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Já se passou muito tempo desde a última vez que nos reunimos. Muitos dos que estão 
aqui, a maioria, não me conheciam pessoalmente. De qualquer forma, todos vocês têm 
se cultivado muito bem. Digo que nenhum cultivador verdadeiro foi esquecido, tendo 
ele me conhecido pessoalmente ou não. Sempre que estiverem praticando nesta via de 
cultivo, não serão tratados de maneira diferente. (Aplausos). 
 
A maioria dos presentes nesta conferência é de assistentes que têm feito grandes 
contribuições ao Dafa. Talvez vocês achem que as coisas que fazem parecem bastante 
simples, apenas são diferentes dos trabalhos de supervisão de gente comum pelos quais 
se recebe um salário. Vocês fazem estas coisas inteiramente motivados, em função de 
um entendimento do Dafa. Tudo isto pode parecer comum e simples, que não há nada 
de especial nisto. No entanto, digo que as coisas que parecem triviais entre as pessoas 
comuns podem ser realmente extraordinárias no reino de seu cultivo; um reino que você 
ainda não pode ver (Aplausos). Em outras palavras, não considerem o que fazem como 
algo tão comum. Já que estão desempenhando esta função, devem fazê-lo bem. As vidas 
em níveis mais elevados freqüentemente me dizem que o fato de vocês poderem fazer 
contribuições ao Dafa tem estabelecido uma base excelente para suas vidas futuras por 
um tempo muito, muito longo mesmo. Digo que eles os invejam, pois eles não têm 
oportunidades como estas para fazer estas coisas. A Terra não seria capaz de contê-los 
se todos viessem para cá. Por esta razão, as coisas que fazem não são comuns. Agora, 
elas podem não parecer extraordinárias nem irem muito além do nível das coisas das 
pessoas comuns nesta sociedade humana comum. Elas simplesmente parecem muito 
comuns. Geralmente, não há nada de espetacular em nosso cultivo. Normalmente, 
cultivamos o nosso xinxing em meio aos diversos tipos de problemas que se manifestam 
entre as pessoas comuns. 
 
Muitos de nossos praticantes veteranos de Changchun sabem que as coisas não foram 
fáceis no início, quando começamos a divulgar o Dafa e os exercícios pela primeira vez. 
Tivemos um período difícil de provas e tribulações antes que pudéssemos difundir este 
Fa amplamente por todas as partes e pudéssemos divulgá-lo a mais pessoas. Portanto, 
no começo, o trabalho não foi nada fácil. Certamente, superamos esta fase. E foi aqui 
em Changchun que demos o primeiro passo para divulgar este Fa ao público. Naquela 
época, o que foi ensinado não era tão profundo como o que ensino atualmente. Eu 
estava simplesmente ensinando coisas de uma etapa de transição na qual passávamos do 
qigong ao verdadeiro Fa. Em seguida, gradualmente, fui revelando este Fa para permitir 
que mais pessoas pudessem conhecê-lo. Foi feito de um modo muito sistemático e, sem 
dúvida, diferente de como as pessoas comuns fazem as coisas na sociedade humana 
comum. Também não adotamos os métodos administrativos e burocráticos utilizados na 
sociedade humana comum, nem qualquer outra forma. Aparentemente, tudo ocorreu de 
maneira muito natural, no entanto, tudo foi arranjado para que ocorresse como ocorreu: 
do simples ao profundo, já que transmitir um Fa tão imenso é um assunto muito sério. 
 
Muitos de vocês que estão nesta conferência são praticantes veteranos. Desde que este 
Fa foi transmitido pela primeira vez até agora, vocês desenvolveram um profundo 
entendimento do Fa através do cultivo. Além disso, há pessoas de todas as condições 
cultivando este Fa. Quanto mais alto é o nível de educação da pessoa, mais rápido ela 
entende o Fa. Isto não é visto nas práticas comuns de qigong. Por quê? Na verdade, é 
porque o nosso Fa é genuíno, um Fa reto. Depois de um longo período de cultivo, ficou 
claro a vocês que este Fa não é de forma alguma uma teoria da sociedade humana 
comum. Mesmo que vocês busquem em todo o conhecimento humano – do Oriente ou 
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do Ocidente, da antiguidade ou de agora – vocês não encontrarão isto. Para permitir um 
melhor entendimento, também consideramos o modo de pensar e a mentalidade do 
homem moderno. Isto porque, após um longo período de tempo na sociedade, todos 
formaram noções fixas; é algo relacionado ao trabalho ou profissão da pessoa. Por 
exemplo: Alguns de vocês são cientistas, alguns são militares, alguns talvez trabalhem 
no meio político, alguns talvez sejam homens de negócios, etc. Cada um de vocês 
formou noções fixas, seja em termos do próprio trabalho ou da própria percepção do 
mundo. Você pensa que a verdade deve ser de uma forma, ele pensa que a verdade 
deveria ser de outra forma. Todos têm seu próprio conjunto de conceitos já formado. 
 
Muitos de vocês, ao obter o Fa, foram obstruídos pelas noções formadas anteriormente. 
E, assim, tiveram que passar por um processo gradual de entendimento. No entanto, as 
pessoas que começaram a estudar o Fa depois avançaram mais rápido, não parecem ter 
encontrado tais obstáculos. No primeiro ano ou nos dois primeiros anos iniciais quando 
começamos, muitos de vocês, ao obter o Fa, foram bloqueados pelas próprias noções 
pós-natais adquiridas. Alguns utilizaram a ciência para avaliar este Fa; outros usaram o 
materialismo dialético para julgar este Fa e saber se este Fa estava ou não de acordo 
com o materialismo dialético; alguns usaram ainda seus próprios pontos de vista para 
avaliar este Fa. Em outras palavras: Não importa a formação social, todas as pessoas 
têm seus próprios obstáculos. Quando ensino este Fa, com o propósito que vencer tais 
obstáculos, eu faço o máximo possível para utilizar os pensamentos, as idéias e os 
conceitos do homem moderno. Muitos de vocês sabem que quando as pessoas lêem 
meus livros pela primeira vez, muitas delas acham que o que eu ensino é ciência. Este 
não é realmente o caso. Eu simplesmente utilizo a maneira atual de pensar das pessoas 
para romper suas noções para assim permitir que vocês possam entender. Fiz muitas 
coisas neste aspecto. Planejei desta forma ao observar a atual situação da humanidade. 
O objetivo é permitir que você se beneficie e obtenha o Fa durante a transmissão do Fa, 
sem ser afetado por suas noções. Como resultado, durante estes anos de ensinamento do 
Dafa, mais e mais pessoas puderam obter o Fa. 
 
Assistentes e praticantes veteranos nesta conferência: vocês realizaram muitos trabalhos 
extraordinários sem se darem conta disto; trabalhos verdadeiramente extraordinários 
que, na sociedade humana comum, parecem ser coisas muito comuns. Este Fa foi 
revelado ao público para permitir que mais pessoas, de diferentes condições, possam 
entendê-lo. Se ninguém estivesse estudando o Fa ou se cultivando, então, seria o mesmo 
que nada. Certamente, o nosso Fa revela a verdade do Cosmo, algo nunca dito desde o 
começo do Céu e da Terra. Eu sabia que quando levasse este Fa ao público, não haveria 
problemas no que se refere às pessoas entendê-lo. A abordagem que adotamos ao 
transmitir o Fa consiste em usar o raciocínio e os conceitos que os humanos podem 
entender para assim romper e eliminar barreiras e permitir que entendam os princípios 
do Cosmo. No entanto, ser capaz de continuar se cultivando genuinamente envolve uma 
pergunta: Nós podemos prover um ambiente para o verdadeiro cultivo que permita aos 
estudantes progredirem no cultivo e obterem o Fa? Isto é extremamente importante. 
 
Ontem, eu disse aos encarregados dos centros de assistência em Changchun: “A tarefa 
mais importante de vocês é criar para nossos estudantes um ambiente estável de cultivo, 
livre de interferências. Esta é a maior responsabilidade de vocês”. O mesmo vale a todos 
os que estão aqui. A maior responsabilidade de vocês é assegurar que seus centros 
assistenciais e seus locais de prática estejam livres de interferências, e é guiar os outros 
na prática de cultivo. No começo, estas coisas foram feitas por mim. Agora, vocês a 
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fazem, pois vocês já são parte do Dafa. Com tantas pessoas assim, ficou impossível 
estar pessoalmente em todos os lugares. A China tem mais de duas mil províncias e 
cada província ou cidade tem vários centros de prática. É impossível eu, uma pessoa 
com este corpo físico, visitar todos eles. Este Fa foi transmitido ao público. Com este 
Fa, todos vocês sabem o que fazer e todos têm feito muito bem. Não temos regras ou 
regulamentos. 
 
Como vocês sabem, quando Sakyamuni transmitiu o seu Fa, para evitar que seus 
discípulos tivessem problemas no cultivo, ele estabeleceu mais de cem preceitos. Seu 
propósito era fazer com que seus discípulos seguissem esses preceitos no cultivo para 
evitar problemas e assim assegurar que eles alcançassem a Consumação. No entanto, 
hoje, nós não temos nenhuma regra ou regulamento. Por quê? Porque não quero utilizar 
nenhuma forma externa para controlar as pessoas, pois nenhuma forma externa, ordem, 
ou outros meios podem mudar o coração de uma pessoa. O coração de uma pessoa só 
pode ser mudado por ela mesma. Se ela mesma não quer mudar, ninguém pode fazê-lo. 
Qualquer lei, decreto ou regulamento só pode controlar o que está na superfície, mas 
não o que está na essência. Se o coração da pessoa não for tocado e mudar, então, ela 
continuará fazendo as coisas de acordo com as noções dela quando ninguém a estiver 
vendo; com certeza. Portanto, o mais importante é mudar o coração e elevar a 
moralidade da pessoa. Este é o único caminho para mudar fundamentalmente uma 
pessoa, para permitir que a humanidade seja boa outra vez, e para fazer com que os 
cultivadores alcancem a Consumação no cultivo. Não há outra maneira. 
 
