terra em sua palma sem nenhum esforço, o 
que dizer então de salvar os membros de sua família. Entretanto, deixem-me dizer-lhes 
que estas coisas não podem ser feitas casualmente, devido ao mesmo princípio que eu 
acabei de mencionar. Se você quer salvar seu povo – se você quer dar a eles a salvação 
– você precisa achar um modo de fazê-los se aperfeiçoarem. Se você não é capaz de 
ajudá-los a se aperfeiçoarem, levá-los a um paraíso celestial é estritamente proibido. 
Todas as coisas nos paraísos celestiais são compostas de partículas de matéria mais 
microscópicas. As superfícies parecem muito refinadas e suaves, brilham. Isto porque 
quanto mais microcósmica é a matéria, maior é sua energia. Se você colocasse algo da 
Terra lá, seria o mesmo que você colocar lixo num palácio puro e sagrado. Isto não é 
permitido. Você precisa transformar o lixo na melhor coisa, algo novo, antes que você 
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possa fazer isto. Em outras palavras, se você quer cuidar das pessoas, você só pode fazer 
isto se você fizer com que elas se tornem boas. 
 
    Vocês sabem que quando Jesus veio entre os homens comuns para salvar as pessoas, 
ele teve que sofrer pelas pessoas, e foi, no final, pregado numa cruz. Vocês não sabem o 
que isto significa. Vocês apenas sabem que o Judaísmo fez aquela coisa terrível. Na 
verdade, não é tão simples.  Haviam outros fatores envolvidos. Se nós seguíssemos a 
lógica que você acabou de expressar, pense sobre isso: já que Jesus tinha habilidades tão 
formidáveis e seu pai era o Senhor dos Caucasianos, ele poderia fazer o que ele bem 
entendesse, não é? Por que ele se esforçou tanto na Terra para persuadir as pessoas a 
serem boas dizendo às pessoas princípios da verdade? Por que sofreu tanto pelos seres 
humanos? E, naquela época, ele também teve que agüentar a opressão e sabotagem de 
outras religiões. Por que então se importar em fazer as coisas da maneira como ele fez? 
Significa que apesar de ele ter habilidades tão formidáveis, ele, ainda assim, precisava 
retificar o coração humano para poder salvar uma pessoa. Se qualquer um de vocês 
sentados aqui não puder cultivar o xinxing até o ponto da Consumação, então, eu 
também não poderei fazer nada a respeito disto.  Eu posso ensinar a vocês os princípios 
do Fa, eu posso ajudar vocês a desenvolverem gong, eu posso eliminar uma porção do 
seu carma para vocês, eu posso protegê-los, e eu posso fazer muitas coisas para vocês 
que vocês nem sabem, mas que só são necessárias quando vocês se Consumarem e para 
depois. Mas, se os seus corações não mudarem e suas mentes não se elevarem, então, 
tudo isto será em vão. Isto é o que quero dizer quando eu falo que se o coração de uma 
pessoa não mudar, nem mesmo um Buda pode ajudá-la. 
  
    Não ser capaz de fazer uma pessoa melhorar não significa que nada pode ser feito se 
ela se tornar má. Como pode ser este o caso? Ela pode ser lançada para baixo, para 
níveis mais baixos ou exterminada à vontade. Mas, já que os Deuses são compassivos... 
O “coração de amor” sobre o qual Jesus falou não era de forma alguma o de amor entre 
humanos. Tomar o amor humano pelo “amor” ou “coração de amor” do qual Jesus 
falou, equivale a abusar das palavras de Jesus, seria blasfemar contra Jesus e os Deuses. 
O coração de amor ao qual Jesus se referia é o de “compaixão”; ele apenas usou a 
linguagem dos ocidentais para expressá-la. Naquela época, a cultura ocidental não tinha 
o conceito de compaixão nem tinha um termo para compaixão. Isto é uma disparidade 
causada pelas diferenças nos períodos de tempo e nas culturas de diferentes regiões. Eu 
acho que discuti todas as facetas desta questão; ou seja, como as pessoas comuns lidam 
com estas coisas, como lidar com elas durante o cultivo, e como lidar com elas após 
você eventualmente ter sucesso no cultivo.  
 
Pergunta: Quais requisitos devemos atender antes que possamos divulgar o Fa? 
 
Mestre: Ontem, eu escutei estudantes de varias regiões que fizeram trabalhos para o 
Dafa compartilharem suas experiências. Eu realmente fiquei feliz, pois pude ver a 
determinação para com o Fa e o coração de serem responsáveis por si mesmos. E junto 
com isto, querem que outros obtenham o Fa. Eu estou realmente feliz por você.  Ao 
compartilharem experiências e entendimentos de situações de diferentes regiões, vocês 
podem gradualmente enriquecerem seus discernimentos. Em relação a atender a certos 
“requisitos”, eu não acho que existam requisitos. E, de forma algum, existem quaisquer 
requisitos em termos de ter posses materiais ou poder. Há apenas uma coisa: Se você é 
um cultivador que tem o entusiasmo de (divulgar o Fa), você pode fazê-lo. Qualquer 
um pode fazê-lo. Mas, você deve lidar bem com uma coisa: não fale sobre coisas que 
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são de nível muito elevado quando você fala às pessoas. Se você disser a elas seu atual 
entendimento do Fa - incluindo o que eu disse hoje -, se você disser estas coisas a elas, 
elas se sentirão intimidadas. Isto porque você não percebeu que você se aperfeiçoou 
gradualmente até este estágio no cultivo antes de ser capaz de compreender princípios 
tão elevados. Eles ainda são pessoas comuns e seus pensamentos ainda estão no nível 
das pessoas comuns, considerando como fazer dinheiro, como satisfazer certa ambição, 
como ganhar o favoritismo do chefe e assim por diante.  Estas coisas ainda são total 
prioridade para eles. Eles não serão capazes de agüentar caso você fale a eles coisas tão 
elevadas. Você pode simplesmente lhes dizer os significados superficiais mais simples 
das palavras. Eu acho que pessoas com relações predestinadas vão querer aprender (o 
Fa), uma vez que eles ouçam a respeito dele. E as pessoas sem relações predestinadas 
não vão querer aprender, não importa o quanto você tente persuadi-las. Há um ponto a 
ser feito: tenha certeza de não arrastar as pessoas pra cá, não force a pessoa a aprender 
quando ela não quer aprender. (Se você diz:) “Você é meu amigo, você é da minha 
família, você precisa aprender, você tem que aprender”; ele não só não acreditará nisto, 
mas quando ele vier, ele dirá coisas ruins e terá um papel negativo. Então, todos tenham 
absoluta certeza de prestar atenção nisto. 
 
Pergunta: Falun Gong é consistente com o Cristianismo em qualquer forma, em sua 
visão do desenvolvimento da humanidade e da Terra? 
 

Mestre: Obviamente, eu não culpo os novos estudantes por não terem estudado o Fa 
profundamente. O que ensino são os princípios do Cosmo. E este Dafa é o maior, ele 
penetra o Cosmo de cima até abaixo, e ele pode criar ambientes de existência para todos 
os seres do Cosmo, assim como para Deuses em diferentes níveis e os humanos. Como 
pode haver qualquer comparação? Este Dafa do Cosmo criou ambientes de existência e 
condições em diferentes níveis para seres viventes de diferentes níveis. Em outras 
palavras, os seres viventes em um dado nível devem estar de acordo com os princípios 
daquele nível e com o Fa do Cosmo naquele nível para lá poderem existir. Para dizer de 
maneira ainda mais simples, o ambiente futuro onde vocês viverão é determinado pela 
altura do nível ao qual você pode se cultivar. Os princípios que Jesus declarou em sua 
época, contudo, eram princípios que ensinavam as pessoas comuns da sociedade como 
se cultivarem para poderem ir ao paraíso dele. Onde fica o paraíso dele? Para ser 
preciso, esta dentro de uma pequena extensão de nossa Via Láctea, em um corpo 
celestial correspondente à nossa Via Láctea. Jesus está no mesmo nível que os Budas 
convencionais mencionados no oriente, e o Senhor que os caucasianos no ocidente se 
referem excede em muito este nível. Mas, nenhum deles foi além deste pequeno 
universo. Ainda assim, nosso Dafa criou ilimitados e incontáveis universos como este 
aqui, mais do que todos os grãos de areia do mundo. Então, você diria que podem ser 
comparados? Os princípios que Jesus mencionou são apenas o Fa ao nível de Tathagata 
no pequeno universo dentro do ilimitado Grande Fa. Esta é a relação. 
 
    Jesus é um bom Deus. Não sou apenas eu que digo isso: todos os Deuses nos Céus o 
consideram assim. Para pode salvar as pessoas, ele foi crucificado pelos humanos. Você 
já pensou o que isto significa? Ainda assim, o Cristianismo toma a cruz como o símbolo 
de Deus, o sinal do reino sagrado e o símbolo de Cristo. Este é o maior desrespeito para 
com os Deuses. Isto é algo do próprio homem, definitivamente, não é algo que os 
Deuses disseram para as pessoas fazerem. Já que a cruz é colocada em túmulos, ela 
realmente representa a morte, não a um Deus. Todos os Deuses no universo condenam 
os humanos por fazerem isto. Além disso, o Cristianismo usou a imagem de Jesus 
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sofrendo na cruz como seu símbolo. Isto é algo que os Deuses não podem tolerar, eles 
absolutamente não podem tolerar isso! Mas as pessoas ainda o fazem. As pessoas têm 
feito coisas desrespeitosas como essa aos Deuses a centenas de anos.  
 
    Jesus tem muitas imagens magníficas. Ele fez muitos milagres entre os humanos 
comuns. Apesar disto, ao invés de tomarem suas imagens gloriosas e magníficas como 
símbolos, vocês tomaram o crucifixo como seu símbolo. Estão vocês respeitando ou 
odiando este Deus? Querem que ele fique crucificado para sempre? Vocês não sabem o 
que vocês humanos estão fazendo. Um dia, nos EUA, eu estava assistindo noticías na 
TV, quando eu vi dois sopradores de vidro em Taiwan, e eram considerados um casal 
famoso. Eles consideram estátuas de Buda uma forma de trabalho artístico e eles 
fizeram um monte de estatuetas de Buda de vidro. Tomar o Buda como um trabalho 
artístico é por si só blasfemar contra os Budas. E, o pior, é que nas estatuetas de Buda 
que eles fizeram faltava o torso, com apenas a cabeça e metade do rosto. Eles fizeram 
dos Budas algo modernista ou impressionista. Mas, pensem: Eles são magníficos e 
poderosos Deuses. Nos dias antigos, quando as pessoas mencionavam Deus ou um 
Buda Tathagata, eles tinham um senso de reverência. Eles se atreveriam a tratá-los desta 
forma? Você acha que está fazendo um retrato de Buda, promovendo o Budismo e 
fazendo coisas boas. Mas, não se trata apenas da sua simples falta de cortesia: é o maior 
dos desrespeitos. Você está na verdade amaldiçoando e difamando Buda, distorcendo 
sua poderosa imagem. Você está fazendo a pior coisa. Outro dia, eu disse que os valores 
das pessoas estão invertidos. Os seres humanos simplesmente não entendem o que eu 
quero dizer. Eles não conseguem mais distinguir o benigno do maligno, o reto do 
perverso e o bem do mal. Todos os valores foram virados de cabeça pra baixo. 
   
 Pergunta: Por que não posso praticar Falun Gong enquanto trabalho no Cristianismo? 
 

 Mestre: Deixe-me dizer-lhe que seu trabalho no Cristianismo é apenas um emprego. 
Você pode trabalhar lá, com certeza. De qualquer forma, eu não considero as atuais 
religiões como cultivo. Eu as trato como profissões religiosas que não são mais capazes 
de salvar as pessoas. Isto porque elas realmente se tornaram profissões e não cultivo. Da 
mesma forma, para ter certeza que você verdadeiramente possa se aperfeiçoar e que eu 
possa levá-lo para casa, eu peço a vocês que se concentrem em apenas um caminho de 
cultivo. Isto é definitivamente benéfico a vocês. Eu deixei clara a questão de “nenhum 
outro caminho” em Zhuan Falun. Este Fa é imenso, mas mesmo assim, você ainda está 
misturando coisas dentro dele. Até misturar coisas de nível baixo nele é inaceitável e 
fazer tal coisa bagunçará o corpo que você cultiva e tudo que você desenvolveu através 
do cultivo, e você não será capaz de voltar para casa. Você está sabotando seu próprio 
caminho de avanço. Eu sou a locomotiva e todos vocês estão sentados nos vagões de 
passageiros. Mas você tira os trilhos, trilhos estes que foram concebidos para este trem. 
Se você substituir os trilhos por outros mais estreitos, então, veja se você ainda pode ir 
para casa. Nada deve ser misturado. Apenas seguindo um caminho de cultivo de forma 
pura é que você poderá atingir a Consumação. Em relação a esta questão, eu sugiro que 
você leia novamente e cuidadosamente o tópico “nenhum outro caminho” de Zhuan 

Falun; acalme sua mente e leia-a, pois eu não falarei mais nada aqui. 
  
    Eu estou realmente zelando pelo seu bem-estar. Não é que eu queira falar mal de 
alguma religião. Foi uma relação predestinada que trouxe vocês aqui. Se eu não pudesse 
ser responsável por vocês, este seria meu problema; se vocês não têm responsabilidade 
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por si mesmos, então, este é um problema seu. Portanto, eu tenho que explicar a questão 
para vocês de maneira clara.  
 
Pergunta: O que Jesus representa hoje em dia? 
 

Mestre: Jesus é um poderoso Deus em seu reino. Mas ele não está mais tomando conta 
de mais nada relacionado ao Cristianismo, nem ele está olhando pelas pessoas. Religião 
é um nome dado pelas pessoas. Quando Jesus estava neste mundo, ele nunca disse que o 
seu caminho é o Cristianismo. Quando Sakyamuni estava neste mundo, ele jamais disse 
que seu caminho é o Budismo. Foram os humanos que o tornaram parte da sociedade 
das pessoas comuns, deram-no um nome que pertence à sociedade das pessoas comuns 
– “religião” – e o envolveram em questões políticas. Então, eles chamam de esta ou 
aquela religião. Ela perdeu os meios que realmente permitem a uma pessoa reascender 
através do cultivo, alcançar a Consumação e ir para o Céu. Muitas personalidades 
religiosas se tornaram políticos, e há alguns que tentam obter dinheiro ardilosamente. 
Como eles podem estar de acordo com o padrão de um cultivador? Como eles podem se 
tornar boas pessoas e voltar para o Céu? Com esses pensamentos sujos, como Jesus 
poderia dar-lhe o corpo dourado e radiante de um Deus? Como ele poderia deixar você 
poluir, com seus maus pensamentos e corpo cheio de carma, um corpo divino puro sem 
comparação?! O que eu disse são princípios do Fa, eu não estou me dirigindo ao 
estudante que fez a pergunta.  
 
Pergunta: Ambas minhas pernas e joelhos tem problemas. Será que eu serei capaz de 
sentar-me na posição de lótus completa? 
 

Mestre: Se você está dizendo que tem uma doença, eu não reconheço o conceito de 
“doença”, já que ela é causada pelo carma; e algumas doenças são causadas por seres 
alienígenas inteligentes. Se você está dizendo que se machucou, eu acho que, desde que 
você considere a si mesmo como um verdadeiro cultivador, milagres inesperados vão 
acontecer. Nós tivemos pessoas que tinham até parafusos e placas de aço montadas 
neles e, ainda assim, finalmente, foram capazes de se sentarem na posição de lótus 
completa. Parafusos e placas de metal estão montadas apenas no corpo que é feito das 
maiores partículas. Obviamente, eu digo que nenhuma destas coisas são problemas no 
cultivo. Não se apresse e pratique regularmente. Até pessoas em seus 84 anos são 
capazes de se sentarem na posição de lótus completa. Mas, dito isto, eu não recomendo 
que você faça as coisas de maneira demasiadamente forçada. Se você não consegue 
realmente atender ao requisito e é obviamente incapaz de se sentar até mesmo na 
posição de meia-lótus, e, ainda assim, você se força a se sentar em lótus completa e 
eventualmente quebra sua perna, então isto não é bom. Os apegos de uma pessoa irão 
causar problemas uma vez que eles se tornem fortes. Ser ansioso e impaciente pelo 
sucesso, não é bom. Você deve avançar vigorosa e diligentemente no cultivo - isto esta 
correto, mas apenas com o Fa. 
  
Pergunta: A intenção mental dos “três pontos focais através de uma linha” pode me 
ajudar a me livrar rapidamente dos pensamentos que me distraem? 
 

Mestre: Parece que você não leu o livro. Nosso livro, Zhuan Falun, pode responder a 
todas as suas perguntas, especialmente as perguntas do nível inicial. “Três pontos focais 
através de uma linha” é um método usado no sistema Tao de cultivo. Agora que você 
está praticando Falun Dafa, você não pode usar essas formas e métodos. Além disso, 
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isto não pode permitir que uma pessoa elimine completamente seus pensamentos de 
devaneio. Usar qualquer método intencionalmente para alcançar o estado de 
tranqüilidade, simplesmente não irá funcionar. Não existe tal milagroso “cura tudo” 
neste mundo. 
  
    Se você realmente quer alcançar a tranqüilidade, existe apenas um meio: melhorar-se 
continuamente no Dafa e eliminar seus vários apegos. À medida que seus apegos forem 
diminuindo, você notará que sua mente se torna mais pura e mais limpa quando você 
medita. Finalmente, quando você estiver se aproximando da Consumação, todos os seus 
apegos terão ido embora e você perceberá que você é capaz de entrar em tranqüilidade 
assim que você se senta para meditar. A melhora é feita a partir deste tipo de processo. 
No passado, as pessoas que cultivavam em outras religiões ou em montanhas remotas, 
cultivavam o espírito-assistente; eles faziam o espírito-principal ficar inconsciente. 
Então, eles não permitiam que as pessoas na sociedade comum praticassem o cultivo, 
muito menos que cultivassem o espírito-principal. Na China, era requerido dos 
praticantes de alguns caminhos de cultivo do sistema Tao que eles bebessem grande 
quantidade de álcool. Você pode ter ouvido a respeito disso. Eles carregavam cabaças 
de vinho, bebiam até balançarem e titubearem, e finalmente deitavam-se e dormiam por 
três a cinco dias, ou por uma semana sem se levantarem. Por que eles faziam isto dessa 
forma? Eles usavam o método de fazer o espírito-principal inconsciente e cultivavam ao 
invés deste, o espírito-assistente. Você os veria deitados lá, bêbados e dormindo, 
enquanto seus espíritos-assistentes haviam deixado o corpo. Apesar de estes imortais 
terem deixado para trás muitos milagres e as pessoas acharem que eles eram grandes e 
extraordinários, eu acho que tais pessoas são lamentáveis. Na próxima vida, elas tinham 
que reencarnar novamente da mesma forma. Eu os vi reencarnar novamente. É assim. 
  
    Todos vocês, por favor, tenham certeza de lembrarem-se disto: vocês devem se 
concentrar em apenas uma prática de cultivo. Não misture idéias de qualquer outra 
prática. Misturá-las interferirá com vocês e tornará seu gong impuro. Você não terá 
como voltar, e será impossível para você ascender no cultivo ou se Consumar. E você 
não deve ir e adotar algum método esperando por um atalho para atingir a tranqüilidade 
ou o aperfeiçoamento. Isso traria problemas ao seu cultivo. Você deve aperfeiçoar sua 
mente solidamente. Todos os Deuses estão observando vocês. Tenham certeza de não 
adotarem quaisquer outros métodos; nenhum dos quais permitirão que sua mente se 
aperfeiçoe. Se a mente de uma pessoa não se aperfeiçoa, nada mais conta. Os exercícios 
são um meio suplementar para alcançar a Consumação - eles definitivamente não são a 
verdadeira razão por detrás do verdadeiro aperfeiçoamento. Quando o seu xinxing se 
aperfeiçoa, seu gong se eleva de acordo com ele. Em outras palavras, a transformação 
do gong é acelerada pelos exercícios e, então, o aperfeiçoamento é alcançado. Se o seu 
xinxing tem apenas certa altura e você pensa: “Deixe-me acelerar a transformação e 
tornar o meu gong mais alto”, ele não vai ficar nem um pouco mais alto. Ele pode 
apenas alcançar a altura correspondente ao seu xinxing. Então, o aperfeiçoamento do 
xinxing é a prioridade número um. Colocando de outra maneira, o gong de uma pessoa 
pode ser apenas a altura correspondente ao seu nível (de xinxing). Esta é uma verdade 
absoluta. Não importa qual caminho de cultivo você pratique, você não pode escapar 
disso. Isto é uma lei absolutamente verdadeira do universo, uma lei à qual todas as 
religiões e os caminhos de cultivo devem se conformar. 
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Pergunta: Intenção mental pode ser adicionada quando praticamos o quinto exercício? 
 

Mestre: Absolutamente não. Se for porque você não consegue ficar tranqüilo, nós 
temos um método. Algumas vezes você diz: “Eu realmente não consigo fazer nada a 
respeito disto. Isto me incomoda tanto que eu não consigo ficar tranqüilo de jeito 
nenhum. Tenho a sensação de que dez mil cavalos estão galopando em volta de minha 
cabeça”. Por que você não consegue se acalmar? É um estado mental causado por suas 
noções pós-natais que vieram da sociedade das pessoas comuns e de seu carma. Não são 
seus verdadeiros pensamentos. Agora que você cultiva, você irá eliminá-los. É por isso 
que eles não deixam. Então, eles fazem sua mente desviar - como se dez mil cavalos 
galopassem em sua cabeça – de modo a impedir que você fique tranqüilo e fazendo com 
que você entre num turbilhão de pensamentos. 
 
    Sabe, para se cultivar, uma pessoa deve achar a si própria e cultivar a si próprio. Ser 
capaz de diferenciar quem é você mesmo e de pensar: “Não sou eu. Pense se você 
quiser, pois eu quero ficar tranqüilo. Vamos ver quanto tempo você pode ficar fugindo 
desta maneira”, trate-os então como se fossem pensamentos dos outros. Se você puder 
realmente achar a si próprio e diferenciar-se deles, então, este método funcionará. Ou 
seja, se você tratar a si mesmo como uma terceira pessoa: “Eu vou ficar observando 
você pensar pra todos os lados, vamos ver por quanto tempo você consegue pensar”, as 
coisas então podem ficar bem melhores. Mas este é apenas um método para diferenciar 
a si próprio e fortalecer sua consciência-principal - ele não permite que você entre em 
estado de tranqüilidade absoluta. Por que desta forma funciona enquanto que o método 
mencionando anteriormente não funciona? É porque aquele método pertence a uma das 
vias menores de prática, não podem levá-lo para casa. Todos aqueles métodos buscam 
elevar a pessoa artificialmente, não aperfeiçoam o xinxing. Isto não é permitido nem 
funciona. 
 
    Por que falo este método a vocês? Ele não levará vocês a um estado de tranqüilidade 
absoluta, mas ele mostra algo bom a respeito disto, ou seja, que você pode reconhecer 
quais pensamentos são seus e quais não são. Você certamente não irá reconhecer esses 
maus pensamentos (como sendo seus), portanto, obviamente, eles serão rapidamente 
eliminados. Isto também é “o cultivo depende da pessoa, enquanto que o gong depende 
de seu mestre”, não é? Por que eu digo a vocês para que não os reconheçam? Pensem 
todos sobre isto: Qual parte do seu corpo não é você? Suas mãos movem-se da maneira 
que você quer, seus braços movem-se da maneira que você quer e sua cabeça move-se 
da maneira que você quer, e isto porque eles são você. Então, por que tais pensamentos 
não se acalmam quando você quer que eles se acalmem? É porque eles não são você. 
Seu verdadeiro eu é puro e limpo. Coisas sujas são contaminações pós-natal. É por isso 
que elas devem ser removidas e descartadas no cultivo, e isto é rejeitá-las. 
     
Pergunta: Os homossexuais que não abandonaram seu comportamento podem... 
 

Mestre: Você quer dizer, “ele pode se cultivar se ele não abandonar seu parceiro neste 
comportamento?” 
  
    Vou lhes dizer algo que eu mencionei ontem: Eu disse que os Deuses não consideram 
mais as pessoas como humanas. Apesar de vocês ainda estarem sustentando as religiões, 
Jesus não cuida mais de vocês. Em primeiro lugar, ele não reconhecia a religião - ele só 
reconhecia os corações humanos que podiam se tornar bons novamente. Por que ele não 
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cuida mais das pessoas? É porque que as pessoas de hoje em dia não podem mais ser 
chamadas de humanos. É realmente assim. Nunca antes na história a sociedade esteve 
em tamanha desordem. Ontem eu mencionei coisas como crime organizado, vício em 
drogas, perversão, liberdade sexual, promiscuidade, incesto, e a mudança dos valores 
humanos, assim como a homossexualidade... Pensem todos sobre isso: Os humanos 
foram criados pelos Deuses. Ao homem é dada uma esposa. Isto foi estabelecido pelos 
Deuses. No entanto, agora, as pessoas querem achar um parceiro do mesmo sexo. Os 
Deuses pensam que as pessoas fazem isto porque elas não têm mais valores humanos. 
Você está cedendo deliberadamente aos seus pensamentos. Seus pensamentos, como 
aqueles que eu acabei de mencionar, não são na verdade você. A mentalidade que lhe 
faz homossexual é impulsionada por coisas ruins formadas depois de seu nascimento. 
Mas, você próprio foi entorpecido por elas, deixou-se levar por elas e se atolou na lama. 
Você precisa se achar novamente e parar de fazer essas coisas imundas. Os Deuses as 
vêem como imundas. Não importa se um governo as permite, a lei do seu governo não é 
a verdade do universo. As leis de um governo são feitas por humanos e, quando os 
humanos fazem leis, eles têm a intenção de governar e punir os outros, ou fazem leis 
contra suas consciências com a intenção de proteger certas coisas e ganhar poder e 
votos. Então, elas não são feitas com boas intenções. 
 
     Acho que, pelo fato desta questão ter sido levantada, ele está percebendo que isto é 
errado. Hoje em dia, as pessoas não conseguem mais distinguir entre o certo e o errado, 
entre o que eles devem fazer e o que não devem. Todos estão decaindo junto com as 
tendências da sociedade. A moralidade humana desce ladeira abaixo a uma tremenda 
velocidade, e continua se deteriorando. Já que todos estão em meio à torrente, eles são 
incapazes de distinguir entre o bem e o mal. O que você fez antes do seu cultivo está 
feito; deixe o passado ser o passado. Como um cultivador, primeiramente, você precisa 
viver como um ser humano deve viver, de maneira nobre e reta. Portanto, junte-se aos 
outros cultivadores e se torne um cultivador. E, finalmente, transcenda e se torne uma 
pessoa mais pura e mais nobre - uma pessoa que alcançou reinos divinos e que é como 
um Deus. Os Deuses nunca permitirão que um cultivador faça esse tipo de coisa, nem 
permitirão que pessoas comuns façam isso. 
   
Pergunta: Existe alguma forma de nos comunicarmos com seres inteligentes fora dos 
limites da Terra? 
 

Mestre: Parece que seu apego não é nem um pouco pequeno. Muitas das perguntas 
feitas hoje foram feitas por quem veio pela primeira vez. Tendo visto muitos filmes, 
lido muitas estórias imaginárias e sido influenciados por muitas coisas na sociedade, as 
pessoas desenvolveram uma mentalidade que consente a fantasia. Você perguntou como 
se comunicar com seres inteligentes. Digo a todos que uma pessoa comum não pode 
fazer este tipo de coisa nem tem tal capacidade. Se você realmente pudesse se 
comunicar com os seres inteligentes sem ser um cultivador e sem ter energia, você 
estaria em perigo. Você poderia perder sua vida a qualquer momento. Além disso, você 
veria espíritos horríveis ao invés de seres de nível elevado, pois seu nível é muito baixo 
e limitado ao dos humanos. Seria, então, uma situação aterrorizante. Seria ainda mais 
aterrorizante se você quisesse se comunicar com seres vivos fora dos limites da Terra. 
As vidas fora dos limites da Terra são simplesmente vidas em outros planetas dentro 
desta dimensão física que nossos olhos humanos podem perceber. Entretanto, tais vidas 
não vêem as pessoas como sendo seres humanos. Eles acham que as pessoas são bestas, 
um tipo de animal. Eles matam as pessoas à vontade e fazem experimentos com elas à 
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vontade. Eles raptam e levam pessoas até seus planetas, prendem elas em jaulas e as 
exibem como se fossem animais. Muitas das pessoas que desapareceram da Terra foram 
levadas por eles. 
 
    Eu também posso lhes dizer que a ciência humana de agora foi criada por eles. Por 
que aqueles alienígenas criaram para os humanos algo como a atual ciência? É porque o 
que eles têm em seu planeta é semelhante a ela. Eles querem trazê-la a este planeta e, ao 
final, substituir os humanos. Eles descobriram que o corpo humano é realmente perfeito, 
impecável. Portanto, eles querem o corpo humano e querem definitivamente substituir 
os humanos. Eles adicionaram as coisas deles a uma camada de células moleculares dos 
seres humanos. Isto já foi feito e se formou em grande escala. Então, para eu salvá-lo, 
agora, eu não só tenho que remover todos os apegos e carma que você precisa eliminar 
como também preciso limpar essas coisas para vocês. A estrada que a humanidade viaja 
é aterradora. Os computadores teriam controlado as pessoas um dia. As pesquisas em 
andamento estão de acordo com tal trajetória. Os humanos iriam se tornar escravos dos 
computadores e das máquinas, e seriam, ao final, substituídos pelos alienígenas. Por que 
os computadores desenvolveram-se tão rapidamente? Por que o cérebro humano, de 
repente, se tornou tão “afiado”? Tudo isto foi feito por alienígenas controlando a mente 
humana. Os alienígenas registraram todas as pessoas que sabem operar um computador. 
De verdade. Em relação aos nossos estudantes, eu limpei todas estas coisas para eles, 
então, eles não sofrem a interferências de alienígenas quando eles usam computadores. 
  
    Por que existem alienígenas? Alguns alienígenas originaram-se de seus planetas. Por 
que alguns alienígenas sempre vêm à Terra? É porque, uma vez, eles foram humanos na 
Terra. Mas não foi na Terra de nosso tempo. Foi na Terra anterior que existiu na mesma 
localização desta Terra. A Terra foi substituída muitas vezes. Cada vez que ela era 
substituída, havia uma parcela de vidas - seres vivos criados por Deuses, com diferentes 
aparências: alguns eram parecidos com os humanos de agora e outros não - que eram 
relativamente bons naquela época e foram preservados. Eles não foram destruídos, 
entretanto, também não lhes foi permitido entrarem no período de desenvolvimento 
humano da Terra seguinte. Eles então foram mandados a outro planeta. É assim que era 
feito todas às vezes. Isto também deixou um registro deste universo, pois eles foram 
humanos na Terra em diferentes períodos de tempo. Isto serve a tal propósito. Mas, 
devido a uma falta de cuidado em supervisioná-los, eles se desenvolveram e criaram 
todo tipo de métodos científicos de acordo com o plano deles; alguns são parecidos com 
os da nossa Terra, outros não; há uma variedade de modos de desenvolvimento. 
Logicamente, eles não usam o termo “ciência”. Os nomes que eles usam pertencem às 
suas linguagens e conceitos. Tais coisas se deterioraram cada vez mais. E com o desvio 
do Grande Fa do Cosmo, os alienígenas também se tornaram cada vez piores. É por isso 
que todos os alienígenas estão no processo de serem completamente eliminados. Eles 
estão sendo eliminados em todo o universo. Atualmente, aqueles lá de cima já foram 
eliminados. O que está faltando, são apenas os que fugiram para a Terra, os que estão se 
misturando entre as pessoas ou aqueles que se anexaram a corpos humanos. E há outros 
tipos também. Eu estou observando todos eles. Por enquanto, eu deixo que eles façam 
suas coisas ultrajantes. Não demorará muito até que eles sejam erradicados. (Aplauso 
entusiástico) A corrupção da humanidade também está diretamente relacionada a eles. 
Estes são seus pecados e, portanto, eles têm que ser erradicados.  
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Pergunta: Algumas pessoas disseram que o Mestre sugeriu que o primeiro exercício 
seja feito três vezes e o segundo exercício praticado por meia hora. 
 

Mestre: A situação de cada pessoa é diferente. Quanto tempo vocês puderem fazer está 
bom. Os exercícios tranqüilos normalmente não funcionam bem se não são praticados 
por um tempo suficiente. Se você tem tempo, é bom praticar mais os exercícios. Mas, as 
coisas não vão funcionar se você parar de fazer tudo e só fizer os exercícios o dia todo. 
Se seu reino de pensamento ainda não alcançou certo nível, seu gong não será capaz de 
crescer até lá apenas com a prática dos exercícios. Portanto, cultivar o xinxing deve ser a 
prioridade. Por que eu disse a vocês para lerem mais o livro? Ler mais o livro permite 
que vocês entendam incontáveis princípios; ler mais o livro permite que vocês elevem o 
xinxing.  Não há um tempo fixo estabelecido. Eu acho que os resultados não serão ideais 
se o segundo exercício for feito por menos de meia hora. Mas, ele irá funcionar? Sim, 
irá. Faça-o de acordo com o tempo que você tem. É como eu penso. Você deve fazer o 
quinto exercício de acordo com sua capacidade. Não seria realístico se eu lhe pedir que 
pratique por uma hora se você só pode se sentar com as pernas cruzadas por apenas 
quinze minutos, não é? Pratique os exercícios conforme sua capacidade. Entretanto, o 
ponto da meia hora é um grande obstáculo. Não importa o quanto você é capaz de se 
sentar na posição de lótus, é certo que haverá um grande obstáculo quando você 
alcançar a marca de meia hora. É realmente difícil romper isto. Mas, uma vez que você 
ultrapassa a meia hora, (meditar) já não é tão difícil quanto quando você tinha como 
obstáculo a meia hora. 
 
Pergunta: Cada país tem suas características. Como podemos fazer com que o Falun 

Dafa cresça mais rapidamente como, por exemplo, na Suíça? 
 
Mestre: Depende de como você, de acordo com sua própria situação, permita que mais 
pessoas do seu povo obtenham o Dafa. Algumas pessoas dizem: “dar dinheiro aos 
outros é fazer uma boa ação.” Eu digo que você meramente cuidou da felicidade e do 
conforto deles monetariamente. Dê a eles o Dafa e eles se beneficiarão para sempre, 
vida após vida. Que coisa mais preciosa você poderia dar a eles! Há um ditado na 
China: “Se alguém ouve o Tao de manhã, ele pode morrer ao anoitecer.” É claro que 
isto não que dizer: “Eu ouvi o Fa esta manhã, portanto, morrerei à noite.” Este não é o 
significado. O significado é: “Se eu ouvir o Tao, ou se eu ouvir o Fa de manhã, então, 
mesmo se eu morra à noite, eu realmente não temerei.” E por que não? É porque o 
maior medo de uma pessoa moribunda é ir para o Inferno. Porém, pensem sobre isto: se 
o Fa está em sua cabeça, o Inferno ousaria recebê-lo? Ousaria receber o Dafa? Ele não 
ousaria. Ou, em outras palavras, como poderia a parte de sua mente que contém o Fa ser 
ainda ruim? Este é o significado. Como fazer o Dafa se enquadrar às características de 
diferentes países? Isto depende do que você próprio faz. Só pode ser assim, não há uma 
maneira especial. Por exemplo, as pessoas de algumas nações gostam de ouvir música, 
as de algumas nações gostam de contemplar e as pessoas de outros países gostam de 
viverem livres, sem restrições. Estas são suas diferentes características. Faça as coisas 
do modo que você acha que deve ser e faça de acordo com as diferentes características e 
comportamentos que as pessoas têm. Eu acho que você conseguirá se sair bem. 
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Pergunta: Como distinguir as pessoas boas das más? 
 