Todos nós temos trabalhado muito e feito muito para esta missão. Como vocês são 
cultivadores, não posso lhes agradecer como as pessoas comuns fazem. Você integra 
seu trabalho com sua própria elevação. Seu trabalho é absolutamente inseparável de seu 
cultivo. Os problemas, as diferenças de opinião e os conflitos intensos que você 
encontra em seu trabalho criam as melhores oportunidades para melhorar seu xinxing. 
Vocês que são assistentes; vocês não poderiam melhorar se tais oportunidades não lhes 
fossem dadas. Eu penso que se todos os outros cultivadores obedecessem e fizessem 
tudo o que vocês lhes dizem, então, vocês poderiam desviá-los sem mesmo se darem 
conta disto, não é verdade? Claro, nenhum de nós faria algo assim. Você se aprimora no 
processo de seu cultivo e trabalho. Em outras palavras, você deve integrar o seu trabalho 
ao seu cultivo. Não lhes direi palavras de agradecimento já que todos vocês são meus 
discípulos. Nenhum mestre diria palavras de agradecimento a seus discípulos, e eu 
tampouco farei isto. (Aplausos).  
 
Estou muito contente por ver a todos. Tenho me reunido com alguns estudantes de vez 
em quando e vejo grandes mudanças em vocês. Mesmo aqueles que praticaram por um 
período curto mudaram enormemente. Alguns de vocês tiveram mudanças substanciais. 
Mais um ano se passou como um relâmpago. Desde a última vez que ensinei o Fa aqui, 
nunca me reuni com tantos cultivadores em Changchun. Ao voltar à minha cidade natal, 
quis ver a todos. Sempre levo em consideração um assunto: Sempre que vou a algum 
lugar, muitos e muitos praticantes vão a esse lugar. Isto gera certa pressão na sociedade, 
especialmente quando muita gente está aprendendo nosso Dafa. O número total chega a 
cem milhões se levarmos em consideração os praticantes na China e os no estrangeiro. 
Quando as pessoas conhecem o Dafa, elas se dedicam firmemente ao estudo do Fa. Não 
é como algumas outras práticas nas quais a pessoa pratica hoje e vai embora no dia 
seguinte. 
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Nossa prática é diferente. Nós somos responsáveis por aqueles que se unem a nós e lhes 
capacitamos a praticar o cultivo, a se aprimorar, a ascender e alcançar a Consumação. E 
você pode ver isto. Somos responsáveis perante a sociedade e nossa conduta é reta sob 
todas as circunstâncias; nossa prática é boa para a sociedade, para os indivíduos e suas 
famílias e em todos os tipos de ambientes nos quais se possa viver. Não necessito falar 
muito, pois todos vocês sabem disso. Este é o motivo deste Fa ter tão grande impacto na 
sociedade, o motivo de seu efeito ser tão substancial e de tantas pessoas estarem 
começando a aprendê-lo. Quando vou a um determinado lugar, muita gente vai e isto 
gera diversas formas de pressão. Alguns estudantes me perguntaram: “Mestre, você virá 
ao nosso povoado?” É difícil de responder. Se aceitar o convite, eu terei que ir lá, então, 
é difícil dizer algo. Se eu aceitar ir, os praticantes do local dirão a todos e, antes de 
minha chegada, já haverá uma grande multidão ali. Isto é o que acontece. E, quando o 
número de pessoas é muito grande, algumas agências do governo que não nos conhecem 
ou não nos entendem muito bem, provavelmente nos causarão alguns contratempos. Isto 
danificaria o ambiente de cultivo de nossos estudantes; sendo assim, não estou disposto 
a fazer isto.   
  
Apesar disto, hoje, estou aqui por duas razões: Primeiro, porque nós não nos vemos já 
faz mais de um ano e este é meu povo natal, então, abrimos uma exceção. Além disso, 
estou reunido só com assistentes. Estou reunido apenas com assistentes porque não há 
um lugar o suficientemente grande para reunir todos os nossos estudantes. Ainda não há 
em Changchun um lugar suficientemente grande para receber dezenas de milhares de 
pessoas, portanto, só podia ser feito desta maneira. Segundo, porque o fato de eu viver 
no estrangeiro, provavelmente evita problemas. Estas são as duas razões. Porém sem 
importar onde eu estou, eu conheço a situação de seu cultivo, eu sei a situação de todos, 
de cada um de vocês. Enquanto vocês estiverem estudando o Fa e se cultivando, serei 
responsável por todos vocês. 
 
Não é um problema se vocês, ao invés de terem comprado livros originais, compraram 
cópias piratas. Um livro com tinta preto sobre papel branco não tem nenhum efeito em 
si mesmo. Seja em Zhuan Falun ou em qualquer outro de nossos livros, o que realmente 
produz efeito são os significados internos e as verdades substanciais por detrás das 
palavras. Isto não existe nos outros livros. Então, não importa se você tem uma cópia 
manuscrita ou uma cópia pirata. O livro terá naturalmente significados internos desde 
que você estude o Fa e se cultive. Fa-Buda não tem limites e seu poder é simplesmente 
enorme. Além disso, é totalmente diferente do conceito de tempo e espaço das pessoas 
comuns. No entanto, não comprem essas cópias piratas em que o tipo da escrita foi 
modificado. Se encontrarem algum livro assim, avisem as agências do governo que 
cuidam desse tipo de assunto para que investiguem e rastreiem a procedência disso. Não 
há problemas se vocês tiraram cópias do original, pois neste caso, não haverá nenhum 
conteúdo errado.  
 
Hoje, eu queria principalmente ver a todos. Muita gente também queria me ver, então, 
eu me sentarei em um lugar um pouco mais alto (Aplausos). Agora que estou aqui, 
aproveito a oportunidade para falar sobre alguns assuntos. Não é fácil para nós nos 
encontrarmos. Se alguns de vocês sentirem a necessidade de me fazer perguntas, podem 
escrevê-las em um pedaço de papel e eu as responderei. Porém sejam concisos. Não 
precisam prefaciar dizendo coisas como: “Mestre, sentimos muito a sua falta” ou “O 
Dafa é tão grandioso”. Não há necessidade disso. Apenas escrevam suas perguntas indo 
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direto ao ponto. Desta forma, eu poderei lê-las rapidamente sem perder tempo enquanto 
leio suas perguntas. 
 
Vou agora falar sobre dois assuntos. Eu já falei sobre alguns assuntos anteriormente em 
diferentes ocasiões. Algumas vezes, eles têm mais a ver com certas regiões e ambientes. 
Portanto, é como se eu repetisse coisas que já foram ditas anteriormente. Porém, posso 
explicar-lhes outra vez em detalhes. Começarei falando de dois assuntos. 
 
O primeiro assunto se refere ao porquê de o nosso Dafa não seguir as convenções 
gramaticais. Isto se tornou um grande obstáculo para os intelectuais e para aqueles com 
alto grau de escolaridade, especialmente aos que se dedicam a trabalhos literários, ao 
estudo da língua chinesa, etc. Por que não podemos seguir as convenções da linguagem 
das pessoas comuns quando ensinamos o Fa? Como vocês sabem, o significado de um 
termo padronizado já está predefinido: “Esta palavra significa precisamente isto”. Além 
disso, a linguagem padronizada é limitada e é incapaz de descrever o incomensurável 
Fa. Neste imenso Cosmo, a Terra dos humanos não é nem sequer uma partícula de pó 
dentro de uma partícula de pó que está dentro de outra partícula de pó. É assim pequena. 
Como seria possível conter tão imenso Fa? Como seria possível limitar o Fa do Cosmo 
às convenções da linguagem humana? Como Ele poderia se ajustar às convenções da 
linguagem humana? É absolutamente impossível. 
 
Nosso Fa simplesmente utiliza a linguagem humana. Quanto a como usar tal linguagem 
ao ensinar o Dafa, o importante não são as regras e sim você poder entender. Este é o 
propósito. É por isso que a linguagem que nós utilizamos não segue as convenções da 
gramática padronizada. Com o objetivo de transmitir este Fa, minha mente não tem 
nada que tenha sido formado por conceitos fixos. 
 
O outro assunto que gostaria de falar é sobre o porquê de usarmos termos da Escola Tao 
em nosso Dafa. Umas poucas pessoas afiliadas às religiões nos atacam dizendo: “Ele 
mistura coisas da Escola Buda e da Escola Tao, e também fala sobre ciência”. De fato, 
como eles poderiam saber que independentemente de ser ciência, da Escola Tao ou da 
Escola Buda, não passa de uma ínfima porção de uma ínfima porção ao nível mais baixo 
do Dafa. Já que ensino o Fa ao homem moderno, obviamente, tenho que incorporar os 
conceitos do homem moderno em meus ensinamentos. Se eu utilizasse a linguagem e as 
palavras dos Céus em minhas lições, ou inventasse novos termos, vocês não poderiam 
entender. Por isso, é deste modo que ensino o Fa. 
 
Por que usamos termos da Escola Tao? Já falei sobre isto em diferentes ocasiões. Nosso 
Dafa ultrapassa o reino da Escola Buda. Eu ensino o Fa do Cosmo tendo como base a 
Escola Buda. Dentro da extensão deste Dafa – em outras palavras, dentro do Cosmo 
inteiro – a Escola Buda não é a única escola que existe. Há Budas, Taos e muitos tipos 
de Deuses que vocês desconhecem; há todo tipo de Deuses. Sem importar o quão vasto 
é o Dafa, eu não estou dentro dele, enquanto que todos vocês, e todos os seres, estão 
dentro dele. Em outras palavras: O Fa criou todas as vidas assim como o ambiente para 
vocês existirem e as formas de vocês existirem.  
 