Mestre: O que é uma boa pessoa? O que é uma má pessoa? Você acha que apenas se 
uma pessoa fizer más ações, ela é uma má pessoa? Não é assim. Algumas pessoas que 
não fazem coisas ruins também parecem ser realmente más, elas apenas não revelam 
isto ou elas demonstram isso de uma maneira um tanto quanto obscura. Por quê? Uma 
pessoa não tem nenhum pensamento humano comum quando ela nasce do útero de sua 
mãe. Ele apenas conhece leite e choro. Todas as coisas de pessoa comum são colocadas 
nela depois do nascimento. Nos tempos antigos, as pessoas levavam a educação familiar 
muito a sério. Eu acho que a disciplina que as crianças recebiam dos pais nas famílias 
caucasianas naquele tempo era excelente. Entretanto, hoje em dia, o grau de 
permissividade que as crianças recebem - especialmente nos Estados Unidos - está além 
de descrição. Essas crianças não têm absolutamente nenhuma educação. Toda sua 
educação falhou. Para serem responsáveis pela humanidade, as pessoas devem educar 
bem suas crianças. Diga a elas o que é bom e o que é mal, e elas levarão tudo isso para 
dentro de suas cabeças. É simplesmente como uma maleta de mão. Se a maleta estiver 
cheia de ouro, as pessoas dirão que o que você tem é ouro; se sua maleta estiver cheia 
de sujeira, eles dirão que é sujeira. Portanto, é assim que as pessoas são. Se você levou 
boas coisas para dentro de sua cabeça, você é uma boa pessoa e, quando você faz as 
coisas, seus pensamentos estão fadados a serem bons. Se você encheu sua cabeça com 
maus pensamentos, o que você faz ou o que você pensa é tudo mau, doentio. Esta é a 
diferença fundamental entre as pessoas boas e as ruins. 
  
    O que é uma boa pessoa? O que é uma má pessoa? A violência e a pornografia 
promovidas pelas máquinas da mídia de massa da sociedade e publicadas em todos os 
tipos de jornais e revistas foram colocadas em sua cabeça. Ainda assim, as pessoas 
gostam de ver, ler e assisti-las. Quanto mais delas você absorve, mais você se torna 
como elas. Não assista, veja ou leia essas coisas. Você deve assistir, ver e ler coisas 
boas. À medida que você absorve mais e mais coisas boas, você se torna uma boa 
pessoa. Seu comportamento é controlado por sua mente. As pessoas não consideram a 
educação importante e não dão valor ao ensino das gerações mais jovens; isto é um 
crime contra toda a sociedade. É simplesmente amedrontador pensar ou olhar para os 
jovens de hoje em dia. Às vezes, quando os vejo, eu prefiro não olhar. De dentro pra 
fora, da mente ao coração, do comportamento as suas roupas - nada neles é reto. 
 
    Mas é claro que isto não é absoluto. Ainda existem alguns cuja educação familiar é 
relativamente boa e existem alguns pais que disciplinam bem suas crianças. Vocês 
precisam entender que vocês estão criando a próxima geração e a futura sociedade. 
Como vocês poderiam dizer que não tem nenhuma responsabilidade em relação a como 
será a próxima geração? 
 
Pergunta: Eu sou um praticante da Suécia. Eu sei que ler o Zhuan Falun em chinês vai 
me permitir entender mais profundamente. Mas, será que vale a pena gastar um grande 
tempo de cultivo aprendendo chinês? 
  

Mestre: Certo, deixem-me falar a todos vocês sobre isso. Se vocês aprenderem chinês 
através de Zhuan Falun, vocês não terão aprendido chinês e ao mesmo tempo estudado 
o Fa? É verdade, o chinês representa minhas palavras originais, sem desvios. Isto com 
certeza, já que é em chinês que eu ensino o Fa. Por que escolhi nascer na China e 
ensinar o Fa na China? É porque este evento foi arranjado eras atrás. A linguagem das 
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pessoas naquela região tem maiores significados internos. Todo o seu desenvolvimento 
na história foi arranjado para a futura disseminação do Dafa. Muitos arranjos foram 
feitos para isto. Portanto, há muito, há muito tempo atrás, foram feitos arranjos; antes 
dos caucasianos deste ciclo entrarem na civilização. Tal nação tem uma história um 
tanto quanto antiga. Sua linguagem é a mais rica do mundo, tem os maiores significados 
internos e é relativamente mais capaz de expressar um conceito tão imenso do universo. 
Sem uma linguagem rica, não poderia ser explicado ou descrito facilmente. Mas, ainda 
assim, a linguagem humana não pode expressa-lo mais que isso, neste ponto no tempo - 
não pode explicar mais, nem explicá-lo claramente. Nenhuma linguagem poderia. Ainda 
assim, no nível dos humanos, ela é capaz de descrever completamente todas as coisas 
neste nível baixo. 
  
Será que se você não ler o livro em Chinês você não poderá praticar o cultivo? Será que 
você não poderá alcançar o reino que você supostamente deve alcançar ou a velocidade 
(do seu progresso) será afetada? Eu posso dizer a vocês que este não é o caso de forma 
alguma. Por que não? Por que quando eu ensino o Fa usando esta linguagem complexa, 
muitos Deuses em diferentes níveis ouvem o Fa. Vocês não são os únicos sentados aqui 
ouvindo o Fa - existem muitos, muitos Deuses ouvindo também. Portanto, seu cultivo 
entre as pessoas comuns não será afetado quando você lê em inglês, francês, alemão ou 
outras línguas. Além do mais, a maioria dos tradutores são nossos estudantes. Não há 
problema. Se existe alguma diferença, é apenas superficial, uma diferença semântica. À 
medida que cultivamos, nós, pouco a pouco, vamos corrigi-las e revisá-las para torná-
las cada vez mais perfeitas. 
 
    Eu sei que muitos estudantes querem ler em chinês e entender minhas palavras 
originais e seus significados originais, que é obviamente o melhor - isto é ainda melhor. 
Entretanto, se você não é capaz de fazer isso, fique tranqüilo que, se Zhuan Falun foi 
traduzido para sua língua, por detrás dele existem incontáveis Budas, Taos e Deuses que 
permitirão que você entenda os princípios naqueles reinos da mesma maneira. Isto não é 
algo que está na superfície das palavras, já que não pode ser escrito - até mesmo em 
chinês. Portanto, seu cultivo não será afetado. Mas, dito isto, muitos milagres ocorreram 
a alguns praticantes que estudaram chinês. O Fa é, afinal de contas, a Lei. Realmente, 
ocorreram alguns milagres. Eu não darei exemplos aqui para evitar que alguns de vocês 
imitem a eles equivocadamente e, assim, desenvolvam outro apego. 
 
Pergunta: Como podemos perceber se o coração de um cultivador genuíno não foi 
afetado? Como distinguir os cultivadores genuínos dos falsos? 
 

Mestre: Você não é capaz de distinguir enquanto ainda se cultiva. Mas, eu posso lhes 
dizer que nosso Dafa está aberto a todos. Quem é falso? Quem é genuíno? Os falsos 
podem se tornar genuínos amanhã, enquanto que os genuínos podem deixar de estudar 
verdadeiramente o Fa amanhã por alguma razão. Meu Fa abriu uma porta gigantesca. 
Mas, é verdade que algumas pessoas estão danificando o Fa. Elas são movidas a 
fazerem coisas erradas por esses demônios que resistem ao Fa. Tais pessoas são fáceis 
de discernir, pois elas se opõem ao Fa a partir da natureza mais profunda delas até suas 
palavras e atos. Isto é assim. Alguns estudantes discutem uns com os outros sobre quem 
eles acham que está realmente se cultivando e quem não. Eu acho que isto realmente 
não deveria acontecer. Todos vocês estão, na verdade, se cultivando genuinamente, pois 
sua intenção é salvaguardar o Fa. 
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    Eu conheço os seus sentimentos em relação ao Fa: quando vocês acham que alguém 
está danificando o Fa, vocês simplesmente não podem tolerar. Já que vocês estão se 
cultivando, vocês são agora defensores do Dafa. Vocês estão se cultivando no Dafa, 
portanto, vocês também são uma parte do Dafa. Não obstante, certamente, não é que 
nós estamos livres de conflitos. Durante o curso do cultivo, certamente, não é que os 
discípulos estão sempre em harmonia um com o outro. E por quê? É porque os apegos 
que você ainda não eliminou através do cultivo - aqueles apegos humanos comuns que 
aparecem intensamente – se mostram em suas ações, ao passo que as partes da sua 
mente que já estão cultivadas não são vistas. Já que os apegos não estão mais lá, elas 
não podem ser vistas. É exatamente a parte de sua mente que ainda não foi cultivada 
que se mostra. Isto quer dizer que aquela pessoa não é boa? Absolutamente não. Ao 
contrário, nós podemos dizer que ele é muito bom, só que seus apegos ainda não 
cultivados estão sendo expostos. Qual é o propósito de expô-los? É para que outros 
mostrem isso a ele, ou para que alguém que tem um apego parecido entre em conflito 
com ele. O propósito é para que cada um largue seus próprios apegos. 
 
     Sempre que vocês encontrarem problemas, cada um de vocês deve olhar para dentro 
para procurar a causa no seu interior, não importa se a culpa seja sua ou não. Lembre-se 
de minhas palavras: não importa se o problema seja ou não sua culpa, você deve olhar 
para dentro de si mesmo; você encontrará a causa do problema. Se tal questão não 
tivesse absolutamente nada a ver com você ou não envolvesse algum apego que você 
deve romper, então, isso raramente aconteceria a você. Se você não tivesse um apego, o 
problema não teria surgido. Eu tenho que ser responsável pelo seu cultivo. Qualquer 
problema que acontece a vocês, ou em volta de vocês ou entre vocês está, muito 
provavelmente, relacionado a você e há algo que você deve eliminar. Não importa se a 
culpa é sua ou não, pois, quando meus Fashen fazem você remover seu apego, eles não 
se importam se a culpa é sua ou da outra pessoa. Basta você ter um apego que eles vão 
fazer de tudo para que você se depare com problemas e reconheça o apego que faz você 
ficar para trás. No entanto, você ainda fica olhando em volta, “isto não é minha culpa”, 
ou você pensa, “eu estou protegendo o Fa”. Enquanto isso, a outra pessoa pensa: “eu 
estou protegendo o Fa”. Na verdade, o conflito ocorre porque provavelmente cada um 
de vocês tem suas próprias falhas. 
  
    Alguns estudantes penduram minha foto de maneira destacada, acendem velas, 
queimam incenso, e me reverenciam. Por favor, assegurem-se de não fazerem isto. Eu 
sempre me opus a discípulos engajando-se em rituais religiosos enquanto se cultivam 
entre as pessoas comuns. A religião se tornou uma organização na sociedade das 
pessoas comuns; não é cultivo. Vocês me respeitam, e ter este coração é o suficiente 
para me deixar feliz. (Isto não inclui os discípulos que praticam o cultivo do Dafa em 
suas religiões anteriores.) 
 
    Há outra coisa que eu quero falar a respeito com vocês. Temos muitos caucasianos 
cujos terceiros olhos se abrirão uma vez que eles comecem a se cultivar. Esta será uma 
questão importante no futuro. Como o povo chinês adquiriu muitas noções de vários 
tipos, quando comecei a ensinar o Fa na China, eu tive que usar algo um tanto poderoso 
para abrir o terceiro olho deles - nós tínhamos algo assim no início. Agora, com os 
estudantes caucasianos, o terceiro olho se abre pouco depois que aprendem o Fa. Surge 
então um problema. Não importa se você é uma das muitas pessoas que viram seres que 
as pessoas comuns não podem ver ou se você viu outras cenas, tenham certeza de se 
lembrarem de minhas palavras de hoje: não dêem muita atenção a isso. Se você viu 
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algo, simplesmente deixe para lá. Não se deixe afetar. Tenha a certeza de não ficar 
exultante por causa disto, pois não é nada mais do que ver um fenômeno real em um 
nível muito baixo, e isto de forma alguma representa seu nível. Então, se você pode ou 
não ver coisas, você deve colocar sua mente no estudo do Fa. Leia o livro e estude o Fa. 
Leia o livro e estude o Fa. Quase sempre que ensino o Fa, eu lhes digo enfaticamente 
que leiam o livro, leiam o livro, leiam o livro. Leiam o livro e, assim, vocês obterão 
coisa melhores do que vocês poderiam esperar. 
  
    Quando você vê com seu Olho, não importa o quanto você vê, elas são apenas coisas 
vista em seu nível. Não alimente nenhum apego. Ser capaz de ver é uma coisa boa e eu 
não bloquearei seu Olho. Mas, você deve saber que sem importar o que você viu, você 
deve continuar a estudar o Fa. Tenha certeza de se lembrar disto: nenhum dos seres de 
nível elevados é seu mestre. Não aceite nada deles. Se você aceitar, isto causará uma 
situação séria que não está de acordo com “nenhum outro caminho”. Você tem que 
colocar sua mente no Fa quando cultiva. Lembrem-se disto: é o Fa que torna possível 
sua Consumação e foi o Fa que abriu seu Terceiro Olho. Você precisa se cultivar no Fa 
para poder se Consumar. Estar apegado a qualquer coisa fora do Fa fará você falhar na 
metade do caminho.  
  
Pergunta: Eu tenho uma namorada chinesa. Ao ler os livros, eu soube que não é correto 
ter um casamento inter-racial. Eu decidi me separar dela. 
  

Mestre: Eu nunca fui contra o seu desejo de se casar com alguém de uma raça diferente. 
É um problema deixado para nós pela história, e não tem nada a ver com você. Todos os 
que permanecerão na Terra no futuro terão que ter sangue puro. Mas você alcançará a 
Consumação. Vocês são cultivadores e não fazem parte disto. Em relação a seus filhos, 
se eles puderem praticar o cultivo, nós os levaremos também. Nós permitiremos que 
eles possam ir para onde seus espíritos (yuanshen) pertencem e devem ir. É assim que 
lidaremos com isto. 
 
    O grande poder do Dafa não tem limites. Nós temos várias maneiras de lidar com as 
coisas. Para nossos estudantes, nós temos todos os meios que são necessários. Mas nós 
simplesmente não podemos fazer coisas casualmente para as pessoas comuns. Esta é a 
relação. Em relação a sua situação, eu não disse que você não pode fazer isso nem disse 
que você pode. É por isso que no presente, nós deixaremos a questão ficar como está. 
Assim é como é a sociedade hoje em dia. É similar ao fato de vocês terem uma cultura 
de seres alienígenas. Além disso, isto não tem efeito sobre vocês quando cuidamos de 
você. Já que vocês alcançarão a Consumação, os que no futuro ficarão na Terra não 
serão vocês. Todos vocês terão ido para paraísos celestiais. Esta é a situação. 
 
Pergunta: O espírito tem uma aparência? 
 

Mestre: O espírito tem uma aparência, e aparência dele é como a sua. Entretanto, esta 
aparência é mais bonita que a do seu corpo físico. Ele é luminoso, porque as partículas 
que compõem seu corpo são mais refinadas, mais microscópicas e tem maior potência 
energética que o corpo físico superficial. 
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Pergunta: A aparência de uma pessoa muda quando ela reencarna? 
  

Mestre: Ela pode mudar. Mas, algumas fortes feições originais se mantêm. Algumas 
pessoas dizem que eu não mudei ao longo de muitas reencarnações. Mas, quando eu 
reencarnei como caucasiano, eu tinha um nariz reto, meus olhos eram profundos e azuis. 
 
Pergunta: O Mestre disse que os corpos de diferentes dimensões são seres 
independentes. Eu acho isto difícil entender. Qual é a relação entre o espírito e os 
corpos em várias dimensões? 
 

Mestre: Isto esta relacionado à estrutura do universo e não diretamente aos humanos. 
Em muitas dimensões existem vários “você” que são o mesmo que você. Eles possuem 
o mesmo nome, mas são independentes. Isto é diferente de seus corpos nas várias 
dimensões. Seus corpos nas várias dimensões são seus corpos compostos de diferentes 
partículas moleculares em diferentes dimensões. São todos você. 
 
Pergunta: Você disse que a natureza demoníaca da humanidade tornou-se agora 
dominante. Então, até que ponto a minha natureza demoníaca é atribuível a fatores 
humanos e até que ponto ela vem de outras dimensões? 
 