O Cosmo é tão vasto e o Fa que ensino é tão imenso que obviamente as coisas da 
Escola Tao e coisas de outros seres divinos estão contidas Nele. Na realidade, vocês não 
perceberam que as coisas das religiões ocidentais também estão contidas nele. Isto 
porque não ensino apenas para pessoas chinesas ou de uma só nacionalidade, ensino 
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para pessoas; são pessoas de muitas e muitas nacionalidades. E eu tenho que restaurar 
toda a matéria e todas as vidas desviadas de modo a retorná-las ao padrão mais original, 
mais essencial e ao melhor estado. Por isso, faço as coisas desta maneira. Em outras 
palavras, ainda que esteja ensinando Fa-Buda, na realidade, eu ensino o Fa do Cosmo 
da perspectiva dos Budas. A imagem que criei para mim mesmo é a imagem de um 
Buda, sendo assim, não é errado eu chamá-lo Fa-Buda. 
 
Eu sou responsável por vocês. Não posso levar todos vocês ao Mundo Falun da Escola 
Buda ou aos mundos de certos Budas. Todos vocês devem estar pensando a mesma 
coisa: “Mestre, eu só quero ir ao seu mundo”. O que vocês estão pensando não é errado. 
No entanto, devo dizer que só olho o seu coração. Se você usar noções de pessoa 
comum ao pensar nos Deuses, ou se usar a mentalidade de pessoa comum para querer 
entender sobre os Deuses, você nunca conseguirá. Se você tivesse o pensamento de um 
Deus, todos os seus conceitos mudariam. Se vocês tinham os seus próprios mundos, se 
vieram aqui de diferentes níveis para obter o Fa, se eram Taos ou Deuses, então, vocês 
devem retornar aos seus lugares de origem. Freqüentemente, digo que vocês não têm 
idéia de quem são vocês mesmos nem porque estão aqui. Vocês simplesmente deveriam 
se concentrar no cultivo e assimilar-se a este Dafa. Em outras palavras, sem importar 
quem você era – um Buda, um Tao ou um Deus – você deve se assimilar a este Dafa do 
Cosmo antes que você possa retornar. Eu garanto que vocês estarão completamente 
satisfeitos com o que está reservado a vocês no futuro. Não só estarão plenamente 
satisfeitos como também o que obterão será muito mais do que vocês podem imaginar. 
Eu lhes darei um ambiente melhor, um que é muito melhor que o original. Coisas que 
estão além da sua imaginação (Aplausos). O que disse foi para explicar o porquê de 
usarmos termos de outras religiões. Esta é a razão.  
 
Falando de religião, penso que é apenas conceito humano, um nome dado pelos seres 
humanos. O conceito religião é muito ambíguo, não tem uma definição precisa. Quando 
Sakyamuni ensinou seu Dharma, ele não disse que aquilo que ele ensinava era uma 
religião. Nem Jesus disse que seu ensinamento era Cristianismo, nem Santa Maria disse 
que o seu era Catolicismo. Na realidade, eles tinham suas próprias formas de se referir a 
isso e seus próprios termos quando falavam a respeito disso aos seus discípulos. Porém, 
absolutamente não eram os conceitos utilizados pelos seres humanos. Os Deuses não 
reconhecem as religiões. Devido a isso, hoje em dia, muitas pessoas não podem ter êxito 
no cultivo em suas religiões. Na verdade, pode ser que eles não queiram praticar de 
verdade o cultivo, apenas achem que sua religião é boa. O que eles defendem são suas 
religiões e não os Budas. Os Budas olham somente o coração da pessoa; os Deuses só 
olham o coração da pessoa. Se você não pode cultivar genuinamente em uma religião, 
isto equivale a não fazer nada. O máximo que se pode dizer é que você faz parte de uma 
religião ou se tornou um monge ou uma monja, no entanto, isto não significa que você 
seja um discípulo do Buda. Um Buda só olha o coração da pessoa. Tornar-se um monge 
ou uma monja é apenas uma formalidade pela qual você expressa a sua reverência a um 
Buda. Somente através de uma transformação fundamental de si mesmo é que você 
pode se converter em um verdadeiro discípulo do Buda. Se você não se tornar um 
monge ou uma monja em seu coração, se seu coração realmente não se converter, é tudo 
em vão. Claro, você talvez diga: “Tenho um coração muito devoto”. Mas você não é 
devoto à prática de cultivo e sim a uma religião, e suas formalidades são cheias de 
intenções. Você não conseguirá nada.   
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Com relação a este assunto, digo que este Fa é tão imenso que contém todas as vias de 
cultivo e todas as vidas no Cosmo. A quantidade de termos Taoístas que citei, na 
realidade, é muito pouca. Eu só posso falar sobre essas poucas religiões ortodoxas, já 
que não foram muitas as que foram transmitidas aqui na Terra. 
De fato, existem muitas e muitas vias de cultivo no Cosmo, porém só umas poucas 
existem na sociedade humana.  
 
Como eu só queria me encontrar com vocês, eu não tinha a intenção de falar muito. 
Quanto às coisas relacionadas ao cultivo, quer tenham me visto ou não, não importa, 
todos podem igualmente praticar o cultivo. Não há problema nisto. No entanto, vocês 
sempre querem me ver, então, utilizei esta oportunidade para me encontrar com vocês. 
Não preparei mais nada para falar. Sinto que não é fácil para nós nos reunirmos. Como 
disse anteriormente, você podem passar para mim suas perguntas escritas em um pedaço 
de papel. Podem começar a passar as perguntas agora. Eu responderei as que precisam 
ser respondidas. 
 
Pergunta: Quanto aos artigos: “Desenterrando as raízes” e “Para quem você existe”, há 
duas interpretações diferentes em nosso local de prática. Uma, que é correto tomar 
ações para salvaguardar o Dafa; a outra, que deveríamos nos concentrar no cultivo, pois 
a elevação dos praticantes no cultivo é o ato supremo para salvaguardar o Fa. 
 
Mestre: Digo a vocês o seguinte: Depois que escrevi estes dois artigos, alguns puderam 
lê-los com uma mentalidade de cultivador, enquanto que outros os leram com uma 
mentalidade de pessoa comum. Alguns agiram erroneamente, porém não admitem. 
Mesmo depois de lerem os artigos, ainda não querem admitir isso e ficam justificando a 
si mesmos com uma mentalidade de pessoa comum. Também há estudantes que buscam 
no Fa determinadas palavras minhas que os ajudem em seus argumentos quando 
disputam entre si. Todos vocês estão citando o Dafa fora do contexto utilizando uma 
mentalidade de pessoa comum. Vocês não tentaram entender o Fa da perspectiva do Fa. 
Se vocês tivessem visto as coisas de outra perspectiva, vocês não teriam atuado dessa 
forma. Qualquer problema que você encontra está relacionado com o seu coração. O 
artigo: “Desenterrando Raízes” foi escrito devido ao incidente que ocorreu em Pequim. 
Muitos de vocês sabem o que aconteceu. Não quero falar sobre o incidente aqui. 
 
Pergunta: Já que Sakyamuni veio de um universo do sexto nível, então, por que ele não 
foi capaz de ver os limites deste pequeno universo? 
 
Mestre: Isto não é algo que você possa entender com a lógica do pensamento humano 
comum. De fato, Sakyamuni não veio somente do universo de sexto nível. Ele veio de 
um reino extraordinariamente alto. Foi impossível a ele vir ao mundo humano com 
coisas de um nível tão elevado. E, como as pessoas daquele tempo só podiam entender 
princípios limitados do Fa, Sakyamuni transmitiu o Fa de Arhat. O que resta hoje em 
dia não é mais que isso. Porém, naquele tempo, ele, na realidade, ensinou muitos 
princípios de níveis mais elevados, ainda que nenhum deles tenha sido deixado. Durante 
os mais de 49 anos que ele ensinou o Fa, ele não ensinou o Fa além de: “O Grande 
Quatro”. É algo que não tem nada a ver com o cultivo de vocês. Digo a vocês: Não se 
preocupe sobre quem você é e de onde você veio. Alguns de vocês no auditório também 
vieram de reinos muito elevados; vocês não podem ver nada, nem sequer coisas além do 
que é humano. Para os cultivadores, e para os indivíduos que ensinam o Fa, tem que ser 
assim, e deve haver restrições para que eles possam ficar nesta Terra. Digo que se 
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minha mente não tivesse nenhum pensamento de pessoa comum, eu também não 
poderia ficar aqui. Antes de começar esta missão, eu formei uma mente humana de 
modo a poder ficar entre as pessoas para ensinar o Fa desta forma. Há muitas coisas que 
estão além da sua compreensão. 
 
Pergunta: O trabalho de um assistente poderia ser dificultado por uma deficiência na 
fala? 
 
Mestre: A dificuldade na fala pode ser maior ou menor. Se você gagueja ou se sua 
língua tem uma incapacidade pequena, ou ainda se sua habilidade de se expressar é 
fraca, nada disso tem importância. Certamente, como cada vez mais pessoas aprendem o 
Dafa, o nível social daqueles que mantemos contato na sociedade é cada vez mais alto, 
e uma pessoa com educação elevada que começa a estudar o Fa se incomodaria com 
isso. Na minha opinião, seria apropriado que todos nós falássemos bem. Por esta razão, 
eu sugiro que se um assistente tem dificuldade na fala, que ele seja acompanhado por 
alguém que tenha um entendimento profundo do Fa e um alto nível de educação (um 
alto nível de educação não equivale a um profundo entendimento do Fa) para ajudá-lo. 
Esta pessoa, além de ter um entendimento profundo do Fa, deve ter estudado o Fa por 
um bom tempo; ela também deve ter atravessado algumas provas e não ter tido recaídas. 
Você pode pedir a tal pessoa que seja seu auxiliar ou pode dar seu lugar a ela já que um 
cultivador não deve ser assistente com o mero propósito de fazer tal trabalho; na 
verdade, o propósito é praticar o cultivo. Se alguém diz que tem que ser um assistente e 
que ninguém pode tirá-lo dessa posição, eu penso que este apego deve ser eliminado 
mais cedo ou mais tarde. Isto ocorrerá mais cedo ou mais tarde. Vocês devem se 
lembrar que não vieram aqui para serem assistentes. Vocês vieram aqui para praticarem 
o cultivo. Não acho que uma pequena deficiência na fala seja um problema. 
 
Pergunta: Quando retornarmos ao nosso mundo original através do cultivo, poderemos 
ir além dos nossos níveis originais? 
 
Mestre: Você está pensando outra vez sobre coisas dos Deuses com sua mentalidade 
humana. Quando você se tornar consciente de tudo, você se sentirá envergonhado por 
ter feito esta pergunta. Não se preocupe com essas coisas. O Dafa criou o melhor para 
vocês. Dedique-se ao cultivo. Na realidade, muitos de vocês se preocupam em regressar 
ao lugar ao invés de se preocuparem por estarem longe do lugar de onde vieram. Para os 
Deuses, tais coisas são totalmente diferentes de seus conceitos. Não é como você pensa. 
 
Pergunta: Além do Mundo Falun, quantos mundos existem em níveis mais elevados 
ainda? 
 
Mestre: Sua mente deveria se concentrar no cultivo! Digo que há muitos mundos, são 
incontáveis. Você pode contar o número total de moléculas em seu corpo? Todos os 
corpos dentro dos Três Reinos são chamados “corpos humanos”. O corpo humano é 
composto de partículas microcósmicas que constituem um plano de partículas maiores, 
e este plano de partículas maiores forma outro plano de partículas ainda maiores. 
”Corpo humano” é um nome genérico usado dentro dos Três Reinos. Você sequer sabe 
quantas partículas existem somente dentro dos Três Reinos! Há incontáveis. Não 
importa que nível você alcance no cultivo, ninguém na audiência jamais saberá quantos 
mundos há no universo. Esta é uma verdade absoluta. 
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Pergunta: Tenho praticado por vários anos. Freqüentemente durmo durante a 
meditação. Isto sempre me aborrece. 
 
Mestre: Todos vocês sabem sobre como suportar dificuldades. Porém, você não 
percebeu que sua sonolência também é um demônio que lhe atormenta e tenta impedir 
que você se cultive! Não é hora da sua força de vontade assumir o controle? Não creio 
que se você mantiver os olhos abertos, você dormirá! Se você não puder controlar isso, 
abra os olhos durante a prática. Você tem que vencer esse obstáculo. 
 
Pergunta: Quando uma criança é educada, mas se recusa a obedecer, é correto deixá-la 
continuar assim? 
 
Mestre: Não exatamente. Os pais cometem um crime quando fazem tudo o que seus 
filhos querem. Não se pode dizer que você não tem nada a ver com o grau de 
depravação que a sociedade humana alcançou geração após geração. Digo que vocês 
têm que disciplinar seus filhos. Notei que a sociedade nos Estados Unidos é restringida 
por suas leis e as pessoas não podem disciplinar seus filhos. Disciplinar as crianças é 
quase fazer algo ilegal. As crianças tratadas assim se tornam mimadas e não sabem 
perder. Essas crianças não sabem o básico sobre como se comportar, elas deixam de 
lado os bons modos. Que tipo de seres humanos estamos formando para o futuro? Digo 
que a China tem uma tradição que diz que você tem que disciplinar e educar seus filhos. 
Você não pode ceder sempre. Podem dar umas palmadas ou colocá-los de castigo. Nós 
dizemos que os cultivadores não devem ficar bravos, contudo, você deve educar as 
crianças. Se você, com um bom estado de ânimo e um sorriso, der umas boas palmadas 
nelas, elas, ainda assim, sentirão dor. O propósito é ensinar à criança uma lição; dizer 
que não pode fazer coisas erradas. Educar as crianças não é errado. Pensem desta forma: 
Eu não estou fazendo isto porque estou apegada às minhas coisas; estou fazendo isto 
porque é algo bom tanto para a sociedade como para a humanidade do futuro. Mas, se 
vocês estiverem apegados demais a isto, irão ao outro extremo. Eu quero dizer que não 
há problema em disciplinar as crianças, mas devem fazê-lo com sensatez.  
 
Pergunta: Nós existimos para a verdade de Fa-Buda? 
 
Mestre: Este assunto é realmente profundo. Durante o cultivo, alguns pensamentos que 
as pessoas têm são corretos. Para ser exato: Fa-Buda criou os ambientes de vida para os 
seres viventes e deu vida aos seres humanos. Esta é a relação. Os seres viventes existem 
de acordo com a forma de existência em seus reinos. Se você é um Grande Ser 
Iluminado que é capaz de ser responsável pelas coisas abaixo de seu nível, talvez você 
exista para mais vidas. Esta é a relação. 
 
Pergunta: Logo que começo a ler Zhuan Falun, sinto sono... 
 
Mestre: Se esta pergunta foi feita por um de nossos assistentes, creio que ele deveria 
parar de servir como assistente e, por enquanto, deixar outra pessoa fazer isso. É melhor 
você estudar mais o Fa e fazer progressos antes de reassumir sua função de assistência. 
Já que você sente sonolência assim que começa a ler Zhuan Falun, então, talvez você 
não tenha lido o livro nem uma única vez. Como então você pode ser um assistente? A 
palavra assistência implica que você deve assistir, porém, como você assistirá aos outros 
assim? Estamos aqui ensinando o Fa. Os movimentos são apenas um método auxiliar 
para alcançar a Consumação. Não importa o quão precisos sejam os seus movimentos, 
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você não pode ter êxito no cultivo sem o Fa. O Fa é o mais importante. Ficar sonolento 
quando lê é o mesmo que se tornar sonolento durante a meditação; a situação da qual 
falei anteriormente. 
 
Pergunta: Por que o carma de pensamento de algumas pessoas é tão forte? E por que 
sempre volta depois de um período de tempo? 
 
Mestre: É um fenômeno comum. Deixem-me dizer-lhes, vejo que vocês estão 
realmente indo bem no cultivo, especialmente os praticantes veteranos. Estou 
verdadeiramente feliz em vê-los. Mesmo assim, vocês podem ter esses tipos de 
problema. De tempos em tempos, seus pensamentos podem ainda refletir coisas muito 
más. Ocasionalmente, seus pensamentos podem refletir coisas muito más e essas coisas 
más podem inclusive se tornar cada vez piores. Direi a vocês o porquê disto ocorrer. 
Durante a prática de cultivo, como todos sabem, nós transformamos vocês desde o nível 
microcósmico, desde a composição de suas vidas. Então, a parte de vocês que foi 
transformada alcançou o padrão e já não é mais humana. Esta parte transformada não 
pode seguir a humana quando esta faz algo. Se isto ocorresse, seria o mesmo que um 
Deus cometendo um ato mau e assim teria que cair. Isto absolutamente não é permitido. 
Esta é a razão pela qual, enquanto vocês se cultivam, as partes já assimiladas ao Fa são 
constantemente separadas. O cultivo de vocês vai se expandindo de dentro para fora, de 
modo similar aos anéis anuais do tronco de uma árvore, anel após anel, até chegar à 
superfície. A casca da árvore é como a sua superfície exterior. Então, você se cultiva 
desde a parte que foi completamente cultivada (microcósmico) e vai se expandindo até 
que a superfície mais externa seja finalmente alcançada. A parte que você cultivou 
completamente é divina e a parte que ainda não foi completamente cultivada é humana. 
 
Eu começo desde o nível microcósmico de sua vida; ou seja, começo a lhe transformar 
desde a parte mais profunda de sua vida. As mudanças na superfície são relativamente 
insignificantes. No entanto, ao se cultivar, você tem que se controlar a si mesmo durante 
todo o caminho até o final. Claro, até que as mudanças se manifestem na superfície, os 
pensamentos humanos ordinários continuarão existindo em sua mente, os quais às vezes 
podem ser muito maus. No entanto, você é capaz de reprimi-los. É seu autocontrole em 
ação; no passado, você não conseguia reprimi-los. Já que eles vinham de níveis muito 
profundos, você não era capaz de reprimi-los. Agora, ainda que tais pensamentos maus 
surjam repentinamente, você é capaz de reprimi-los e controlar seu comportamento e 
pensamentos no cultivo. Este estado se manifesta apenas no cultivo no Dafa. 
 
A parte que foi completamente cultivada é separada para assegurar que você não sofra a 
interferência desse tipo de coisa, e isto faz com que sejamos capazes de praticar o 
cultivo. Certamente, com o objetivo de possibilitar o seu cultivo entre as pessoas 
comuns, as coisas na superfície serão enfraquecidas aos poucos. Por exemplo: Digamos 
que a sua parte que foi completamente cultivada consiste de cem camadas, então, 
apenas uma camada pode ser mudada na superfície. Isto é só para ilustrar a idéia de que, 
em termos de proporção, a mudança na superfície é muito pequena. O propósito é 
permitir que você pratique o cultivo entre as pessoas comuns. Se todas as coisas fossem 
eliminadas e você não possuísse mais noções nem pensamentos humanos, você já não 
seria uma pessoa comum na superfície nem poderia se cultivar entre as pessoas comuns. 
 