Mestre: Cada pessoa tem características materiais, metade das quais são positivas, 
metade das quais são negativas. E junto com isto, noções adquiridas após o nascimento 
e carma de pensamento fazem parte dela. Eu freqüentemente coloco deste modo: um ser 
humano é como uma peça de roupa e seu corpo e pensamentos são como um chapéu. 
Quando outro ser os veste, você se torna o mesmo que aquele ser. Se a consciência do 
espírito-principal da pessoa não é forte, ele pode ser vestido por outros seres a qualquer 
momento. Como as coisas ficaram caóticas até o ponto em que estão agora, os muitos 
tipos de maus atos que as pessoas de hoje em dia cometem na sociedade são um 
problema realmente sério. No passado, não era permitido que nenhum ser fora dos Três 
Reinos entrasse nos Três Reinos; e nenhum ser dentro dos Três Reinos tinha permissão 
para sair dos Três Reinos; não era permitido que vidas em diferentes níveis dos Três 
Reinos interferissem umas com as outras; e as possessões por espíritos não eram 
permitidas. Agora, todas essas coisas já aconteceram. E este lugar da humanidade é o 
mais caótico. Muitas pessoas... Quando seus pensamentos estão errados, quando seus 
pensamentos estão de acordo com a natureza demoníaca e quando seus pensamentos de 
natureza demoníaca estão fortes, as pessoas sempre lêem, vêem e ouvem as coisas ruins 
da sociedade das pessoas comuns, elas colocam coisas ruins dentro de suas cabeças e 
desta maneira suas naturezas demoníacas se tornam grandes. Se a sua natureza 
demoníaca é grande, então, você está alinhado com demônios e os demônios gostam de 
você. E quando você e os demônios se tornam parecidos, eles entram em seu corpo. Isto 
é a parte atribuída a fatores externos. Por seus pensamentos facilmente se tornarem os 
mesmos que os deles, eles podem controlá-lo facilmente. Esta é uma situação. Nas 
dimensões que estão ao mesmo nível que a dos humanos, há incontáveis vidas 
degeneradas que controlam os humanos de maneira ultrajante. Por que eles controlam 
os humanos? Eles cobiçam a vida na Terra, eles querem ocupar corpos humanos e se 
apoderarem de substâncias humanas. As substâncias humanas são úteis para eles após 
serem submetidas à transformação. É por isso que eles selecionam aquelas pessoas que 
correspondem às intenções deles. A humanidade está se confrontando agora com este 
problema e, apesar disso, as pessoas ainda acham que, hoje em dia, elas estão indo 
muito bem. 
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    Estes problemas estão em fase final de serem resolvidos. É por isso que, hoje em dia, 
as pessoas estão ficando com a cabeça cada vez mais esclarecida em relação à como 
viver suas vidas. Gradualmente elas estão se encontrando. Antes, as pessoas viviam com 
cabeças enevoadas e eram controladas por aquelas vidas, por fatores complexos e 
enormes. (Eu preciso) livrar completamente os seres humanos, eliminar completamente 
aqueles controles externos e deixar que os seres humanos comandem a si próprios. De 
outra maneira, o Fa que eu ensino seria ensinado a eles. Não daria certo se todos vocês 
estivessem com as cabeças enevoadas e não pudessem achar a si mesmos, deixando que 
eles obtivessem tudo. Portanto, esta é a primeira coisa que faço para meus estudantes. 
(Aplausos) E também tomo conta das pessoas comuns, pois é realmente sério quando as 
pessoas comuns na sociedade são controladas e não podem obter o Fa. É por isso que 
quando alguns estudantes expressam para mim suas autocríticas em relação a como eles 
não divulgaram bem o Fa, eu digo a eles, “vocês fizeram muito bem, mas muitas 
situações estão além de suas habilidades”. Não é sua culpa se vocês não conseguem 
alcançar os resultados que esperam. Entretanto, se você não tivesse tentado, ai sim seria 
um problema seu. 
  
    Houve tempos em que eu olhava para baixo, lá de cima de um prédio, e observava as 
pessoas indo e vindo agitadamente. Eu pensava comigo: “como as pessoas de hoje em 
dia vivem assim”? Enquanto eu sentia pena delas, eu também sentia que os próprios 
seres humanos destruíram todas as coisas daqui ao seguirem a corrente. Existem razões 
para a corrupção da sociedade, mas todos contribuíram para o problema, aumentando a 
maré. Os humanos não se conduziram bem nesta poderosa corrente. Ao invés disso, eles 
foram permissivos com eles mesmos. Um dos mais típicos exemplos de pessoas sendo 
permissivas consigo mesmas é a grande vazão da natureza demoníaca no campo de 
futebol. Quando elas gritam e falam alto de maneira selvagem, elas não percebem que a 
natureza demoníaca está saindo com ferocidade e ganhando força. Quando as pessoas 
fazem aquela dança selvagem na qual elas gritam irracionalmente e urram, esta é a 
maior vazão da natureza demoníaca. Coisas feitas racionalmente, quando a pessoa sabe 
o que está fazendo, são normalmente feitas a partir de pensamentos Shan. Este é o 
verdadeiro eu da pessoa.  
 
Pergunta: Eu sempre me considerei uma pessoa forte e alguém com a habilidade de se 
controlar. Por que eu não posso evitar derramar lágrimas toda vez que eu vejo o Mestre 
ou quando mencionam você? 
 

Mestre: Eu gostaria de dizer a vocês que em diferentes períodos da história e em 
diferentes países, muitos de vocês aqui na audiência tinham uma relação predestinada 
significativa comigo. Este é um dos aspectos. Existe outro aspecto. “Neste mundo 
bagunçado, você ainda está disseminando esta coisa maravilhosa”. Estas palavras são 
ditas pelos Deuses que não entendem o que eu estou fazendo. Portanto, é ainda mais 
difícil para mim, salvar você. A parte sua que se manifesta nesta dimensão, não percebe 
isto, enquanto que o seu lado que está em outras dimensões vê tudo e entende o que eu 
lhes dei. Sua incapacidade de expressar sua gratidão para comigo com palavras, atos ou 
até com possíveis pensamentos, faz com que este seu lado inexplicavelmente derrame 
lágrimas. Vocês simplesmente não sabem até que grau a sociedade humana ficou 
bagunçada. Está extremamente imunda, o carma nos corpos das pessoas é simplesmente 
gigantesco e os pensamentos ruins nas mentes das pessoas são abundantes. Há 
simplesmente muito disso. Entretanto, eu estou removendo tudo isto para vocês e eu 
estou plantando em seu corpo um Falun dourado e brilhante, e uma quantidade enorme 
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de coisas de todo este Fa para que vocês possam se cultivar, e estou purificando seus 
corpos terrivelmente sujos. Estas são coisas que ninguém, desde o início do Céu e da 
Terra, ousou fazer (Aplausos). De outra perspectiva, vocês se encontram em um evento 
afortunado que ninguém jamais viu desde o surgimento do Céu e da Terra. Esta é a 
razão do porque você faz isto. Por vocês estarem ficando com a cabeça cada vez mais 
clara, eu estou colocando as coisas cada vez mais explicitamente. 
 
Pergunta: O Mestre disse que a ciência é uma religião. Isto realmente me chocou. Você 
poderia, por favor, explicar isto mais profundamente? 
  

Mestre: É uma religião, e é uma religião bem arraigada. Outras religiões lhe permitem 
compreender espiritualmente e, então, gradualmente, fazem que, durante o curso do 
cultivo, você descubra as coisas realmente maravilhosas do universo, que descubra 
coisas que realmente têm existência material. É assim que as coisas ocorrem (nas outras 
religiões). Já a religião da ciência faz você descobrir coisas materiais e, com isto, ela 
leva você a acreditar cada vez mais nela. Ao final, ela lhe faz dependente dela, lhe faz 
cada vez mais dependente, e assim leva você a pensar que ela parece ser a verdade. A 
religião ciência lhe guia na crença espiritual por meio de coisas materiais, já as religiões 
comuns lhe guiam na compreensão espiritual até uma verdadeira percepção das coisas 
materiais. Ela tomou o rumo oposto. E, assim, as pessoas não conseguem perceber a 
diferença. Para que qualquer coisa se estabeleça neste mundo, para que seja capaz de se 
sustentar e se estabelecer, deve existir um fator chave: ela deve formar um campo nesta 
dimensão, um campo que existe materialmente.  Vamos pegar a religião como exemplo. 
Uma religião pode se estabelecer porque, no processo de crença das pessoas nela, as 
discussões que elas têm sobre fé reta, veneração e coisas do tipo, forma-se um ambiente. 
E, ao mesmo tempo, poe seu lado, tal ambiente protege a religião. 
  
    Com a ciência acontece o mesmo. O ambiente que ela criou já se tornou enorme. Sua 
onipresença penetra quase todos os rincões da dimensão humana, incluindo cada campo. 
Pode-se dizer que engloba tudo, que está além da comparação com qualquer outra 
religião. Entretanto, uma vez que tal ambiente material se forma, a dimensão humana 
tem a lei “geração-mútua e inibição-mútua”: onde há o positivo, há o negativo; e onde 
há o bem, há o mal. Portanto, o ambiente formado nesta dimensão também tem estes 
dois fatores: um é bom e o outro mau. O mesmo vale para a religião, já que sua 
formação carrega estes dois fatores. Quando você está contra ela, o fator maligno deseja 
até lhe matar. Este é o fator negativo, maligno, neste ambiente. Se você acredita nela, o 
fator do outro lado é bom e amável com você. Este é o lado positivo. A ciência também 
tem estes fatores. Se você é contra a ciência, ainda que ela não lhe mate, as pessoas se 
unirão para lhe atacar. Todos dirão que você é “supersticioso”, ou todos dirão que você 
é ridículo. Eles desprestigiarão você na sociedade para que você não tenha mais valor. 
Começando pela escola primária, se você não acreditar na ciência ou não aprendê-la 
bem, você será expulso da escola. Na faculdade, se você não a estudar bem, você não 
receberá um diploma e tampouco se graduará. E, se, ainda assim, você não dominá-la 
bem, você não conseguirá um bom emprego. Os círculos desta sociedade estão cheios 
de trabalho para usá-la. 
  
    Falando de outro ângulo, cada trabalho está cheio de ciência. Você não arrumará um 
bom emprego se você não estudá-la bem. E, ainda assim, esta ciência não é avançada. 
Seu desenvolvimento se restringe aos limites desta dimensão. Ela não é capaz de provar 
a existência dos Deuses. Nem ela sabe sobre a retribuição por se fazer coisas más. Ela 
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lhe rotula como supersticioso se você falar sobre a existência de Deuses. Se você disser 
que uma pessoa que faz coisas ruins terá que pagar por isso, que uma pessoa será 
recompensada por fazer o bem, que uma pessoa deve valorizar a virtude para ser uma 
boa pessoa, a ciência dirá que suas palavras são heréticas e perversas.  Na verdade, esta 
ciência ataca o melhor lado dos seres humanos: sua qualidade-inata de ser realmente 
bondoso. Ela não diz às pessoas para que valorizem a virtude nem diz às pessoas para 
serem bondosas. Ela encoraja as pessoas a liberarem todos os seus desejos, destruindo o 
ambiente que o homem precisa para poder existir, junto com a natureza original e os 
padrões para a humanidade. Neste ponto, a ciência também não é uma religião reta. 
Mas, ela dá às pessoas facilidades para suas vidas nesta dimensão humana, junto com a 
ilusão de conforto durante esse tempo. Após destruir os humanos, ela oferece os meios 
para uma falsa liberdade e um falso progresso que faz com que as pessoas acreditem 
nela ainda mais. Porém, do ponto de vista dos Deuses, facilidade e conforto demais para 
os humanos, não são uma coisa boa. Eles aumentam o carma e fazem o carma acumular. 
E sem pagar as dívidas cármicas, uma pessoa irá, fatalmente, para o Inferno. Até sua 
vida será aniquilada. Nos tempos antigos, vocês ocidentais conheciam este princípio, e 
as pessoas mais velhas também entendiam este principio: É bom agüentar um pouco de 
dificuldades; não é ruim, pois é uma coisa boa temperar-se em um ambiente difícil. Eles 
todos entendiam isto. 
 
    Uma pessoa elimina carma quando ela suporta sofrimentos. Apenas quando o carma é 
removido é que uma pessoa terá verdadeira felicidade - felicidade livre de carma - na 
sua próxima vida. Se você quiser praticar o cultivo, suas dívidas cármicas serão 
convertidas em gong à medida que elas são quitadas e você retornará ao seu paraíso 
celestial. A religião da ciência diz para você acreditar apenas nela e não acreditar nos 
Deuses. Além disso, ela empurra as pessoas na direção oposta - eles produzem carma 
constantemente. Você concorda que isto não é correto, não é? Mas, o que eu discuto 
aqui é a forma geral da ciência. Eu não disse que faço objeções aos campos acadêmicos 
criados pela ciência moderna já que as pessoas têm vivido desta forma neste ambiente e 
trabalhando nessas áreas. Já que a sociedade ficou desta maneira, nós não podemos 
fazer nada além de mantê-la como está; eu não estou contra. Eu meramente lhes disse a 
verdade sobre a ciência. 
 
    Da mesma forma, eu posso lhes dizer que a ciência não é a verdade absoluta. Por que 
Einstein se interessou pela religião em seus últimos anos? Ele - alguém com grandes 
realizações na ciência - descobriu que a religião entende as coisas corretamente. As 
pessoas não o entendiam, pois elas não são tão inteligentes quanto Einstein era. Aquelas 
pessoas teimosas não o entendem; pessoas com sabedoria menor que a de Einstein, 
realmente não podem entendê-lo. Einstein, ao final, percebeu que o que a religião ensina 
é a verdade, que a religião é a verdadeira ciência. Ele então começou a acreditar em uma 
religião reta. Deixe-me repetir o que já disse. Vão em frente e façam quaisquer trabalhos 
que vocês devem fazer, porque (o Cosmo), de cima a baixo, fez com que toda a 
sociedade chegasse a este estágio atual. As pessoas a mantém com ela é. Eu não quero 
intervir. Já que aqueles que eu salvo são vocês, eu vou deixar assim por enquanto. Eu 
simplesmente disse às pessoas a verdadeira situação. Eu disse isto a cultivadores - eu 
não disse estas coisas a pessoas comuns ou da sociedade. Nem eles precisam saber. Na 
verdade, eu não sou o único que falou desta situação. Muitas pessoas inteligentes 
perceberam que a ciência é uma religião; algumas pessoas comuns sabem disto.  
 



 42

Pergunta: De que forma os discípulos do Dafa que atingirem a Consumação deixarão 
este mundo? 
 

Mestre: Esta pergunta já foi respondida várias vezes. Se uma pessoa está destinada a ir 
para o Paraíso Falun, ela irá para o Paraíso Falun; e quando alcançar a Consumação, ele 
levará consigo seu corpo físico, que já estará transformado em matéria de alta energia. 
Mas, a maioria de vocês é de diferentes mundos em níveis mais elevados, e nesses 
mundos um corpo físico não é necessário. Eles não consideram o corpo humano como 
algo bom. Permitir que você leve seu corpo físico mudaria tudo que seu mundo tinha 
originalmente. Eles então não querem corpos físicos, mesmo que você os dê para eles. 
Mas, vocês devem saber, todos têm este pensamento: “Eu também quero ter um”. Esta é 
parte sua que ainda não completou o cultivo manifestando-se por meio do pensamento 
de uma pessoa comum; que existe no nível mais superficial. Você pensará de modo 
diferente quando você puder ver a real situação. Você pensará como um Deus, (e dirá), 
“Oh, estão é assim”. 
  
    Entretanto, eu também quero trazer para a humanidade uma cena magnífica no 
momento da Consumação de vocês. Minha idéia é a seguinte: fazer com que todos os 
discípulos do Dafa, independente de precisem de seus corpos ou não, elevem seus 
corpos para os céus e, então, voem para longe; e aqueles que não precisam de corpos, 
terão seus corpos transformando-se em luz no ar. Isto criará uma glória que nunca antes 
existiu na história, deixando aos seres humanos uma profunda lição. As pessoas não 
acreditam nos Deuses, então, que os Deuses se manifestem verdadeiramente diante das 
pessoas. É nisto que eu estou pensando, mas se isto será possível ou não, será decidido 
no último momento. Em relação à Consumação, não será um problema. Trata-se apenas 
de uma questão de qual forma será adotada.  
 
Pergunta: Muitos estudantes não sabem como eles estão indo no cultivo; eles duvidam 
que possam ter sucesso no cultivo e alcançar a Consumação.  
 

Mestre: Este é outro apego. Além do mais, não acreditar em si mesmo é um enorme 
obstáculo no cultivo. Eu disse faz pouco tempo: “Se alguém ouve o Tao de manhã, ele 
pode morrer ao anoitecer”. Isto significa que se sua mente estiver preenchida com o Fa, 
as coisas ruins que restarem não serão muitas, ou talvez elas até tenham sido eliminadas 
completamente. Diga-me, onde você deve ser colocado. Eu freqüentemente lhes digo 
que, já que obtiveram o Fa, vocês não devem mais pensar sobre estas questões. Pensar 
um pouco mais seria um apego. Não é um apego? Isto afetará ser progresso. Haverá 
mais pessoas escutando o Fa no futuro. Entretanto nem todos eles poderão alcançar a 
Consumação; nem todos virão escutar o Fa. Não importa como algumas pessoas se 
cultivam, elas ainda não conseguem largar seus apegos de serem curadas; não importa 
como se cultivem, elas ainda não conseguem acordar para isto. Isto não funciona. Eu 
acho que as pessoas sentadas aqui hoje não têm estes problemas (Aplausos). Muitas 
pessoas não merecem escutar o Fa. É por isso que muitas pessoas do mundo não podem 
se sentar aqui como vocês. Este Dafa é solene. A vocês, parece que andaram 
casualmente até aquela porta, entraram e escutaram o Fa. Vocês não sabem que relações 
predestinadas vocês têm que fizeram esta “coincidência”.  
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Pergunta: Como eu sei se posso ou não praticar o cultivo? 
  

Mestre: Minha porta esta completamente aberta. Eu digo que abri uma porta gigantesca. 
E, na verdade, lhes digo: a porta que abri é tão ampla que já não existe mais porta, ela 
está completamente aberta (Aplausos). Não importa quem você é, eu sou responsável 
por você desde que você possa se cultivar. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer, 
certo? (Aplausos). 
 
Pergunta: Homossexuais podem praticar o Dafa? 
 

Mestre: Sim, mas eles têm que corrigir esse mau comportamento; viver de maneira 
nobre e correta como um ser humano; acharem-se e saírem desse estado mental obscuro. 
(Aplausos) 
 
Ao responder à pergunta do estudante, neste instante, por eu estar falando aos nossos 
cultivadores de algumas questões do cultivo, os assuntos envolvidos são relativamente 
altos. Talvez aqueles que tenham entrado aqui “do nada”, ou aqueles que acabaram de 
chegar, achem algumas destas coisas difíceis de entender. Talvez você nos confunda 
com algum tipo de religião. Eu posso lhes dizer que nós não somos nenhum tipo de 
religião. Estou simplesmente falando às pessoas sobre este Fa. Se você quiser praticar o 
cultivo, eu o ajudarei. Se você não quiser aprender, eu o deixarei em paz. Nós não temos 
formalidades nem te controlamos de maneira alguma - não há regras religiosas de 
nenhum tipo. Nós não vamos pegar um centavo das pessoas. Se você veio, você pode 
escutar se lhe agrada. Se você quiser aprender, você pode aprender. Se você não quiser 
aprender, você pode ir embora como e quando bem entender. 
 
Pergunta: Eu sou um médico. Se eu guiar meus pacientes para praticarem o cultivo e 
suas doenças não precisarem mais ser tratadas, o que eu farei para ganhar a vida? 
 
Mestre: Então, essa é uma preocupação sua (Todos dão risada). Na verdade, eu gostaria 
de lhe dizer que nem todos os seus pacientes são capazes de praticar o cultivo. Algumas 
pessoas não praticarão o cultivo mesmo se você falar sobre isto a elas. Mas ao mesmo 
tempo, se elas forem realmente predestinadas - talvez muitas pessoas doentes tenham 
este tipo de relação predestinada - eles tomarão este caminho e começarão a se cultivar. 
Talvez elas tenham aquele tipo de relação predestinada. De qualquer forma, pode haver 
todo tipo de situação.  Em relação a ganhar a vida como um médico, tratando pacientes, 
você ainda usa noções humanas ao considerar isto. Na verdade, as coisas não são como 
você imagina. Ainda haverá pacientes. Quando os antigos se forem, os novos virão. O 
Dafa levou estas coisas em consideração. Isto falando do ponto de vista das pessoas 
comuns. De um ponto de vista de alto nível, se um paciente deve supostamente obter o 
Fa e você não deixa que ele obtenha o Fa só por que você tem que ganhar dinheiro - 
obviamente seu propósito não é ganhar dinheiro, mas sim ganhar a vida - eu acho que 
isto seria errado. Não é como você pensou. 
 
Pergunta: Meu marido e eu começamos a praticar Falun Gong em setembro de 1997. 
Em março de 1998, meu marido morreu repentinamente de uma doença do coração. 
Como eu devo entender a morte de meu marido? 
 

Mestre: Se ele tivesse realmente se cultivado de maneira nobre e reta, e se ele realmente 
se considerasse como um cultivador, eu penso que tal problema não poderia acontecer. 
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Claro, se eu disser que ele não estava se cultivando, ou que ele simplesmente não se 
cultivou, você talvez não concorde com isso. Mas eu devo lhe dizer que o cultivo é algo 
sério. Fazer com que uma pessoa mediana, comum, se cultive a um ser extraordinário de 
alto nível, se torne um Buda, se torne um Deus, ou permitir que “vá para o Céu” como 
dizem os ocidentais - você diria que existe algo na humanidade mais sério do que isto? 
Nada é mais sério. Então, como deve um cultivador lidar com isto quando confrontado 
com isto? Não deve tratar isto seriamente e realmente se considerar como um 
cultivador? Se lá no fundo uma pessoa que está se cultivando ainda pensa sobre suas 
doenças, sobre a parte boa da vida que ele sempre esperou; e reluta em largar os apegos 
a essas coisas da sociedade das pessoas comuns, ele não será capaz de progredir 
diligentemente. Na verdade, muitas pessoas que teriam morrido de doenças fatais, 
recuperaram-se e se tornaram verdadeiros discípulos do Dafa. Na maioria dos casos, 
mesmo aqueles que não puderam se cultivar verdadeiramente e morreram, tiveram suas 
vidas prolongadas. 
 
    O cultivo pode prolongar a vida de uma pessoa. A prática contínua prolonga a vida de 
uma pessoa continuamente. Assim, pessoas mais velhas terão tempo suficiente para 
praticar. Esta é uma característica de nosso Dafa, que cultiva ambos: corpo e mente. Por 
que então as vidas dos pacientes entre as pessoas comuns não podem ser prolongadas da 
mesma forma? Pensem sobre isso: A vida de uma pessoa é prolongada para que ele 
possa viver uma vida humana comum ou é para permitir que ele se cultive de maneira 
séria? Como isto poderia ser permitido se ele não consegue compreender esta relação e 
pratica de maneira letárgica? Prolongar a vida de uma pessoa é inteiramente feito com o 
propósito do cultivo. Se ele continuar o mesmo de antes, é difícil garantir que ele não 
perderá sua vida. 
  
    Há incontáveis pacientes de câncer que ficaram bons, mas também há pacientes de 
câncer que morreram. Por quê? Vou dar um exemplo. Algumas pessoas realmente não 
estavam apegadas a nada após perceberem que haviam obtido o Fa. Deitada e adoecida 
em seu leito, esta pessoa pensou: “Eu estou morrendo e, ainda assim, tive a chance de 
ler algo assim. Eu realmente me arrependo de não ter lido isto antes!” Ele não pensou 
em usar isto para curar sua doença. Ele simplesmente fez o melhor uso de seu tempo 
para ler o livro. Ele disse: “Eu não viverei por muito tempo. É melhor me apressar e ler 
o livro. Eu vou lê-lo o máximo possível ou quantas vezes forem possíveis nos anos ou 
dias que ainda me restam”. Durante este processo, entretanto, ele, sem se dar conta, 
pode sair de seu leito, seus tumores desapareceram, ele foi capaz de andar; de repente, 
ele se levantou e descobriu que estava bem da cabeça aos pés. O hospital o reexaminou 
e descobriu que seu câncer estava completamente curado. Mas, geralmente os médicos 
não admitem que o Dafa curou a doença de um paciente. Se eles reconhecessem isto, 
seria o mesmo que a ciência moderna negar a si mesma. Então eles dizem: “Oh, isto foi 
mal diagnosticado anteriormente”. Houve muitos casos como este. 
  
    Obviamente, também existem situações como estas: Ao ouvirem que praticar o 
cultivo no Dafa pode curar doenças, elas pensam: “ah!” e vêm praticar. Mas disseram a 
ela que uma pessoa que vem para ser curada não será curada e praticará em vão, já que 
nosso objetivo é praticar o cultivo e não tratar as doenças das pessoas. Uma vez que 
você obtém o Dafa, suas doenças são curadas, mas o objetivo não é curá-lo. Ela não 
queria se cultivar de acordo com os requisitos de nosso Dafa nem ser um cultivador. Ela 
apenas queria se livrar de sua doença. Mas poderia este solene Dafa ser ensinado a ela 
com o propósito de curar doenças? Não. Portanto, ela também sabia: “Oh, contanto que 
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eu não mencione o tratamento de doenças e não peça ao Mestre para me curar, o Mestre, 
com certeza, curará minha doença no devido momento”. Vejam só, ela não expressou 
isto verbalmente, ela até parou de falar sobre sua doença para todo mundo, porém, 
mesmo após longo tempo, ela ainda pensava lá no fundo: “Contanto que pratique os 
exercícios, o Mestre, com certeza, me curará no devido momento”. Ela ainda pensava 
nisso desta maneira. Esse pequeno desvio faz uma diferença real e fundamental. Esse 
pequeno desvio revelou a verdadeira natureza dela: ela ainda se preocupava em ser 
curada. 
  
    De modo geral, nós estendemos o tempo de vida dos pacientes de câncer que surgem; 
damos a eles chance atrás de chance. O prognóstico do hospital disse que esta pessoa 
iria morrer em dois ou três meses. Mas, o tempo que demos a ela foi estendido por um 
ano, um ano e meio e, então, até dois anos. Ainda assim, ela não mudou sua maneira de 
pensar. Ela ainda se preocupava com sua doença: “Será que minha doença irá voltar? 
Será que o Mestre realmente tomou conta de mim e me curou completamente?” Vejam 
vocês, ela ainda tinha isso em sua mente. Ela não disse nada em voz alta para ninguém, 
entretanto, lá dentro, ela ainda pensava: “O Mestre, com certeza, irá me ajudar a curar 
minha doença.” Portanto, apesar de parecer que ela estava praticando, em seu interior, 
ela tinha a intenção de se curar. Não estaria ela tentando enganar a mim, enganar aos 
outros e enganar ao Dafa? Ela não poderia enganar ninguém - ela estava realmente 
enganando a si mesma. Apenas a real transformação da mente conta como cultivo 
verdadeiro. Freqüentemente, quando alguns de nossos estudantes atingem a suas idades 
predestinadas - ou seja, quando seus anos pré-estabelecidos acabaram, e elas só podem 
viver até essa idade - se eles ainda são incapazes de se considerarem como cultivadores, 
neste momento, eles morrerão. Mas, normalmente, eles já viveram muito além do limite 
original. São dadas chances e tempo para mudarem, mas se eles realmente não são 
capazes de mudar, então, eles são deixados sozinhos. Na superfície, eles ainda estão 
lendo nossos livros e fazendo os exercícios, mas eles irão morrer. É como o que eu 
disse: nem todas as muitas pessoas que cultivam o Dafa alcançarão a Consumação. Foi 
isto o que eu quis dizer. Em outras palavras, se você não puder realmente se ver como 
um cultivador, se você não for capaz de fazer isto, aqueles de vocês que estão ficando 
velhos, terão que partir. 
  
    Em sua vida, você já viveu todo o tempo de vida humana que você deveria ter vivido, 
então, você precisa fazer o melhor uso de seu tempo para se cultivar. Se você mergulhar 
completamente no cultivo, sua vida será estendida. Logicamente, você não saberá que 
sua vida foi prolongada; vai parecer como se a vida continuasse. A sua constante prática 
do cultivo irá prolongar continuamente sua vida, estendendo, portanto, seu tempo para o 
cultivo, e permitirá que você tenha tempo suficiente para se cultivar e atingir a 
Consumação. Se aqueles de vocês cujas vidas foram estendidas não puderem se 
considerar cultivadores, poderão perder suas vidas a qualquer momento. É por isso que 
o Dafa não pode simplesmente estender casualmente a vida de uma pessoa comum que 
não é capaz de se cultivar. A vida de uma pessoa é predestinada. Quando chega o 
momento certo, ela deve, como esperado, morrer e, então, reencarnar. A pessoa ali já 
está grávida, esperando que ela reencarne, esperando que ela nasça. Se ela não nascer, 
como poderia funcionar? Após ela nascer, ela viverá certo número de anos na sociedade 
humana comum. Mais tarde, ela precisará trabalhar, e o emprego dela espera por ela. 
Não deixá-la partir poderia ser permitido? Você estaria atrapalhando a ordem de toda a 
sociedade. Nós apenas podemos fazer isso para aqueles que cultivam o Dafa. Isto 
porque nada no mundo é mais magnífico do que as aspirações da pessoa de se cultivar e 
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reascender. É por isso que podemos cuidar de tudo isto para você, e, assim, arranjar 
outras pessoas para substituírem você, um cultivador. Portanto, nós dizemos que um 
cultivador não é um humano comum. 
 
    Poderíamos fazer este tipo de coisa para uma pessoa comum? Não devemos levar isto 
a sério? Isto é assim. É por isso que apesar de eu ter dito que o Dafa é tão maravilhoso, 
e apesar de o que eu disse soar bem e vocês terem aplaudido quando ouviram sobre a 
Consumação, se, por outro lado, vocês não puderem realmente se cultivar, vocês não 
obterão nada. Se você não puder tratar-se como um cultivador, você não obterá nada. 
Apenas o aprimoramento do xinxing conta como verdadeiro aprimoramento. Poderia 
uma pessoa impedir a morte apenas ao fazer os exercícios diariamente, como se fossem 
exercícios físicos comuns? Eu diria que isto é uma piada. Se ela pratica os exercícios 
diariamente sem aprimorar o xinxing, eu digo que a pratica dela é o mesmo que fazer 
ginástica. Mas, apesar de ser apenas uma pequena diferença, é difícil para ele mudar. 
Quando você muda e descarta noções humanas - quando você é capaz de fazer isto - 
você então é um Deus. Se você não é capaz de fazer isto, você é um humano. Mas isto 
poderia ser tão fácil quanto soa? Sem uma base mental estabelecida através de um 
processo gradual de cultivo, uma pessoa não é capaz de renunciar a tudo, mesmo se 
você disser a ela para largar! 
 
    Se você enfrentar a morte hoje - independente que forma é - completamente sem 
medo, sem nenhuma preocupação e pensar “talvez eu vá para o Céu após minha morte”, 
então, a morte realmente não acontecerá mais. A chave é a mente da pessoa. Nosso 
cultivo no Dafa se dirige diretamente à mente da pessoa - cultivar é cultivar a mente 
humana. Se a sua mente não mudar, todas as outras coisas que você fez não significarão 
nada. Ações externas não significam nada. 
 
Eu não estou me referindo à estudante que fez esta pergunta. Falo sobre um princípio - 
eu usei esta pergunta para explicar um princípio a vocês.  
 
Pergunta: Se eu quiser resolver um problema ou descartar uma idéia errada, ajudará se 
eu mantiver um pensamento para me encorajar enquanto eu pratico os exercícios? 
 

Mestre: Eu não sou contra você manter um pensamento na mente enquanto pratica os 
exercícios com o intuito de fortalecer sua força de vontade no estágio inicial, nem eu 
poderia dizer que você está errado. Mas o cultivo é uma coisa magnífica, e uma coisa 
séria. Por que usar “um pensamento” para restringir a você mesmo?! Eu acho que é 
melhor se cultivar com um pensamento como este: “Eu quero apenas alcançar a 
Consumação; eu quero apenas alcançar um reino elevado”.  A razão para isto está num 
ditado no mundo do cultivo: “Não busque nada, ganhe naturalmente”. Este é o melhor 
estado mental. Por que aqueles pacientes de câncer que eu acabei de mencionar se 
recuperaram? Eles não pensaram em ter suas doenças curadas, não pensaram que seriam 
curados após lerem o livro. Entretanto, eles foram curados. Isto está de acordo com “não 
busque nada, ganhe naturalmente”. Não tendo nenhum apego e nenhum obstáculo, eles 
se recuperaram rapidamente. Esta é a razão. 
      
Pergunta: Atualmente, há muitas pessoas que vêem à Europa para divulgar o Budismo. 
Qual a diferença entre nosso Falun Dafa e outras praticas Budistas? 
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Mestre: A diferença é incrivelmente significativa. No Budismo, eles adoram Buda 
Sakyamuni; eles acreditam que Buda Sakyamuni fundou o Budismo. Claro, o Budismo 
Mahayana também adora outros Budas, enquanto que o Lamaísmo Tântrico - o 
Lamaísmo Tibetano na China - é totalmente diferente do Budismo que Sakyamuni 
fundou. É por isso que ele é chamado de Lamaísmo. O Buda mais elevado que eles 
adoram é o Tathagata Grande Sol. A Seita Branca do Lamaísmo adora Milarepa. Eles 
são todos diferentes. Portanto, elas se tornaram totalmente diferentes do Budismo de 
Sakyamuni. Isto é o Budismo. Durante o curso de sua transmissão, ele se desenvolveu 
até se tornar uma religião com templos, rituais religiosos, regras e assim por diante. Ele 
é, portanto, uma religião.  
  
    Aqui não temos nada. Eu não digo para vocês fazerem isto ou aquilo, ou que vocês 
devem ser desta maneira ou daquela maneira. Não há nada disso. Você lê e estuda o Fa 
por si próprio é uma boa pessoa por si próprio. Portanto, é completamente diferente de 
uma religião. No que se refere a sua forma entre as pessoas comuns, a nossa, é uma 
forma de cultivo que está completamente desvencilhada e livre de qualquer restrição. 
Por que nós fazemos desta maneira? É porque nós temos o Dafa, a partir do qual nós 
aprendemos e sabemos como fazer as coisas. Já que há muitas pessoas aprendendo, se 
todos nós fossemos nos juntar (e nos cultivarmos juntos), isto criaria um desastre no 
futuro - criaria um desastre para a humanidade. Se ninguém mais fosse trabalhar e 
centenas de milhões de pessoas se tornassem monges e monjas, isto simplesmente não 
funcionaria. Isto traria problemas para a sociedade, para a sociedade humana, e não 
funcionaria. Portanto você deve ir e fazer seu trabalho. Não apenas fazer seu trabalho, 
você deve fazê-lo bem feito. Se você não faz bem seu trabalho, é o mesmo que não estar 
de acordo com o critério para um cultivador, já que um cultivador deve primeiramente 
ser uma boa pessoa entre as pessoas comuns. O que é uma boa pessoa? É uma pessoa 
que é boa onde quer que esteja. Já que você ganha um salário de seu patrão, se você não 
faz um bom trabalho para seu patrão, eu não acho que ele dirá que você é uma boa 
pessoa. Você estaria pegando dinheiro dele sem fazer o serviço. Então, isto significa que 
nós devemos fazer as coisas bem feitas. Aonde quer que você esteja, as pessoas devem 
dizer que você é uma boa pessoa. 
  