Digo que sem uma mente humana comum, vocês saberiam tudo o que os outros estão 
pensando, e sofreriam a interferência de muitas coisas. Por detrás daquilo que as 
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pessoas emitem, por detrás de seus movimentos, expressões, e até do ato mais sutil, há 
intenções. Além disso, algumas pessoas carregam pensamentos realmente malvados, 
procuram tirar vantagens dos outros. Assim como o pensamento dos ladrões e das 
prostitutas, algumas pessoas pensam sobre todo tipo de coisas más. Então, se você não 
tivesse uma mente humana comum, não haveria como ficar neste mundo. Este mundo 
está muito podre. Adotamos esta forma de cultivo, que é a mais rápida, para permitir o 
cultivo neste ambiente. Nós não permitimos que a sua parte que já foi completamente 
cultivada seja tocada; nós a separamos. Enquanto você perseverar no cultivo, continuar 
lendo o livro, e aprimorar continuamente sua percepção e entendimento, a sua parte 
cultivada estará continuamente se expandindo. Em outras palavras: irá se aproximando 
cada vez mais da superfície. Você alcançará a Consumação no momento em que a 
camada superficial for transformada. Portanto, não fique preocupado por ainda ter 
pensamentos maus em sua mente. No entanto, esteja alerta; se você pensa: “Agora que o 
Mestre explicou, eu entendi. Isso é para possibilitar o meu cultivo entre as pessoas 
comuns. Sendo assim, que seja assim”. Ceder ao carma equivale a não se cultivar. É 
como ocorre. 
 
Pergunta: Mestre, por favor, poderia nos explicar o que são as “técnicas mágicas”? 
 
Mestre: As técnicas mágicas variam de religião para religião e de um cultivo para o 
outro. E há diferentes técnicas sobrenaturais em diferentes níveis. Genericamente 
falando, são diferentes métodos utilizados nas práticas de cultivo ou em demonstrações. 
São simplesmente essas coisas. Elas incluem a cura, o exorcismo de demônios, etc. Para 
que você quer aprendê-las? O que você aprendeu já inclui tudo, só que não pode ser 
revelado. O mais importante para você no presente é se elevar e regressar rapidamente. 
 
Pergunta: Podemos entender os Três Reinos como os reinos das deidades, dos humanos 
e dos espíritos? 
 
Mestre: Já falei sobre os Três Reinos em várias ocasiões. Também falei sobre isto em 
nossos livros. Os Três Reinos é uma área composta de três partes: O Reino dos Deuses, 
o Reino das Formas e o Reino dos Sem Forma. Não é permitido aos seres dos Três 
Reinos saírem dele à vontade. Não é permitido aos seres fora dos Três Reinos entrarem 
à vontade, não importando quão poderosos sejam. Este é o lugar onde existem todas as 
substâncias relacionadas com os humanos. Logicamente, os humanos no mundo, as 
deidades e os espíritos estão incluídos nele. Ainda que todos esses seres estejam dentro 
dos Três Reinos, não é como vocês imaginam. Os Três Reinos é um domínio designado 
pelos Céus. Os seres que caem dentro dos Três Reinos não podem sair e, portanto, não 
podem regressar aos Céus; com exceção daqueles que praticam o cultivo. No entanto, 
nem todos aqueles que praticam o cultivo conseguirão sair. Muitos cultivadores são 
incapazes de sair, e só podem ficar na Terra ou em diferentes níveis dentro dos Três 
Reinos. Os seres fora dos Três Reinos não têm permissão para entrar à vontade. 
Portanto, este lugar é incomum. Da perspectiva dos Deuses, este lugar é o mais imundo. 
 
Pergunta: Algumas pessoas ficam muito sonolentas enquanto estudam o Fa. 
 
Mestre: Você dorme enquanto estuda o Fa, dorme enquanto lê os livros, e também 
dorme enquanto faz os exercícios. Você sequer ultrapassou a etapa inicial. Isto requer 
força de vontade! Como vocês sabem, durante o seu cultivo, não apenas os elementos 
que compõe o seu lado humano tratarão de impedi-lo bem como tudo o que constitui o 
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ambiente dos seres humanos também tentará se opor a você, pois você quer deixar de 
ser um humano. Você tem que superar todas essas coisas e todo tipo de tribulações. A 
parte mais difícil é o sofrimento que eles lhe causam. O sofrimento vem de diferentes 
formas, e a sonolência é uma delas. Aquelas pessoas que não são capazes de se 
cultivarem ou que não são diligentes no cultivo, não percebem que isto é um tipo de 
sofrimento. Você é impedido de obter o Fa – isso não lhe deixa estudar o Fa – e, ainda 
assim, você não percebe que é uma tribulação. Por que não vence isso? A menos que 
seu coração não esteja no Dafa ou que não queira praticar o cultivo, por que você não 
reforça sua força de vontade e supera isso. Se uma pessoa pudesse se converter em Buda 
simplesmente superando a sonolência, eu diria que seria muito fácil. Como você ainda 
pensa em se cultivar se não consegue nem sequer vencer um obstáculo tão pequeno 
como esse? 
 
Pergunta: O tempo para o cultivo é muito limitado. Se eu me dedicar inteiramente ao 
caminho de agora em diante, poderei regressar para casa com você? 
 
Mestre: Não se preocupe com isto. Não pense sobre isto. Sempre e quando ainda tiver 
tempo para o cultivo, cultive diligente e vigorosamente. Quanto a se você pode ou não 
regressar, você está tendo a oportunidade para isto, pelo menos está sentado aqui e 
reunido comigo, não é verdade? Você está tendo uma boa oportunidade (Aplausos). 
Você ainda tem a oportunidade já que esta missão como um todo ainda não terminou. 
Aproveite o momento. Você deveria pensar em como fazer o melhor uso de seu tempo. 
 
Pergunta: Há discípulos que alcançarão a Consumação sem levar o seu benti? 
 
Mestre: Certamente, existem aqueles que alcançarão a Consumação e não levarão o 
benti. Eu já disse que nem todos irão ao Mundo Falun. Aqueles que irão ao Mundo 
Falun levarão seus corpos. Neste Cosmo, 99% das numerosas vias de cultivo do 
passado e numerosos mundos celestiais em diferentes corpos cósmicos não necessitam 
deste tipo de corpo. Nem todos acham que é bom ter um corpo carnal. Muitos mundos 
celestiais, de forma alguma, permitirão que você leve o corpo carnal ao regressar. Nem 
todos necessitarão levar o corpo carnal. Somente aqueles que vão ao Mundo Falun 
levarão os corpos. Se você levasse o corpo, você estaria danificando o Fa naquele 
mundo, também estaria danificando o Fa no nível em que você se iluminou dentro do 
Dafa do Cosmo. Por exemplo: Sakyamuni ensinou: “Preceito, Samadhi e Sabedoria”, 
estes princípios também são uma manifestação que vem do Dafa do Cosmo. É também 
o sistema no qual Sakyamuni se iluminou.  
 
Outro ponto, é que algumas pessoas dizem que querem levar os seus corpos. Isto não é 
nada mais que o pensamento de uma pessoa comum que tem medo da morte: “Não seria 
maravilhoso eu levar tudo comigo e não morrer?”. Não importa se você vai ou não levar 
o seu corpo, nós lhe deixaremos ver a magnífica cena no momento final ao alcançar a 
Consumação (Aplausos). Quando nosso Dafa terminar esta missão, Sua glória não será 
comparável com a de nenhuma religião em seu pleno auge. Porém, não se emocionem 
ainda, vocês devem continuar se cultivando até a Consumação.  
 
Pergunta: A inabilidade de sentar-se em lótus completa está relacionada com o nível de 
xinxing da pessoa? Uma pessoa assim pode alcançar a Consumação? 
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Mestre: Eu sei que muitas pessoas não conseguiam nem sequer se sentar em posição de 
semi-lótus, no entanto, hoje, já conseguem sentar em lótus completa. Porém, não estou 
dizendo que você deve se sentar em lótus completa assim que chegar a sua casa. Sempre 
que você estiver com o seu coração na prática, está bem. Também é possível que alguns 
tenham maior quantidade de carma neste aspecto, mesmo assim, tudo será eliminado e 
transformado. Nada neste mundo é mais sério que praticar o cultivo. Você está disposto 
a suportar dificuldades tão grandes para fazer dinheiro, você está disposto a suportar 
grandes dificuldades por outros assuntos. Você não pode suportar um pouquinho de 
sofrimento em seu cultivo? Se você, uma pessoa com um corpo cheio de carma, quer se 
tornar um Buda e alcançar a Consumação através do cultivo; há algo mais sério que 
isto? Com que tipo de coração você lida com isto? O assunto não é exatamente este? No 
que se refere ao que você tem condições de fazer no cultivo, não lhe pedimos que faça 
tudo desde o início. Você pode praticar gradualmente, não há problema com relação a 
isto. 
 
Pergunta: Alguns praticantes dizem que o artigo “Desenterrando as raízes” se refere a 
desenterrar as raízes das noções da pessoa, que o artigo “Para quem você existe” diz que 
existimos para o Dafa. Isto está correto? 
 
Mestre: Não procurem coisas na semântica. Quero que entendam o significado interno 
e as coisas que vocês conseguem se iluminar no cultivo. Não deveriam ficar remoendo o 
significado superficial das palavras. Ou seja, se este livro não tivesse significados mais 
profundos por detrás das palavras, ele seria igual aos outros livros que contêm apenas 
tinta preta sobre papel branco. Justamente por existir o Fa no livro, você deve por de 
lado os seus apegos e ler o livro sem nenhum tipo de noção; e assim seu entendimento, 
sem importar o quão grande ou pequeno é, certamente será correto. Se você lê o livro 
com qualquer noção que não consegue largar, ou busca desculpas ou justificativas para 
encobrir os seus erros, se você lê o livro dessa forma, então, você não verá nada. No 
entanto, quando ler o livro, você entenderá tudo se deixar de lado suas intenções cheias 
de apegos. Independentemente de ter entendido muito ou pouco, seu entendimento será 
correto. Se você lê o livro com qualquer apego que não pode abandonar, absolutamente 
não verá nada e só será capaz de investigar o significado superficial das palavras e 
discutir com os outros. Leiam com uma mente calma e certamente vocês entenderão 
tudo aquilo que precisam saber. 
 