    Eu disse que, hoje em dia, as religiões não são mais capazes de salvar as pessoas. Eu 
não disse que elas são religiões malignas. Mas, nas religiões, muitas pessoas são 
movidas por dinheiro. Alguns estão nos templos ou igrejas simplesmente para poderem 
coletar um monte de dinheiro. Dizem que há um monge que é homem número um em 
riqueza, o homem mais rico de seu país. E estas pessoas mandam o dinheiro para casa 
uma vez que elas têm muito. Isto não é o mesmo que ter um emprego? Os monges, na 
China, são até classificados em nível de seção e nível de divisão, e ganham certa quantia 
de dinheiro de acordo com isso. Eu ouvi dizer que existe até um nível de repartição 
pública. Isto significa que não é mais cultivo - eu não reconheço isso como sendo 
cultivo. 
 
    E há algumas religiões que falam especificamente do fim do mundo e focam nessas 
coisas. Estas são religiões cem por cento malignas. Eles causam tumulto social e são 
irresponsáveis com a sociedade. Então, não é difícil distinguir estas religiões malignas. 
Eu também posso dizer a vocês que além das religiões retas, originais, todo o resto são 
religiões malignas. Quando me refiro às religiões retas e originais, falo do Catolicismo, 
Cristianismo, Budismo, Taoísmo e Judaísmo. Estas são as religiões retas originais. Nos 
períodos históricos posteriores, particularmente nas etapas mais avançadas do 
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Cristianismo, 99,9% das religiões que emergiram, são religiões malignas. Por que isto? 
Embora não tenham feito coisas terrivelmente erradas, elas interferiram na salvação das 
pessoas pelas religiões retas durante o período em que as religiões retas ainda eram 
capazes de fazer isto; impediram que as pessoas praticassem um Fa reto, impediram a 
crença das pessoas nas religiões retas. Elas prejudicaram as pessoas levando-as a se 
desviarem e interferiram com um Fa reto, não é? Não são elas malignas? Apenas esses 
pecados já seriam enormes. Tendo as religiões chegado a etapa final, elas não podem 
mais salvar as pessoas. Muitas pessoas dentro delas tornaram-se políticos. 
 
Pergunta: O sofrimento causado pelos apegos pode transformar o carma? 
 

Mestre: Quando você tenta largar seus apegos durante o cultivo, mas não é capaz de 
fazê-lo, você pode transformar carma durante essa dolorosa tribulação. Em quais 
circunstancias você não irá transformar carma? Quando você sabe muito bem que aquilo 
é um apego e ainda assim você simplesmente quer ficar apegado àquilo e simplesmente 
quer fazer as coisas daquela maneira; você não transformará carma através do 
sofrimento. Isto porque você comete erros conscientemente e causa problemas a si 
próprio! Em relação às pessoas comuns, o mesmo princípio aplica-se a elas, portanto, as 
coisas são iguais para elas. Mas, nós não nos importamos com as questões das pessoas 
comuns. Como a sociedade das pessoas comuns se desenvolve é um assunto das pessoas 
comuns. Aqui nós estamos apenas ensinando o Fa para cultivadores.  
  
Pergunta: Homossexuais possuem muito carma? Talvez eles pudessem gradualmente 
romper com seus apegos e praticarem o cultivo no Dafa? 
      

Mestre: Não haveria nenhum problema para aqueles que são homossexuais, contanto 
que abandonem isso, vivam de maneira nobre e reta como um ser humano, e comecem a 
praticar o cultivo. Não pense sobre o problema do carma - não pense mais sobre isto. Eu 
não lhes disse que contanto que você seja capaz de se cultivar, eu posso usar quaisquer 
meios necessários? (Aplausos) Se você está apenas perguntando se há muito carma, 
(considere isto): o órgão de excreção humano normalmente carrega carma à medida que 
ele se esvazia durante a excreção, já que ele é este tipo de órgão. Então esse carma terá 
um efeito se você tem contatos indecentes.  
 
Pergunta: O Mestre disse que três mil universos pequenos constituem o universo da 
segunda camada, que três mil universos da segunda camada constituem o universo da 
terceira camada. Por que é sempre “três mil”? 
 

Mestre: Vocês sabem que eu disse: “nada acontece por acaso e o que é chamado de 
‘natural’ não existe”. Quando a ciência não é capaz de saber ou compreender algo, ela o 
define como “fenômeno natural”. Este termo por si só prende o pensamento das 
pessoas. As pessoas não ponderam mais além disto, já que elas pensam que a ciência é, 
afinal de contas, científica. Eu acho isto realmente risível. A ciência é incapaz de 
explicar as coisas, mas ela pode enganar as pessoas. Na verdade, não há nenhum 
“fenômeno natural”. Vidas que possuem ou não forma, existem simultaneamente neste 
imenso universo. As enormes vidas sem forma exercem suas influências, equilibram 
tudo no universo e criam tudo no universo. Pensem sobre isto: por que as moléculas de 
ferro são arranjadas de forma tão regular? Por que as moléculas de ouro são arranjadas 
daquela maneira?  Por que as (moléculas de) cobre são arranjadas daquela maneira? Por 
que as (moléculas de) alumínio são arranjadas daquela maneira? E por que os arranjos 
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são tão regulares e ordenados? Se o arranjo não for regular e ordenado uma mudança 
acontecerá. Que mudança? Se o ouro não segue aquele arranjo molecular particular dos 
elementos metálicos, ele se tornará alguma outra coisa; a diferença esta apenas na 
superfície. Portanto, todas elas seguem um padrão de regularidade e este padrão de 
regularidade não é de maneira alguma formado naturalmente - apenas acontece que a 
ciência de hoje não sabe disso e é incapaz de detectar isto. Existem vidas mais 
microcósmicas e enormes seres de altos níveis fazendo diferentes coisas, comandando 
diferentes assuntos e equilibrando todas as coisas. 
  
    Eu também quero lhes dizer algo. Eu não quis mencionar isto antes porque as noções 
humanas são tão infantis que são absurdas aos olhos dos seres de alto nível e dos 
Deuses. Quando você alcançar níveis altos, você descobrirá que todas as teorias que esta 
ciência estabeleceu para as pessoas são um tanto quanto ridículas. A ciência agora 
acredita que as pessoas que vivem na Terra são capazes de ficar na Terra sem cair em 
direção ao ar ou irem embora por causa da força gravitacional da Terra. Na verdade, nós 
descobrimos que as coisas não funcionam de acordo com o que a teoria da “gravitação 
universal” declara. Eu não estou ensinando o Fa para as pessoas comuns na sociedade; 
eu estou ensinando meus discípulos aqui que estão se cultivando, dizendo a verdade do 
universo a vocês e a verdadeira situação da vida e da existência material. Neste 
universo, ao redor da Terra, existe um ambiente material extremamente microscópico, 
enorme, composto de vidas materiais, camada após camada, que compõem este 
ambiente no qual os humanos podem viver. Da mesma forma, água microscópica de 
diferentes níveis, que nossos olhos não podem ver, cria os numerosos fatores que 
permitem a existência de plantas, animais e matéria, e isto permite que a humanidade 
tenha vitalidade aqui e seja capaz de viver. 
  
    Existe um tipo de matéria que permite que as pessoas fiquem em pé no chão 
verticalmente e que as impede de se inclinarem lateralmente; e existe um tipo de matéria 
que atua como pressão e que pressiona as pessoas e objetos para baixo para impedir que 
eles flutuem. Existe outro tipo de matéria que assegura a estabilidade geral do cérebro 
humano e outros órgãos. Se o seu cérebro e vários órgãos não fossem estáveis, quando 
você ficasse normalmente de pé, você se sentiria como se você estivesse deitado; ou não 
importa o quão reto você ficasse ali parado, você se sentiria como se nunca pudesse 
ficar de pé. Isto não é de maneira alguma a gravidade gerada pela rotação da Terra. A 
areia em um prato sairá voando se você girá-lo. Portanto, isto não é de maneira alguma 
como as coisas são. Mas, se uma pessoa transcende o ambiente de vida da Terra, quando 
vai além deste ambiente, ela deixa pra trás as fronteiras do ambiente que é mantido para 
os humanos pelos seres de alto nível, e esta pessoa rompe com tal estado. A atual 
ciência chamou isto de “gravidade zero” ou o “estado sem peso”. Vocês sabem que 
apesar de um objeto tão grande quanto a Lua ter “gravidade zero”, ele ainda é 
impulsionado pela Terra, mesmo estando tão longe. Como poderia um humano que não 
foi tão longe quanto a lua ter “gravidade zero”?  
 
    Os humanos têm seu ambiente de vida. Cada planeta está em seu lugar e eles são 
colocados lá pelas enormes vidas no universo. É exatamente como o aço, ferro e ouro 
que temos hoje, cujos padrões de arranjo molecular e atômico em seu interior não 
mudam. Eu disse que não existem “fenômenos naturais”. Apesar de tudo o que a ciência 
não consegue explicar é categorizado como “natural”, ela conseguiu, não obstante, ter 
sucesso em enganar as pessoas. Este termo, de certa forma, enganou as pessoas. Por que 
são sempre três mil? O que eu acabei de falar, foi para dizer a vocês que existe certa 
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regularidade por trás deste número, três mil, e isto é arranjado. Mas não é exatamente 
três mil o tempo todo, por que o que eu declarei são números gerais com o propósito de 
expressar coisas com a linguagem humana de uma forma que permita ao máximo que 
vocês entendam.  
 
Pergunta: Nossos esforços para divulgar o Fa não têm dado frutos. Seria isto devido a 
nosso entusiasmo e ao modo como fizemos as coisas ou devido a uma falta de estudo 
profundo do Fa? Alguém disse, “a natureza inata e iluminada da pessoa saberá o que 
fazer”. Isto está certo? 
 

Mestre: Estas palavras estão corretas. Entretanto, isto ainda não pode ser alcançado sob 
as atuais circunstâncias. Portanto, sob as atuais circunstâncias, você precisa fazer as 
coisas baseado nas situações existentes. Se você quer que outras pessoas obtenham o 
Fa, apenas diga a elas sobre os princípios do Fa no nível mais baixo e superficial, e veja 
se elas querem aprender, já que sua intenção é deixar que outras pessoas saibam sobre a 
melhor coisa. Se elas quiserem aprender, elas aprenderão; se elas não quiserem 
aprender, não tente persuadi-las para que aprendam. A razão é que se o coração de uma 
pessoa não muda e, ainda assim, você tenta persuadi-la e forçá-la a vir aprender por 
causa de seu relacionamento com ela, este aprendizado seria falso. É falso quando uma 
pessoa vem por consideração pela amizade; ela não obterá nada. Não existem regras 
especificas ou tangíveis para a obtenção do Fa, já que nós tomamos o caminho de “uma 
grande via sem forma”. E a divulgação do Fa é feita voluntariamente. Se as pessoas 
querem aprender, deixem-nas aprender. Se elas não querem aprender, deixem-nas em 
paz. Os requisitos que você estipula para você mesmo dependem completamente de 
você. Obviamente, como um cultivador, você apenas precisa elevar o seu xinxing e o 
seu mestre tomará conta do resto. Seu mestre criará condições favoráveis para você uma 
vez que seu xinxing se eleva. 
 
    O problema não é a falta de estudo profundo do Fa de sua parte. Minha maior 
preocupação é a seguinte: após um período de cultivo, uma grande fenda se desenvolve 
entre você e as pessoas comuns em termos de reinos e percepções. Então, se você falar a 
partir de um reino tão alto quanto o seu, você não obterá bons resultados, já que os 
outros ainda são pessoas comuns. Uma pessoa comum olha a bolsa de valores todos os 
dias, faz intrigas contra os outros, luta e compete com os outros por interesses pessoais, 
fica excessivamente feliz com pequenos ganhos e sofre por pequenas perdas, ele faz o 
que bem entende e tem todas as emoções e desejos humanos. Assim é uma pessoa 
comum. Se você abruptamente lhe fala sobre coisas do cultivo de alto nível, o 
pensamento dela com certeza não será capaz de aceitá-las. Você deve apenas dizer a ele 
os significados mais óbvios do Dafa e deixá-la ler por si própria os significados 
internos. Eu acho que será mais fácil a ela aceitar as coisas desta forma.  
   
Pergunta: Alguém disse que miopia é um estado anormal. Ele sugeriu que aqueles que 
usam óculos deveriam tirá-los. Ele disse que isto ajudaria a pagar o débito cármico da 
pessoa. 
  

Mestre: Eu não disse isto. Por favor, não façam isso de modo geral. Eu não estipulei 
aqui como todas as coisas devem ser especificamente feitas. Portanto, por favor, não 
façam o que eu não faço porque a situação de cada um é diferente. Alguns aspectos do 
carma de uma pessoa são fáceis de lidar durante o cultivo e, assim, são transformados 
para ela. Mas a situação não é tão simples para algumas pessoas. Se este aspecto do 
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carma da pessoa é apenas normal, ele será eliminado rapidamente e ela não será mais 
capaz de usar óculos. Sua visão ficará embaçada se ela usar óculos. Uma vez que ela 
tirar os óculos, sua visão ficará boa - tão boa quanto um olho normal. Isto está dizendo 
àquelas pessoas que elas não devem continuar a usar óculos, que seus olhos estão bons. 
Eu me lembro como na última vez em Nova York, quando eu havia acabado de ensinar 
o Fa, alguém balançou o braço e acertou as lentes de contato de outro estudante (as 
lentes que a pessoa usa por baixo das pálpebras). A lente de contato caiu e se partiu, 
mas seu olho não se feriu. Na verdade, isto estava lhe dizendo que seus olhos tinham 
ficado normais. Mas ele não despertou para isto e insistiu em usar a outra lente. 
Entretanto, o olho que não tinha uma lente tinha a mesma visão que teria se ele estivesse 
usando a lente e ele via as coisas muito claramente. Apesar de ele poder ver assim 
claramente e sua visão ter se tornado excelente, ele, ainda assim, usou a outra lente. Ele 
notou uma diferença entre os dois olhos e se sentiu desconfortável. Significava que a 
lente não podia mais corrigir sua visão e ele deveria tirá-la. Entretanto, ele não a tirou e 
insistiu em usá-la. Ainda assim, ele se iluminou para metade disso: ele sabia que aquele 
olho não deveria usar a lente, mas ele ainda estava de maneira desajeitada usando a 
outra lente. Na verdade, ambos os olhos haviam se recuperado. 
   
    Algumas pessoas, entretanto, são diferentes. A miopia de algumas pessoas está 
relacionada a outros complicados fatores que se precisa lidar gradualmente à medida 
que elas continuam a se cultivar e, portanto, não são removidos rapidamente. Se entrar 
em sua mente o pensamento “outras pessoas tiraram seus óculos logo após iniciarem a 
prática, portanto eu também devo tirar os meus”, ou “eu devo tirá-los mesmo se eu não 
puder”, isto pode trazer problemas no seu trabalho e em sua vida diária. Já que ela se 
força a fazer aquilo, e tem tal intenção e quer fazer isto dessa maneira, ela pode fazê-lo. 
Mas isto é uma inconveniência para ela. E ela poderá trazer problemas para si mesma se 
ela força isto, onde simplesmente não está correto. Portanto, em relação a esta questão, 
eu acho que devemos ir de acordo com a situação. Isto é porque diferente de outros 
problemas de saúde que podem afetar o seu cultivo, este não afeta. Uma pessoa que usa 
óculos pode ler os livros e fazer os exercícios. Se isto afeta o seu cultivo, nós então 
iremos ter que realmente resolver especificamente o problema. Não estipule algo de 
maneira rígida ou uniforme - você não deve fazer isto.  
 
Pergunta: Quando alguém repentinamente entende um princípio enquanto estuda o Fa, 
é porque os Budas, Taos e Deuses em certos níveis despertam a sabedoria naquele nível 
já que seu xinxing atingiu aquele nível? 
 

Mestre: Você pode entender isto desta forma. Já que o cultivo depende de você mesmo 
enquanto o gong depende do mestre, você na verdade não faz nenhuma destas coisas, 
nem são estas coisas algo que você poderia fazer. Pensem sobre isto. Alguns de vocês 
leram o livro mais de cem vezes durante o cultivo no Dafa. Quanto mais lêem, mais 
descobrem no livro. Mas aquelas coisas não existem no nível superficial das palavras. 
Por que ele contém princípios tão profundos? Eles não podem explicar. Na verdade, é 
exatamente porque existe um Fa ilimitado por trás das palavras. Quando certo nível é 
alcançado—quando você se cultivou até certo nível e deve supostamente conhecer os 
princípios daquele nível, você entenderá os princípios instantaneamente quando você ler 
aquela frase. Em outras palavras, é hora dos Budas, Taos e Deuses por detrás das 
palavras, deixarem você conhecer os princípios daquele nível. Eles então os apontam 
para você. É por isso que naquele exemplo você se sentiu como, “ah, agora eu entendo”. 
Mas existe outra situação que você não percebeu: quando você passa a entender os 



 52

princípios daquele nível - os princípios por detrás das palavras - seu corpo experimenta 
diferentes reações. Algumas pessoas sentem um estremecimento em seus corpos; 
algumas sentem um calor no topo da cabeça que rapidamente penetra até as solas dos 
pés; e alguns sentem uma corrente morna, como se seu corpo estivesse subitamente 
inchando, como uma sensação de excitação. Existem diferentes sensações. Todo o 
estado da pessoa muda drasticamente naquele momento, mas o que a superfície do 
corpo - o corpo composto de moléculas da maior camada - recebe é, não obstante, 
realmente fraco. Então, isto se torna aquela mera sensação. 
  