Algumas coisas escritas por mim recentemente foram propositadamente escritas de 
modo vago. Não quero criar obstáculos maiores a seus cultivos. Quanto mais 
explicitamente exponho algo, maiores são os problemas e obstáculos que encontram. 
Então, certas coisas são feitas deliberadamente deste modo para que vocês mesmos se 
iluminem a elas. As minhas coisas quando explicadas explicitamente nunca fizeram o 
cultivo de vocês ser mais tranqüilo. Quanto menores forem as tribulações que vocês 
tiverem que se iluminar, maiores serão as provas que encontrarão e a dificuldade de 
passá-las. Não pensem que escutar mais é melhor. O Fa já foi deixado integralmente. O 
que importa é o tipo de coração e atitude ao praticar o cultivo. 
 
Pergunta: O que eu devo fazer para que o centro de assistência se torne um ambiente 
para a genuína prática de cultivo? 
 
Mestre: Não há regras especiais para isto. Não temos regras nem controles. No que diz 
respeito aos centros assistenciais, eu já expressei algumas de minhas opiniões sobre a 
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qualidade dos assistentes em meus breves artigos (que vocês chamam de Jingwen), e 
vocês podem lê-las como referência. Você não conseguirá melhorar o ambiente de seu 
centro de assistência de modo a alcançar certo nível se os estudantes não puderem se 
manter firmes. E você não pode utilizar nenhuma regra ou força para controlar o que 
eles fazem. As restrições superficiais não podem mudar o coração das pessoas e são 
todas falsas. Já que todos os dias entram novos estudantes, o ambiente, no geral, nunca 
alcançará um estado divino. Seus centros assistenciais sempre serão lugares onde seres 
humanos se cultivam. No entanto, ao mesmo tempo, vocês são diferentes dos seres 
humanos. Isto porque a parte de você que completou o cultivo – a parte que foi capaz de 
se converter em um Deus – já foi separada. E, por esta razão, a sua função é realmente 
difícil e os corações das pessoas com quem você entra em contato são complicados. Isto 
com certeza. A razão pela qual vocês podem se cultivar é justamente esta. Faça as 
coisas de acordo com o Fa e, quando encontrar problemas, busque em seu interior, e 
observe a causa do problema. Se agir desta maneira, penso que conseguirá lidar bem 
com as coisas. 
 
Pergunta: Como posso elevar o meu entendimento de um nível perceptivo a um nível 
racional? 
 
Mestre: Não há nenhuma forma manifestada entre as pessoas comuns para se fazer isto. 
É diferente da maneira como você aprende outras teorias. Quando você elevar seu 
entendimento a um nível racional, você descobrirá que chegou a este entendimento 
inconscientemente. Certamente, antes que passe muito tempo, seu entendimento se 
desvanecerá. Isto porque a parte de seu ser que entendeu, alcançou o padrão e foi 
separada de você já que ela teve o entendimento. Logo em seguida, você já não entende 
mais. É por isso que você tem que estudar o Fa muitas vezes, estudar o Fa 
constantemente. Alguns de vocês são capazes de memorizar o Fa. Então, por que depois 
de certo tempo, vocês esquecem até as partes que realmente memorizaram bem? É 
porque a parte de seu ser que memorizou o livro realmente bem se cultivou 
completamente e foi separada. O que ficou é a parte que ainda não entende, então, ainda 
necessita continuar estudando o Fa. 
 
Pergunta: Os praticantes cujo chinês não é muito bom devem estudar a versão chinesa 
de Zhuan Falun para melhorar? 
 
Mestre: Isto não é mais um problema. Agora temos traduções em várias línguas. Se 
uma pessoa só pudesse melhorar lendo a versão chinesa, então, não haveria necessidade 
de traduzir o livro para o inglês, italiano, russo, coreano, etc. Em outras palavras, ler 
versões em outras línguas permite melhorar do mesmo modo, e permite do mesmo 
modo, alcançar a Consumação. Em suma, não há diferença alguma se você coloca seu 
coração nisso. Não há diferença. O que é traduzido são só as palavras na superfície; o 
que realmente faz a diferença é o significado por detrás das palavras. 
 
Pergunta: Estou determinado a ter êxito no cultivo. Isto é considerado um apego? 
 
Mestre: Se você está determinado em alcançar a Consumação no cultivo, isto não é 
considerado um apego. Isto é a melhor parte de sua natureza original que emergiu. No 
entanto, se você pensa sobre isto todos os dias: “Eu quero alcançar a Consumação” – se 
pensa sobre isto em tudo o que faz, então, digo que isto é um apego. Ter este desejo já é 
o suficiente. O importante é o seu cultivo! Se a sua mente fica preocupada pensando em 
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alcançar a Consumação, então, este tipo de pensamento não o afastará de muitas coisas 
que você poderia ter cultivado? É um apego, não é? 
 
Pergunta: Depois de ler o artigo “Uma Conversa com o Tempo”, alguns estudantes se 
tornaram obsessivos com o tempo. Como devemos considerar esta tendência? 
 
Mestre: Pelas perguntas formuladas até agora, digo que se alguns estudantes realmente 
vissem uma figura na forma de uma divindade que viesse para guiá-los no cultivo, eles 
realmente a seguiriam. Isto é perigoso, não é? Isto é um problema pequeno? Digo que 
qualquer grande matéria no corpo cósmico é um Deus. A humanidade pensa que o 
Tempo é um tipo de conceito. O Sol se eleva, a noite cai, o dia surge, os relógios fazem 
tic-tac, a matéria se transforma, as frutas amadurecem rapidamente no clima quente, os 
restos de comida apodrecem, os grãos crescem, as quatro estações se alternam, e tudo 
isso parece ser a manifestação do tempo. Acreditam que o Tempo é um tipo de conceito. 
Porém, na realidade, digo que a ocorrência de todas essas coisas é realmente controlada 
pelo Tempo. Ele é um Deus. Inclusive coisas como o amanhecer, o entardecer e a 
velocidade da Terra orbitando ao redor do sol são produtos do tempo. O tempo é 
extremamente complexo. Diferentes dimensões possuem diferentes tempos. Um 
ambiente maior tem o tempo de um ambiente maior. Em ambientes maiores ainda, 
também há vários tempos independentes em escalas menores. Em outras palavras: Há 
fatores extremamente complexos. Normalmente nós chamamos de espaço-tempo. O 
conceito de tempo é diferente nas diferentes dimensões. 
 
O que falei sobre um planeta que está 150.000 anos-luz de distância, do modo como 
acreditam as pessoas e os cientistas deste tempo, é só um conceito humano que tomei 
emprestado para explicar algo a vocês. De fato, tais afirmações são todas incorretas. 
Planetas diferentes têm seus próprios campos que os rodeiam e têm seus próprios 
tempos. Também existem diferentes ambientes e dimensões no espaço entre os vários 
planetas e a nossa Terra. O tempo também varia em ambientes diferentes. Nesta 
dimensão onde existem a Terra e os outros planetas visíveis, se calcula a distância 
utilizando a nossa medição de tempo comum. Não é nada preciso. Ao se mover de um 
planeta para o outro, a velocidade da luz não se mantém constante. Diferentes extensões 
possuem diferentes campos temporais, os quais também podem ser chamados de 
tempos-espaços. A velocidade inicial que viaja é muito alta, “swoosh”. Porém se torna 
mais e mais lenta à medida que se aproxima da Terra. É assim que acontece. Quando 
entra em diferentes campos temporais, se torna repentinamente rápida ou se torna 
repentinamente lenta; muda continuamente de velocidade à medida que viaja. A ciência 
atual é incapaz de compreender muitas coisas. O Tempo controla muitas coisas. Ele não 
é um Deus? 
 
Pergunta: Alguns assistentes, durante o estudo em grupo, falam de coisas que parecem 
irrelevantes. 
 
Mestre: Quando estudamos o Fa, deveríamos nos concentrar no estudo do Fa. Não 
comentem sobre o próprio Fa, pois isto seria o mesmo que vocês induzirem os nossos 
estudantes a definirem o Fa. Vocês podem falar sobre seus defeitos, enfocando-os da 
perspectiva do Fa. Ou podem dizer: “Oh, descobri como é tal e tal assunto”. Isto está 
bem. Porém, devo enfatizar que não façam este tipo de coisa muito freqüentemente. O 
que eu mais quero ver é ver todos vocês lendo Zhuan Falun ou qualquer outro livro do 
Dafa, do começo ao fim. Leiam os livros e se, há alguma palavra que não entendem, 
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alguém pode explicar o significado da palavra na superfície. Quanto ao significado por 
detrás das palavras, você é incapaz de explicá-lo. Todos têm os próprios entendimentos. 
Você poderá entender desta forma, enquanto que ele poderá entender de outra forma. 
Vocês talvez até comecem uma discussão por causa disto. Por favor, certifiquem-se de 
não deixar este tipo de coisa ocorrer. 
 
Meus escritos normalmente contêm muitos significados internos em inúmeros e grandes 
níveis, e são de amplo alcance. Por esta razão, vocês não podem explicá-los. Você pode 
dar sua explicação sobre o que entendeu, no entanto, os outros poderão não concordar. 
Eles podem explicar o que entenderam em seus respectivos níveis, porém, pode ser que 
você não concorde. Todos têm seus próprios entendimentos, e diferem de pessoa a 
pessoa devido às diferenças de níveis. Sempre e quando mantiver sua mente calma, e ler 
o livro e estudar o Fa sem noções, é garantido que o seu entendimento não se desviará 
mesmo que você sinta que não está entendendo. O quanto você entender, o quanto você 
souber, é o que se supõe estar reservado para você. Não é realista pedir a um estudante 
novo que entenda o Dafa tão logo ele comece a praticar. 
 
Pergunta: No artigo “Para quem você existe”, você quis dizer que existimos para a 
verdade do universo ou para a natureza original de pureza e inocência? 
 
Mestre: Você está cavando dentro das palavras outra vez. Digo que devem existir para 
vocês mesmos! (Aplausos). Se você não quer se cultivar e alcançar a Consumação, que 
importância tem para quem você existe? O seu cultivo e Consumação existem para sua 
libertação, certo? Na realidade, o que estava dizendo a vocês é que ser determinado e 
não se deixar afetar por nenhuma interferência durante o processo de cultivo é ser 
responsável por você mesmos, certo? Vocês devem ser responsáveis por vocês mesmos! 
Não se deixem levar nem vivam para aqueles que interferem com vocês. Eu estava me 
referindo a isto. 
 
Pergunta: Enquanto fazemos os exercícios da postura parada com a música do Mestre, 
no local de prática, algumas pessoas fazem a meditação sentada, isto é correto? 
 
Mestre: Penso que é melhor se todos praticarem o mesmo exercício juntos. Já que 
praticam em grupo, é melhor praticarem juntos. Se você diz que quer praticar a 
meditação sentada sozinho porque já fêz os exercícios praticados de pé, também não há 
problema. Não somos tão rígidos a ponto de você ter que fazer de uma determinada 
maneira. Claro, já que praticam os exercícios juntos, eu penso que é melhor se todos 
vocês praticarem o mesmo exercício juntos. Percebem que quanto mais sincronizados 
são os movimentos, maior é o campo, mais forte o poder, e suas mãos flutuarão o tempo 
todo. 
 
Pergunta: Quando estudamos o Fa, ler em voz alta ou silenciosamente tem o mesmo 
efeito? 
 
Mestre: Não há grande diferença; só há diferença em termos do modo como a pessoa 
está acostumada a fazer. Algumas pessoas sentem que não poderão recordar o conteúdo 
se lerem em voz alta. Outros acham que só lendo em voz alta é que poderão recordar 
bem. É só a maneira como cada um está acostumado a fazer as coisas. Qualquer forma é 
boa; faça as coisas de acordo com a sua situação. 
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Pergunta: Algumas pessoas acham que ler do começo ao fim significa que todos devem 
ler juntos em voz alta. Este entendimento é correto? 
 
Mestre: Ler do começo ao fim não significa ler em voz alta. Tampouco significa ler em 
voz baixa, nem significa ler em silêncio. Você pode ler da maneira que preferir e de 
acordo com o modo que está acostumado. Leia o livro do modo que está acostumado. 
 
Pergunta: Os átomos são as maiores partículas na superfície do corpo de um Buda? 
 
Mestre: Eu tenho utilizado termos humanos ao ensinar o Fa. Tais átomos são os 
mesmos que os nossos desta dimensão? Não. Eles não necessitam ser de uma superfície 
tangível formada de matérias de nossa dimensão, e sim das matérias correspondentes 
nas dimensões deles, as quais são muito mais poderosas. 
 
Pergunta: A camada formada de moléculas maiores desta dimensão é descartada 
quando a pessoa morre. Então, os corpos em outras dimensões também são compostos 
de moléculas, ainda que não sejam de moléculas tão grandes quanto as nossas? 
 
Mestre: Os seres humanos passam pela transmigração dentro dos Três Reinos, todos os 
corpos dentro dos Três Reinos são chamados de “corpos humanos”; todas as moléculas 
dentro dos Três Reinos são chamadas de moléculas, só que têm diferentes tamanhos e 
assim formam diferentes dimensões. No entanto, isto não engloba tudo. 
 
Pergunta: Onde há um Buda, há um demônio. Isto continua sendo verdadeiro quando 
se alcança níveis extremamente elevados? 
 
Mestre: Não há demônios em níveis extremamente elevados. Certamente, ainda existem 
antíteses de diferentes tipos de vidas. Este Cosmo é tão vasto que está além de sua 
imaginação. Não é algo que se possa imaginar com a mente humana. 
 
Pergunta: Para se desfazer da inveja, a pessoa precisa mudar seu caráter introvertido? 
 
Mestre: Ser introvertido é uma questão de personalidade, enquanto que a inveja não 
tem relação direta com a personalidade. “Eu sou uma pessoa introvertida, realmente não 
gosto de falar, e não tenho inveja dos outros”. Por acaso não há muitas pessoas assim? 
 
Pergunta: “Nós não organizamos atividades para não afetar o cultivo dos estudantes, a 
propagação do Dafa e o estudo do Fa”. Isto não é medo? 
 
Mestre: É melhor se todos os nossos estudantes puderem praticar o cultivo solidamente. 
No entanto, algumas vezes, as atividades em grupo que organizamos, as práticas dos 
exercícios em grupo ou as conferências do Fa são feitas de modo a se integrarem ao seu 
cultivo. Se a consideração fundamental é proteger o ambiente do Dafa, não digo que é 
incorreto. Agora, se o que há em sua mente é medo, então, examine o seu xinxing. 
 
Pergunta: Uma pessoa que só tem um braço pode trazer algum impacto negativo para o 
Dafa se ela faz os exercícios no local de prática? 
 
Mestre: Não, não trará. Você não deve se importar com isto. 
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Pergunta: Meus colegas se esforçam para obter um diploma. Isto toma muito tempo. 
Eu não quero obter nenhum tipo de graduação. 
 
Mestre: Digo que o seu pensamento é um pouco extremo; eu disse que seu cultivo deve 
se ajustar o máximo possível à maneira das pessoas comuns. Seja um diploma ou o 
esforço para realizar algo, isto poderá lhe ajudar a entender melhor o Fa. No futuro, 
também poderá lhe ajudar na difusão do Fa e em seus futuros entendimentos do Fa. Isto 
também afetará a sua vida pessoal no futuro. Enquanto o seu cultivo não finalizar, você 
deve se adaptar o máximo possível às condições das pessoas comuns. Agir deste modo 
não é errado. Na verdade, estudar para se graduar ou estudar para se obter algum título 
não será afetado porque você estuda o Fa. E buscar um título tampouco afetará o seu 
estudo do Fa. Isto só depende do modo como você equilibra as coisas. Não deve haver 
nenhum problema nisso. Muitos de vocês têm agido desta forma e muitos estudantes na 
escola também têm feito desta forma. Na verdade, muitos estudantes que receberam 
educação avançada entendem o Fa rapidamente e têm uma mente relativamente aberta, 
pois, ao transmitir o Fa, eu O adaptei à mentalidade do homem moderno. Eu vejo uma 
diferença nas pessoas cujo nível de estudo é relativamente baixo. Se nenhum de vocês 
se graduasse mais, então, as pessoas diriam que Falun Dafa diminui a qualificação das 
pessoas na sociedade humana comum. Você não quer trazer nenhuma perda ao nosso 
Fa, não é verdade? Não faça as coisas dessa maneira. Existem várias razões para você 
não agir assim. Faça as coisas da forma que estou lhe dizendo. Enquanto não alcançar a 
Consumação, continue fazendo as coisas que se supõe que você deva fazer. 
 
Pergunta: A que você quer dizer quando cita a matéria mais microcósmica em “Uma 
conversa com o Tempo”? 
 
Mestre: Eu me referia a algo que vocês são incapazes de compreender no presente. Eu 
me referia a Deuses diferentes e maiores. Este Cosmo é tão vasto. É impossível 
descrever as matérias enormes utilizando conceitos humanos. Como eu poderia falar 
sobre isto se, depois de esgotar toda a capacidade da linguagem humana, ainda não seria 
possível descrever isso? Mesmo depois de alcançar a Consumação, você ainda será 
incapaz de saber de as coisas que estão além de seu nível. A grandeza de sua sabedoria é 
determinada pela grandeza do Estado de Fruição ao qual você se iluminou. Isto é o que 
é obtido através do cultivo e é determinado por seu nível. 
 
Pergunta: Qual será o futuro das pessoas que não praticam Falun Fa-Buda e que, no 
entanto, possuem um bom xinxing na vida diária?  
 
Mestre: No futuro, eles continuarão transmigrando-se nas seis vias de transmigração. 
Você poderia dizer que aconteceria algo diferente disto? Sem importar quão bom possa 
ser o xinxing dessas pessoas, elas são apenas consideradas boas em relação aos padrões 
das pessoas comuns, não é verdade?  Quando comparadas com base no padrão do Fa, 
elas podem não ser boas. 
 
Pergunta: Às vezes, vejo coisas boas e coisas más através de meu Tianmu. Não posso 
participar dos grupos de estudo ou de prática. Estou muito preocupado por não poder 
superar esta tribulação. 
 
Mestre: Não permita que sua mente seja afetada quando você vê coisas, sejam elas boas 
ou más. Depois de tudo, sua mente ainda está perturbada. Seja o que for que você veja, 
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está bem assim; porém, não pense muito sobre isso nem siga essas coisas. Trate esta 
situação como se você estivesse vendo um filme. Pensando assim, isso poderia afetar a 
sua prática? Creio que não. Se algo afeta sua prática é porque sua mente se perturbou ao 
tentar distinguir as coisas boas para seguí-las e as más para não seguí-las. Não é bom 
para você seguir qualquer uma delas. Não importa quão boas elas sejam, ainda assim 
não é bom que você as siga. Nenhuma delas pode lhe guiar para a perfeição no cultivo. 
Digo a você que não há nenhum Deus neste mundo salvando pessoas. Quando um Fa 
tão imenso é difundido aqui, qualquer um que vier para interferir, irá cair, pois é o 
mesmo que interferir com o Dafa do Cosmo. Sem importar o quão poderosos são os 
Deuses, Budas ou Taos, se eles interferirem, eles terão que cair. 
 
A humanidade começou a se desviar já faz um longo tempo. O comportamento da 
humanidade, a ciência humana e tudo o aquilo que se refere à humanidade atual não são 
as coisas que se supõe que os humanos deveriam ter. Se este Fa não tivesse sido 
difundido aqui, talvez os seres humanos de hoje já tivessem desaparecido faz muito 
tempo. O universo tem o ciclo “formação, estabilidade e destruição”. Talvez você não 
reconheça a existência de catástrofes, no entanto, todos têm visto – inclusive os 
cientistas de hoje – a explosão de numerosos planetas no universo. A Terra poderia 
explodir do mesmo modo, não é? Por que ela seria diferente dos outros planetas que 
explodiram? Claro, tal tipo de evento não acontecerá à nossa Terra. Apenas explico um 
princípio. 
 