    Entretanto, a parte do seu corpo que é composta de partículas mais microscópicas 
passa por tremendas mudanças - mudanças que vão direto até sua medula. Se você 
quiser entrar naquele nível, você precisa estar de acordo com os padrões corporais para 
as vidas daquele nível e estar de acordo com os requerimentos para você daquele reino 
mental. É por isso que mudanças tão grandes acontecem. Mas, quando elas são 
transmitidas para a superfície do seu corpo, elas se tornam realmente fracas. É que nós 
transformamos o seu corpo a partir de sua natureza fundamental, cultivando-o no nível 
mais microscópico. Além do mais, nós separamos a parte que você cultivou da parte 
que você não cultivou. Elas parecem ser um só corpo quando, na verdade estão 
desconectadas no meio, não unidas. Mas, não estão completamente separadas. As partes 
principais não estão ligadas e, no mínimo, a porção cultivada do seu corpo que está na 
superfície continua sem ser afetada. Qual é a vantagem? Vocês se cultivam entre as 
pessoas comuns, portanto vocês ainda têm comportamentos e condutas humanas 
comuns, que são movidas por vários desejos humanos comuns. Você pode até falar 
todos os tipos de coisas que as pessoas comuns falam. Um Deus não pode falar ou fazer 
aquelas coisas. Se a parte que você cultivou fosse seguir você em sua fala ou seguir o 
corpo humano para fazer coisas humanas, ela então não mereceria ser uma parte divina 
e essa parte também seria humana. Você vê a razão por trás disso? 
 
    Para impedir que você decaia, contanto que a sua parte que ainda não foi totalmente 
cultivada seja mantida entre as pessoas comuns e a parte que foi cultivada continue 
intocada, nenhum de seus comportamentos interferirá com sua mente ou seu corpo 
daquele lado. É por isso que são separadas. Este é o método que nós adotamos. Não só 
você pode trabalhar, estudar, e viver entre as pessoas comuns, como também significa 
que você pode se cultivar. As suas partes que vão se consumando vão continuamente 
sendo separadas. Algumas pessoas dizem que ainda surgem pensamentos ruins em suas 
mentes e até pensamentos muito sujos. Não tenha receio. É que seu cultivo ainda não 
atingiu a superfície. Mas, vocês ainda devem reprimi-los e rejeitá-los, já que isto é 
exatamente o que o cultivo é. Por outro lado, mesmo que apenas um pedacinho, mesmo 
que apenas uma célula do corpo humano tivesse alcançado um reino além dos Três 
Reinos (a pessoa se torna um Arhat quando ultrapassa os Três Reinos, quando a célula 
alcança o reino de Arhat), ela dominaria todo o seu corpo; portanto será mais forte ainda 
quando uma grande porção do seu corpo já estiver totalmente cultivada. É porque o 
resto de seu corpo que está nos Três Reinos seria fraco, enquanto que, aquela célula 
seria uma vida de alto nível e é muito forte. Então, o que dominará toda a sua mente, 
sua fala e sua conduta não será de um humano – será a de um Deus. 
  
    Então, porque você ainda não alcançou esse ponto após ter se cultivado por tão longo 
tempo? Na verdade, é porque nós separamos aquela porção. É por isso que você não 
pôde ainda alcançá-lo. Se você pudesse realmente alcançá-lo - vamos supor que eu fosse 
e abrisse as partes trancadas de todos vocês hoje - em seus atuais níveis, a Terra não 
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seria capaz de suportá-los. Cada um de vocês possuiria imensos poderes divinos. Houve 
tremores no momento da Iluminação de Sakyamuni. Naquela época, as pessoas acharam 
que foram terremotos, erosões e tsunamis. Uma grande extensão geográfica tremeu. 
Com tantas pessoas (hoje) - pensem sobre isso - a Terra não agüentaria. A razão é que 
como os corpos de uma pessoa em outras dimensões podem ser infinitamente grandes - 
eles podem ser infinitamente grandes no nível em que vocês estão. O que isto significa? 
Por exemplo, vamos dizer que você se cultivou até certo nível, que você alcançou a 
primeira camada dos Céus, então, o seu corpo aumentará até o tamanho da primeira 
camada dos Céus, e, no entanto, ele também será capaz de encolher e se tornar 
realmente pequeno. Entretanto, nossos atuais corpos humanos são, por outro lado, 
compostos das maiores partículas moleculares; elas não possuem a qualidade de 
inteligência, elas parecem estar fixas. Mas, na verdade, não estão fixas. As moléculas de 
seu corpo se movimentam. Visto sob um super microscópio, seu corpo é como areia. 
Todas as moléculas nele estão se remexendo e se movimentando. Mas, como seus olhos 
são compostos de moléculas deste nível, você não pode ver isto. Por que Sakyamuni era 
capaz de ver coisas em níveis tão microscópicos? Seus olhos eram aqueles de um Buda, 
e eram compostos de matéria de níveis muito, muito altos. Ele podia ver através de 
muita matéria.  
 
Pergunta: Seriam os Budas, Taos, e Deuses em incontáveis níveis e em reinos ainda 
mais altos, a concreta personificação da sabedoria do Mestre manifestada naqueles 
níveis? 
 

Mestre: Você não pode colocar desta forma. Quando você tiver êxito no cultivo, você 
ainda será você. Entretanto, para o imenso Fa e para o universo criado pelo Fa, você 
também é parte do universo. Você pode ver que o corpo humano tem uma mente 
completa e uma boca que fala; e (ao mesmo tempo) você sabe que este corpo é 
composto de incontáveis células em cima de incontáveis e incontáveis células, que as 
células são compostas de moléculas, que ainda mais incontáveis partículas 
microscópicas formam as moléculas. Você poderia dizer que elas não são você? Então, 
tais partículas são parte de você. Isto é diferente dos seus corpos que existem em 
diferentes dimensões, sobre os quais eu falei. Suas células não fazem movimentos tão 
grandes como fazem suas mãos e seus pés. Mas, vocês devem saber que em seus reinos, 
elas se movem da mesma maneira; é que elas são realmente microscópicas naqueles 
reinos e você não pode perceber isso, portanto, não parece que elas estão se mexendo. É 
por isso que todo seu corpo parece estar sob seu controle, sob o controle da consciência 
principal. Mas você também é parte do abrangente corpo do universo e o universo foi 
criado pelo Fa. Esta é a relação.  
 
Pergunta: O tempo é limitado. Enquanto eu quero ler o livro do começo ao fim, eu 
também quero memorizar o livro. Mas, então eu sinto que memorizar o livro irá afetar 
minha leitura do livro. Como eu posso equilibrar os dois? 
  

Mestre: Ler o livro de capa a capa contribui tremendamente para seu aprimoramento. 
Se você quer memorizar o livro, você precisar fazer um esforço para memorizá-lo em 
um prazo de tempo. Isto vai lhe poupar mais tarde de ter que ler com o livro em mãos. 
Mas, você terá que dedicar algum tempo para se dedicar a memorizá-lo. De outra forma, 
se você quer ler para memorizá-lo e, depois, volta a querer lê-lo do começo ao fim, 
pensando assim o tempo todo, então, você ficará preso a essa situação. Memorizar o 
livro não afetará sua leitura do livro do começo ao fim, nem impedirá seu avanço devido 
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à falta de leitura do começo ao fim. Isto é porque quando você memoriza o livro, por 
trás de cada palavra existem infinitos Budas, Taos e Deuses, e cada palavra pode 
permitir que você entenda princípios em diferentes níveis.  
 
Pergunta: Eu pertenço à geração que viu o símbolo nazista. Eu gostaria de perguntar 
por que eles usurparam esse símbolo? Como nós devemos entender o verdadeiro 
significado do símbolo? 
 

Mestre: Vocês sabem que o símbolo  do sistema Buda foi reconhecido pelo Budismo 
na época de Sakyamuni. Mais de dois mil e quinhentos anos se passaram desde então. 
Em outras palavras, ele é muito anterior que os nazistas. Dizem que algumas pessoas o 
encontraram (nas ruínas da) civilização Grega. Neste caso, ele antecede ao Budismo em 
mais de mil anos. Isso significa que sua história é bastante longa. E isto é apenas o que 
pode ser conhecido pelo homem. Na verdade o símbolo pertence aos Budas. Que idade 
os Budas têm? Isto não pode ser medido com o tempo - ou seja, com o tempo da Terra. 
Portanto, este símbolo deles é muito antigo no corpo cósmico e no universo. Se ele é 
antigo assim até mesmo no universo, o que dizer então em termos de humanidade! 
 
    Por que os nazistas o usaram? Eu disse que nada é acidental, que “natural” não existe. 
Esta é uma questão muito sensível para a sociedade humana. Eu apenas ensino o Fa 
para meus discípulos do Dafa. Eu não o ensino para as pessoas comuns na sociedade - 
não ensino a pessoas comuns. Eu só digo estas coisas a vocês porque eu sou responsável 
por vocês no cultivo. 
  
    Nada do que acontece na Terra - ou seja, nada do que acontece na sociedade humana 
- é acidental. Vejam só, para impedir que os humanos se degradassem prematuramente 
até o ponto de serem destruídos - (em outras palavras) para sustentar as vidas humanas, 
permitir ao máximo que as pessoas pudessem voltar novamente quando reencarnassem, 
e não descessem para o Inferno e fossem aniquiladas ao final - os Deuses, no passado, 
ajudaram continuamente os humanos a pagarem seu carma. O homem não sabe disto. 
Enquanto os Deuses ajudavam os humanos a pagar pelo carma, eles também ajudaram a 
sociedade, a matéria e a todos os seres a pagarem seus carmas. Até algumas matérias 
têm carma. Por exemplo, digamos que uma pessoa tenha feitos coisas ruins. Quando ele 
morre, seu carma o acompanha - acompanha o ser dele. E, deste modo, ele não pode 
reencarnar como um humano numa próxima vida. Se ele reencarnar como uma árvore, 
tal árvore terá carma. Se ele reencarnar como um animal, tal animal terá carma. Da 
mesma forma, isto significa que se ele reencarnar como algum tipo de matéria, tal 
matéria também terá carma. Eu digo que se você pudesse abrir os seus olhos e desse 
uma olhada no mundo, seria quase impossível você viver aqui - existe carma saindo de 
todos os lados. O que aconteceria se o carma do homem ficasse excessivamente grande? 
Os Deuses não vêm ao mundo humano para eliminar carma diretamente para os seres 
humanos. A eliminação do carma não pode ser sem condições - no universo há esta lei. 
Portanto, os Deuses sustentam as leis do universo ao fazerem as coisas. 
 
    Há um princípio no universo. Como se chama? Ele se chama “sem perda, não há 
ganho”. Para ganhar a pessoa tem que perder. Portanto, se quiser eliminar carma para os 
humanos, os humanos terão que agüentá-lo. Se você não ajudá-los a pagarem seus 
carmas, eles acumularão cada vez mais carma. Quando o carma se tornar enorme, se 
chama “o mal além do perdão”. A aniquilação é o que virá após o estado de mal além 
do perdão ser alcançado. A existência da pessoa será aniquilada, não será permitida que 
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continue - será completamente aniquilada. Então, se você quiser eliminar carma dos 
humanos para protegê-los, eles terão que tolerar o sofrimento de pagar o carma. Como 
irão sofrer? Eles terão que suportar desastres naturais, calamidades feitas pelo homem e 
doenças. Na realidade, digo uma verdade: se uma pessoa não adoecer, se não ficar 
doente nem uma vez durante sua vida, então, é 100% garantido que esta pessoa descerá 
ao Inferno após sua morte. Isto é porque uma pessoa produz carma enquanto está viva. 
É exatamente como Jesus disse: o homem tem pecados. As pessoas estão em perigo 
quando produzem carma e não pagam por ele. É por isso que as pessoas ficam doentes e 
tem infortúnios. O que acontece quando as pessoas acumulam carma em grande escala? 
Terremotos, incêndios, inundações e até pragas e guerras. 
  
    Falando sobre guerras, nós voltamos ao nosso assunto. A questão ficará delicada se 
falarmos mais detalhadamente dela. O que eu disse é de fato a verdade do universo. 
Então, deixe-me parar por aqui. Nada no mundo é acidental. Já que eu não quero me 
envolver em política ou interferir com a sociedade das pessoas comuns e, já que eu sou 
apenas responsável pelos nossos cultivadores, eu vou parar por aqui. Eu quero deixar 
isto para que vocês analisem por si próprios.  
 
Pergunta: Pessoas de outras práticas freqüentemente nos perturbam em nosso local de 
prática. 
 

Mestre: Se ninguém interferisse com você enquanto você pratica um Fa correto, você 
não teria sucesso nele. Se ninguém criasse problemas a você, você não teria um 
ambiente para aprimorar seu xinxing. É impossível a você ter sucesso no cultivo sem ter 
problemas. Este é o princípio vigente. Entretanto, quando alguns de nossos estudantes 
encontram tais interferências, eles freqüentemente colocam de lado o problema em 
nome do nosso Dafa. Ao invés de examinarem a si mesmos, eles dependem do Dafa 
para empurrar os problemas para longe. Por exemplo, eles dizem, “ele esta aqui para 
danificar o nosso Fa!”. Eles não buscam a causa dentro si próprios ou perguntam por 
que as coisas aconteceram daquela maneira: “Seria por que nós fizemos algo errado? 
Seria por que eu mesmo não fiz as coisas bem? Isto não estaria nos alertando sobre algo 
ou nos testando?” A verdade é que as pessoas de fora nunca poderão afetar o Fa. Tais 
coisas provavelmente aconteceram para aprimorar nossos estudantes. Em certa região, 
estudantes que tinham dois pontos de vista diferentes começaram a brigar. No começo 
eles não consideraram aquele um ambiente onde deveriam fazer avanços que já 
deveriam ter sido feitos, ou uma boa oportunidade para descobrir onde eles haviam 
falhado. Como resultado, eles agravaram o problema. E, no final, eles lidaram como as 
coisas da maneira como fazem as pessoas comuns. Então, eles caíram, pelo menos em 
relação a isto, no reino das pessoas comuns. Portanto, problemas similares acontecerão 
novamente no futuro, porque eu tenho que permitir que você passe essa tribulação. 
Você não pode falhar - você deve passá-la. Eu disse, portanto, que é dessa forma que o 
cultivo procede: não é permitido que você mantenha nenhum apego. Se puderem ficar 
impassíveis até mesmo quando as coisas ficam difíceis, vocês verão que aquelas pessoas 
irão embora por si próprias. 
  
    Entretanto, há outra situação. Nós, seres humanos, possuímos carma. Vocês querem 
praticar o cultivo, porém existem tantos seres nos Três Reinos que não atingiram a 
Realização Correta. Se eles têm contas a acertar com vocês ou se vocês devem a eles em 
qualquer uma de suas vidas passadas, eles realmente virão para se vingar. Eles 
realmente tentarão impedir seu cultivo, e eles aplicarão todos os tipos de métodos para 
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interferirem com vocês. Eles podem até fazer com que coisas estranhas amedrontem 
vocês. Da mesma forma, vocês devem permanecer impassíveis. Vocês estão se 
cultivando agora, então, o que há para se temer? Vocês estão se cultivando de maneira 
nobre e correta. Além do mais, vocês se cultivam num Fa correto. Então, após 
interferirem com vocês de uma forma ou de outra, aquelas coisas diabólicas e malignas 
percebem que é inútil e vão embora. Não podem afetar nada. Já que muitas pessoas irão 
encontrar este tipo de coisa, eu também falei sobre isso no Zhuan Falun.  
 
Pergunta: O que é a “aniquilação do corpo e espírito de uma pessoa”? 
 

Mestre: É algo realmente aterrorizante - extremamente aterrorizante! Se lhes dissesse 
os detalhes, vocês não seriam capazes de agüentar tamanho terror. É simplesmente 
horripilante! As pessoas acham que elas têm apenas uma vida, quando, na verdade, esta 
vida é simplesmente como estar dormindo, pois seu verdadeiro eu assume um pequeno 
papel. Quando você sair da casca do seu corpo físico, você descobrirá que você é leve e 
flutuante. Você descobrirá que sua mente está totalmente aberta, já que você estará 
então livre das restrições do cérebro humano. Ao entrar naquela dimensão, o tempo será 
diferente do tempo da dimensão dos humanos comuns. É como acordar de um sono: 
subitamente, você percebe vivida e claramente bem diante de seus olhos tudo aquilo que 
você fez em sua vida. Cada pequena coisa aparece como se você tivesse acabado de 
fazê-la - é claro assim. O cérebro é subitamente liberado. Você sabe todas as coisas boas 
e coisas ruins que você fez. Você poderia dizer que as coisas que você fez entre as 
pessoas comuns não foram feitas por você? Você não pode simplesmente reencarnar de 
novo pelas boas e continuar fazendo coisas ruins. Os Deuses olham para o seu ser em 
sua totalidade, não apenas uma de suas vidas. Da mesma forma, você, como um ser, 
precisa pagar por tudo que você fez. Este é o princípio. Então, se uma pessoa fizer 
coisas ruins, ela terá que pagar por elas. 
  
    Se a aniquilação deve acontecer, isto é simplesmente aterrorizante! Se o corpo e o 
espírito devem ser completamente aniquilados, como destruí-los? Isto é feito matando e 
exterminando os seres tangíveis de toda vida desta pessoa. No momento em que o corpo 
é morto, seu espírito e todos seus seres inteligentes - que podem existir em reinos neste 
mesmo nível - são todos mortos. Mas, não estará realmente morto após ter sido morto. 
Ele meramente deixou este nível e seus seres mais microscópicos ainda existem. Então, 
os seres mais microscópicos são mortos ao mesmo tempo. E ele precisa pagar em cada 
nível pelo seu carma durante o processo de ser morto. Como ele paga por isso? Ele paga 
através da dor de ser exterminado e através de todo o sofrimento - sofrendo todos os 
tipos de tomentos no Inferno, tal como ser queimado por uma folha de ferro 
incandescente. Em suma, tudo deve ser pago através do tormento e, então, se morre 
nível a nível. Sua existência, entretanto, ainda não acabou após ter sido morto, pois ele 
ainda tem seres compostos de partículas mais microscópicas. Os seres daqueles níveis 
precisam continuar sofrendo, continuar sendo mortos. E, então, seus corpos em níveis 
ainda mais microscópicos continuam sofrendo e continuam sendo mortos até que todos 
sejam completamente aniquilados. Tal agonia é absolutamente horripilante!!! Algumas 
pessoas dizem, “quando eu morrer, todas as coisas ruins que eu fiz terão se acabado”. 
Como poderia ser assim tão fácil?! Você precisa pagar por todas as coisas ruins que 
você fez antes que elas “se acabem”. Entretanto esse “fim”, não é realmente o fim: você 
é lançado a um lugar tremendamente nojento - o lugar mais nojento do Cosmo. Todos 
os Deuses dizem que o catarro humano é a coisa mais nojenta. Você será lançado em 
um pote de catarro. Você acha que o catarro de uma pessoa doente é nojento, a coisa 
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mais nojenta. Mas, deixe-me dizer a vocês que nem isso pode se comparar a esse mais 
nojento do mais nojento dos lugares. Esta pessoa será lançada ao mais nojento do mais 
nojento dos lugares e, ainda assim, ela terá uma vaga consciência e saberá que aquilo é 
nojento. Diga-me, qual deve ser a sensação disto! Ela ficará lá para sempre e nunca será 
capaz de sair. Agora, isto sim é algo realmente horripilante! Sakyamuni não discutiu isto 
até este ponto. Ele apenas falou do Inferno e mencionou os dezoito níveis do Inferno. 
Cada nível do Inferno é mais desprezível do que o anterior. Algumas vezes, eu digo que 
até mesmo dezoito níveis de Inferno não são suficientes para pagar o pecado de uma 
pessoa que danifica o Dafa. Eu acabei de falar a vocês sobre algo horripilante!  
 
Pergunta: Eu fui afortunado por poder participar da tarefa de traduzir os livros do 
Mestre. O Mestre menciona em Zhuan Falun um “monge louco varrendo Qin”. Seria 
este o nome de uma pessoa ou uma anedota histórica? 
 
Mestre: A anedota sobre o “monge louco varrendo Qin” realmente aconteceu. A estória 
aconteceu no templo Lingyin, em Hangzhou na China. O perverso ministro Qin Hui, no 
período Song do Sul, veio até o templo queimar incenso. Lá, um monge usou uma 
vassoura para varrer poeira para cima do ministro Qin Hui algumas vezes. Ou seja, Qin 
Hui entrou no templo enquanto ele estava varrendo o chão e ele, então, usou a vassoura 
para varrer em direção a Qin Hui, varrendo poeira para cima dele até o ponto dos olhos 
de Qin Hui ficarem vermelhos de raiva. Sendo ele o Primeiro Ministro, ele quis que 
seus homens prendessem o monge, mas então ele viu que o monge era demente. Você 
poderia dizer que ele era insano e ele realmente parecia insano, mas, na verdade, ele não 
era insano. Ele era na verdade bem racional. Os métodos de cultivo eram estranhos no 
passado. Nós não podemos fazer com que vocês sigam aqueles tipos de caminhos. Eu 
acho que esta sociedade teria problemas se todos vocês fossem dementes. Neste caso, a 
situação do monge foi causada por um estado de cultivo. “Qin” significa Qin Hui, o Qin 
Hui que causou a morte de Yue Fei*. É uma estória de cultivo da China antiga.  
 
Pergunta: Quanto tempo demora até uma pessoa poder reencarnar novamente? 
 

Mestre: Ah, você esta perguntando, “após a morte, quanto tempo uma pessoa fica lá do 
outro lado antes de reencarnar novamente.” Você está um pouco preocupado demais 
com coisas que não lhe dizem respeito. Estas coisas são arranjadas por aqueles Deuses, 
em particular os que são responsáveis pela reencarnação e assuntos do mundo humano. 
Isto é tudo feito por eles, de acordo com a situação da pessoa e sua situação cármica. 
Entretanto, há certa situação na qual algumas pessoas têm que esperar por um longo 
tempo antes de reencarnarem; outros esperam por um período curto de tempo. Por quê? 
Suponha que quando os seres humanos reencarnam na sociedade, eles têm a tendência 
de virem em grupos. Portanto, ao invés de reencarnarem aleatoriamente em algum 
lugar, eles freqüentemente vêm como um grupo. Pessoas dentro de um grupo formam 
relações sociais entre elas em uma vida e, na próxima vida, é novamente arranjado para 
que elas tenham relações na sociedade. Freqüentemente, aqueles que não têm relações 
com seu grupo, parecem não ter nada a ver com você. Todas as pessoas vivendo neste 
mundo têm a sensação de que certas pessoas na sociedade não parecem ter nada a ver 
com elas, onde algumas outras pessoas sempre parecem ter alguma conexão com elas. 
Elas, provavelmente, são pessoas desses grupos. E, assim, um grupo freqüentemente 
reencarna junto quando chega a hora da reencarnação. Mas eles podem não viver no 
mesmo lugar nem vir todos ao mesmo tempo. Você vem primeiro e ele vem depois; 
alguns são velhos e alguns são novos. De qualquer forma é assim que eles vêem. Após 
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vir para cá, você paga a ele nesta vida o que você devia a ele em sua vida anterior. As 
coisas funcionam assim. Se você foi bom para ele em sua vida passada, nesta vida, você 
terá a ajuda dele e ele lhe pagará com algo bom. É exatamente assim. Isto se refere a 
algumas das coisas que acontecem durante a reencarnação para aqueles que não 
acumularam muito carma. Aqueles cujo carma é enorme talvez sejam incapazes de 
reencarnarem como seres humanos novamente. Eles reencarnam como plantas, animais 
ou eventualmente substâncias. Eles são eliminados apenas no final.  
 
Pergunta: Você disse que uma pessoa não pode assumir o carma dos outros, nem 
mesmo aquele de seus próprios filhos. Meu filho de vinte e um anos esta se tornando 
moralmente depravado. O que eu posso fazer para que ele ganhe um senso de 
responsabilidade? 
 

Mestre: Deixe-me primeiro responder a sua primeira pergunta. O significado é que uma 
pessoa não pode absolutamente mudar a vida de outras pessoas. Você não pode 
controlar nem a sua própria vida, quanto mais a vida dos outros. Não importa o quanto a 
pessoa tente, ela estará meramente trilhando o caminho de sua própria existência. Pode 
parecer que você obteve algo através de seus esforços, quando, na verdade, aquilo era 
inevitável. Se você não tivesse se esforçado arduamente, você não teria obtido. É que se 
esforçar arduamente também passa a ser uma parte normal sua e é certo que você agirá 
dessa maneira quando a hora chegar. Da mesma forma, você comete um crime se você 
não educa seus filhos ou os ensina a se comportarem. Os pais compartilham uma parte 
do carma gerado pelos seus filhos quando eles fazem coisas ruins como resultado de 
terem sido mal educados (pelos pais). Mas, é uma questão diferente se a criança não 
pode ser ensinada desde cedo, já que tudo é pré-arranjado. Por que então vocês ainda 
assim devem educá-los? Se vocês ensinarem a eles a serem boas pessoas, eles não irão 
mais gerar muito carma, a qualidade de suas vidas será diferente e eles até poderão ser 
cultivadores. 
 
    Em relação a pagar pelo carma dos outros, isto é uma coisa assustadora! Isto porque 
se você adicionasse carma dos outros ao seu próprio, você não seria nem mesmo capaz 
de viver mais do que alguns dias antes de morrer. O carma seria tremendo - não é como 
as pessoas imaginam. Eu revelei coisas de níveis altos a vocês, no entanto, vocês 
freqüentemente as compreendem com pensamentos humanos. Isto não funciona. Em 
relação a uma criança se tornar depravada, nós, pais, realmente somos responsáveis por 
educá-la bem. Mas, tal criança já se tornou grande, e não ouvirá de forma alguma. Você 
não o disciplinou estritamente quando ele era pequeno, e você o mimou. Era inevitável 
que ele se tornasse depravado quando crescesse. Eu acho difícil discipliná-lo agora. Se 
ele lhe der ouvidos, você pode oferecer a ele conselhos bondosos quando ele estiver 
disposto a ouvir. É melhor que você não diga nada quando ele estiver irritado, pois dizer 
algo nesta hora seria a mesma coisa que não dizer nada, e você pode até se exasperar a 
ponto de se irritar. Não é culpa sua se ele não pode ser disciplinado de forma alguma. 
Mas, nós ainda assim somos responsáveis por não tê-los educado bem no passado - não 
há duvida quanto a isto. Se a próxima geração da humanidade continuar assim, a 
geração mais antiga terá cometido um pecado.  
 
    Se uma pessoa ainda pode ter uma mente clara e é capaz de achar a si própria - ou 
seja, quando é racional e pondera - você pode dar o livro para ele ler. Se ela puder lê-lo, 
talvez ainda exista uma saída. Alguns daqueles que cometeram crimes no passado, 
consertaram seus caminhos através do cultivo no Dafa. Existem também viciados em 
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drogas que se curaram de seus vícios desde que se juntaram a nós na pratica. Mas, eu 
lhes digo o seguinte: tenham certeza de não trazer nenhum viciado em drogas para 
nossos locais com o intuito de limpá-los de seus vícios - vocês danificarão meu Dafa. 

Nossa prática não faz esse tipo de coisa para as pessoas. As próprias pessoas fazem 
coisas ruins, portanto elas devem sofrer por isto. Com isto, estamos lhes dizendo que o 
poder de nosso Dafa é ilimitado, mas ele é para que as pessoas pratiquem o cultivo. Se 
você realmente pratica o cultivo, não é certo você ter um corpo e uma mente tão sujos. 
É por isso que nós o purificamos. Isto significa que você se sentirá melhor fisicamente, 
seus problemas de saúde desaparecerão, ou talvez seus maus hábitos sejam removidos. 
Isto produzirá estes tipos de resultados. Isto é feito com o propósito do cultivo, não para 
curar as pessoas ou limpá-las de venenos. 
 
Pergunta: Você disse que todas as coisas no mundo têm vida. Por que é que algumas 
pessoas são capazes de se lembrar de coisas que eles fizeram em suas vidas passadas, 
mas poucas pessoas se lembram de que eles foram plantas ou animais antes? 
 

Mestre: Isto é porque você não ouviu de ninguém que tenha sido. Isto não significa que 
não existam. Na verdade existem várias. Algumas pessoas podem se lembrar de coisas 
de suas vidas passadas porque seus cérebros não foram apagados por completo. Durante 
suas reencarnações, seus cérebros não foram apagados devidamente ou parte de sua 
memória não foi trancada firmemente. Ficou um pouco e, portanto, elas têm memórias 
de suas vidas passadas. Em relação às plantas, quando dei seminários para ensinar o Fa 
na China, estudantes escreveram para mim, após dez dias de estudo e cultivo, o que eles 
aprenderam através de suas experiências, e muitas pessoas mencionaram coisas como 
esta. Eles sabiam o tipo de planta a partir da qual eles haviam reencarnado. Mas deixe-
me dizer-lhes: não é a aparência do seu verdadeiro ser, é apenas a aparência dele nessa 
vida em particular. A pessoa pode reencarnar como qualquer coisa durante o ciclo de 
morte e renascimento. O que você realmente é depende do que seu espírito é - apenas 
esta é a sua verdadeira imagem.  
 
Pergunta: Será que podemos mostrar Zhuan Falun para padres e freiras em grande 
escala? 
 

Mestre: Eu, na verdade, considero todos eles como pessoas comuns. Eles apenas se 
tornarão Deuses se eles realmente tiverem sucesso no cultivo. Agora, eles ainda são 
humanos, humanos comuns. Acontece apenas que eles têm um emprego diferente. É 
assim que eu vejo isto. Entretanto, o trabalho deles está relacionado ao cultivo e, assim, 
a religião se tornou um obstáculo para eles. Eles se apegam teimosamente às religiões 
deles, e não são capazes de largá-las - é o maior obstáculo deles com relação à obtenção 
do Dafa. Mas, não existe uma forma como dizer a eles os princípios do Fa. Se os 
corações deles não se comovem por este imenso Fa do universo, vocês não precisam 
mais se incomodarem com eles. E eles têm outro imenso obstáculo: eles nem sequer 
lêem o livro (do Dafa). É difícil lidar com isto. Este é o maior obstáculo deles. Existe 
uma forma de remover tal obstáculo? Vocês podem conversar com eles. Se eles 
aceitarem o que vocês dizem, eles lhes darão ouvidos. Se eles não estiverem dispostos a 
aceitar o que vocês dizem, não há nada mais que vocês podem fazer.  
 
Pergunta: Animais não podem ir ao Paraíso, portanto, não devem existir animais nos 
paraísos celestiais? Esta conclusão esta certa? 
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Mestre: Não é que tento inventar algo aqui; estou ensinando os princípios do Fa do 
Cosmo e sua verdadeira situação. Portanto, sua mente deve estar clara quanto a isso. É 
estritamente proibido aos animais irem para o Céu. Se eles quiserem ir aos paraísos 
celestiais, eles precisam reencarnar como humanos e então praticarem o cultivo antes de 
poderem ir. Humanos também não podem ir para o Céu - eles precisam praticar o 
cultivo. Existem animais nos paraísos celestiais? Sim. Eles são todos animais dóceis e 
bondosos. Existem elefantes e leões, assim como dragões e fênix. Eles não podem ser 
comparados aos animais do mundo humano - eles são deuses, exatamente como os 
dragões adorados no Oriente. Mas existem também outros organismos e animais, cuja 
vasta maioria nasceu naquelas dimensões. Eles foram criados pelo Fa para os seres 
daquele nível, e foram criados com o intuito de enriquecer o ambiente dos seres de alto 
nível daqueles níveis. Existem também os que subiram até lá vindos da Terra, 
entretanto, eles não chegaram até lá através do cultivo. Os paraísos de alguns Budas têm 
animais. Como eles chegaram até lá? Existem outras maneiras. Por exemplo, eles 
podem ter chegado até lá através da salvação dos Budas; eles podem não ter sido 
animais quando estavam na Terra. Eles podem ter sido humanos. Eu não vou entrar em 
detalhes sobre isto. Em outras palavras, vocês devem parar de pensar sobre estas coisas 
divinas. Elas realmente não têm nada a ver com o cultivo de vocês. Durante o cultivo, 
você deve se apressar para se livrar de seus pensamentos ruins. Você deve se tornar uma 
pessoa extraordinária, uma pessoa ainda melhor e finalmente atingir o padrão de um 
Deus. 
 
Pergunta: Em qual dimensão está o espírito-primordial? Ele controla simultaneamente 
os corpos em cada uma das dimensões? 
 

Mestre: Exatamente. Mas isto não é exatamente assim, porque a parte dele que está 
confusa e bloqueada pelas ilusões da sociedade humana comum, não é capaz de vir à 
tona.    
 
    Eu acho que esta conferência do Fa foi um grande sucesso. Enquanto vocês 
compartilhavam suas experiências e entendimentos, na maior parte do tempo, eu estava 
ouvindo ali em cima. Eu descobri nesta conferência que os estudantes caucasianos da 
Europa avançam rapidamente e o entendimento deles do Fa é profundo. Isto nunca 
aconteceu antes - isto é incrível. Em outras palavras, esta conferência do Fa foi um 
sucesso total e alcançou seu objetivo. Eu acho que esta conferência irá, pelo menos 
entre os estudantes que nós temos aqui, iniciar uma onda de estudo do Fa. Vocês vão 
apreciar este Fa ainda mais, e junto a isto, divulgar este Fa e permitir que mais pessoas 
venham para aprender este Fa. Vocês percebem cada vez mais a preciosidade deste Fa, 
e isto é porque vocês conhecem os princípios do Fa em diferentes níveis através do 
constante cultivo e aprimoramento. Isto lhes permitiu que entendessem o que ele é. 
Quanto mais vocês estudam o Fa, mais precioso vocês o acham. Portanto, o que melhor 
nos permite avançar é estudar muito o livro. Ler muito o livro nos permite avançar da 
maneira mais rápida. 
 
    Desde o início, cada um de nossos estudantes sentados aqui foi capaz de escutar 
atentamente e realmente pensar e relacionar as coisas a ele mesmo. Isto é excelente. Eu 
também espero que através desta conferência do Fa vocês progridam ainda mais rápido 
no futuro - progridam ainda mais rápido ao extrair o poder deste Dafa e o poder desta 
conferência do Dafa. Quando eu os vir na próxima vez, vocês, com certeza, terão feito 
avanços ainda maiores e tido mudanças ainda maiores. Isto é certo; não há duvida 
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quanto a isto. Vocês só podem avançar cada vez mais e se aproximarem cada vez mais 
da Consumação. 
  
    Eu não quero dizer mais nada, pois eu já falei bastante. Todos vocês - especialmente 
os estudantes veteranos - sabem o que fazer. Eu só espero que vocês possam equilibrar o 
estudo do Fa, seu trabalho, e as outras coisas que vocês fazem entre as pessoas comuns. 
Eu espero que vocês pratiquem o cultivo de uma maneira nobre e reta, e se esforcem 
para alcançar logo a Consumação. 
 
 
Yue Fei           Um herói de guerra chinês que viveu de 1102 a 1141 D.C. Yue Fei é  
                       lembrado por sua bravura e lealdade ao estado. 
 