Pergunta: Nas Conferências nos Estados Unidos e em Sidney, foi falado sobre a ordem 
de colocação dos átomos para formar moléculas. Há duzentos mil ou dois milhões de 
átomos? Qual é o número correto? 
 
Mestre: Ambos são corretos. Inclusive vinte milhões não é incorreto. O pensamento 
humano tende a ver as coisas de forma unidimensional. Há numerosas camadas de 
moléculas. Aquilo que a ciência moderna chegou a entender é algo em sentido geral; eu 
uso os termos da ciência moderna quando ensino. Agora, se realmente quer estabelecer 
um número, pode considerar duzentos mil. Ainda que não seja exato. As moléculas têm 
muitas camadas e há partículas que são de vários tamanhos. 
 
Pergunta: Quanto ao assunto de venerar estátuas de Budas, algumas pessoas dizem que 
as estátuas têm o Fashen do Mestre nelas, enquanto que outras dizem que têm o Fashen 
do Buda da estátua. 
 
Mestre: Eu já disse que nem um só Buda está aqui salvando as pessoas. Então, o que as 
estátuas poderiam ter? Algumas estátuas de Buda têm o Fashen dos Budas originais, 
porém, isto é extremamente raro. São apenas as estátuas nesses templos muito antigos 
as que podem ter os Fashen dos Budas originais. Para cumprir esta missão, eu completei 
o meu trabalho lá em cima antes de lidar com esta dimensão humana e os Três Reinos. 
Como resultado, enquanto faço isto, aqueles que estão confinados aqui não podem sair. 
Aqueles que não estão aqui não têm nenhum Fashen. Porém, os que estão aqui não se 
envolvem nas coisas e tampouco fazem algo. Quando eles vêem que você se cultivou 
bem, talvez possam lhe ajudar dizendo algumas palavras a você. Porém, de nenhuma 
forma, eles se envolverão em seus assuntos. 
 
Pergunta: Algumas pessoas disseram que a grande estátua de Buda no Templo do Altar 
Celestial tem o Fashen do Mestre nela, e, portanto, representa o Mestre. 
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Mestre: Quando fui pela primeira vez a Hong Kong, vi que não havia nenhum Buda na 
estátua de Buda, e que o objetivo do kaiguang não havia sido alcançado. Na verdade, 
havia várias coisas sujas residindo nela, então, as expulsei de lá. Como limpei a estátua, 
meu Fashen a assumiu. Isto foi o que aconteceu. Já que muitas pessoas a adoram, como 
poderia tolerar que as pessoas adorassem a essas coisas sujas? Além disso, a estátua tem 
a imagem de um Buda. Por isso me encarreguei dela. 
 
Pergunta: Depois de alcançar o Fa-Além-do-Mundo-Triplo, o corpo da pessoa ainda 
tem sintomas de carma de doença? 
 
Mestre: Não. Porém, hoje, os corpos do cultivador estão muito bagunçados 
interiormente. Mesmo assim, todos eles estão sendo ajustados. Em uma via de cultivo 
de um Fa reto, uma vez que a pessoa ultrapassa os Três Reinos, já não há mais carma de 
doença em seu corpo – absolutamente não. No entanto, antes de alcançar seu Estado de 
Fruição, ao longo de todo o caminho, ela continuará tendo conflitos e atritos de xinxing 
na sociedade humana comum. 
 
Pergunta: No incidente em Pequim e em outros incidentes similares, o que podemos 
falar sobre estes cultivadores determinados que realmente praticam o cultivo? 
 
Mestre: O que podemos falar sobre estes cultivadores determinados que realmente 
praticam o cultivo? A quem você está se referindo? Parece que nenhum de nós entendeu 
a quem você está se referindo. Você quer dizer que não participou daquele incidente, e 
que você é determinado na prática de cultivo? Está parecendo que você tenta encontrar 
desculpas e justificativas por ter perdido uma oportunidade de alcançar a Consumação. 
Está até sendo astuto comigo. Eu não poderia ter explicado os princípios de forma mais 
clara. Cada incidente, cada situação de tal magnitude, é a melhor prova e a melhor 
oportunidade para que os praticantes avancem com mais firmeza em direção à 
Consumação. Alguns foram capazes de dar um passo adiante; no entanto, alguns não 
deram o passo adiante por acharem que estavam se cultivando genuinamente. Se a 
Consumação está ao alcance das mãos e, ainda assim você não se move, eu me pergunto 
o que poderia levar você a fazer isto. Você não quer realmente alcançar a Consumação, 
quer apenas se cultivar. Para que você se cultiva? Não é para alcançar a Consumação? 
Na realidade, você está buscando desculpas para si mesmo, tentando encontrar uma 
desculpa para outro apego seu. Isto não é praticar genuinamente o cultivo e também não 
é não ser afetado. Em todas as outras situações em sua vida cotidiana, você realmente se 
comporta como alguém que realmente se cultiva e se mantém tão inafetado? 
 
Pergunta: Vi você em um parque e você estava muito sério desta vez. Estou com meu 
coração perturbado. Tenho medo de vê-lo, porém, ainda assim, quero muito vê-lo. 
 
Mestre: Não creio que eu apareça sério muitas vezes. Quando estive em conferências 
do Fa na Alemanha, França e em outros países europeus, disse o seguinte: “Sempre e 
enquanto você estiver aprendendo e se cultivando, não importa que erros você tenha 
cometido, eu o salvarei”. Disse que havia aberto uma grande porta. Na realidade, a porta 
que abri é tão ampla que já não há nenhuma porta. Somente vejo o coração das pessoas. 
Não pense tanto nisto. Eu nunca terei um sentimento de gratidão ou ressentimento 
humano. Você dizer que eu sou bom ou que sou mau, isto não afetará meu coração. Esta 
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é a razão de eu poder conhecer seus pensamentos. Se você quer se cultivar e se você 
realmente pode praticar o cultivo, eu serei responsável por você. 
 
Pergunta: O que é necessário para que um praticante novo seja considerado portador de 
um histórico de desordem mental ou um histórico de desordem mental em sua família? 
 
Mestre: O hospital já não deu o diagnóstico a este respeito? Ter uma conduta anormal, 
desordem mental, não saber quem é. Nosso Fa é dado para a pessoa para salvar o 
espírito-original-principal dela. Se a pessoa nem sequer sabe quem é ela, então, a quem 
eu estaria dando o Fa? Precisamente por tal razão, não há como salvá-lo. 
 
Pergunta: Enquanto estudo o Fa e pratico os exercícios, tenho coisas em minha mente 
que resistem ao Fa. São noções pós-natais adquiridas. Elas me afetarão no futuro? 
 
Mestre: Afetarão você no futuro? Não estão lhe afetando agora? Você já percebeu que 
são noções pós-natal adquiridas, que elas não são você. Você mesmo sabe que o Fa é 
bom. Por que sua mente não resiste a essas noções? Você mesmo quer praticar os 
exercícios e quer meditar, ainda assim, elas insistem em impedir que você alcance a 
tranqüilidade e que pratique os exercícios. Como você ainda pode reconhecê-las? Cada 
parte de seu corpo é você porque ela é você. Sua boca se abre sempre que você quer, e 
fará qualquer som que você queira que ela faça; a boca é sua. Suas mãos se moverão da 
forma que você quiser que elas se movam, pois elas são suas. E o mesmo vale para os 
seus braços e pernas. Então, por que, enquanto você medita, seus pensamentos não se 
acalmam quando você quer? É porque eles não são seus. Se você não pode distinguir 
estas coisas de você, se as considera como se fossem você mesmo, não lhe salvaremos. 
Não é assim? Se você considera essas coisas más como sendo você, não poderemos lhe 
salvar. Nós salvamos humanos, não salvamos demônios nem esse tipo de coisas que 
nem sequer são demônios. Elas são somente uma desordem caótica incapaz de formar 
um ser independente. Elas funcionam ao aderirem aos seus pensamentos. Como 
podemos considerar essas coisas como algo passível de ser salvo e de obter o Estado de 
Buda? Isto é impossível. Elimine-as durante o processo de seu cultivo e elas não lhe 
afetarão mais no futuro. 
 
Pergunta: Não há pontuação (gramatical) no artigo “Firmamento”. Qual é o significado 
profundo contido nele? 
 
Mestre: Quando escrevo em chinês clássico, normalmente, eu não penso em utilizar 
pontuação alguma. “Firmamento” ou “Firmamento Celestial” significa “Universo”. 
Como vocês deram limites no conceito da palavra “universo”, eu mudei para outra 
palavra com a finalidade de aumentar o alcance. Também utilizei palavras como “corpo 
celestial”. Isto é tudo o que há na linguagem humana. Não há mais nada para se utilizar. 
Não existem mais palavras para descrever algo tão grande, que está além da descrição. 
 
Pergunta: Sinto medo durante o cultivo. Que nível preciso alcançar para me tornar 
calmo e inalterado? 
 
Mestre: Penso que há um grande problema por detrás de seu medo. Se você tivesse 
realmente alcançado um nível muito elevado em seu cultivo, você não teria medo. 
Como você pode ter medo quando se cultiva bem? Algumas pessoas, no início, quando 
começavam a praticar, tinham medo de andar de noite sozinhas e eram tímidas. Com a 
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prática de cultivo, se tornaram valentes. Se você diz que seu medo se tornou mais forte 
depois que você começou a praticar o cultivo, você deve encontrar o seu problema. Isto 
definitivamente não é um assunto de níveis. Não é você que tem medo. Até você mesmo 
não sabe como é que de repente você fica com medo. Algumas pessoas têm se cultivado 
em nosso Dafa por um longo período de tempo, porém, em seus corações, não estão 
bem; não estão no Fa. Se não se cultivarem genuinamente e não transformarem as 
coisas humanas fundamentais, elas não obterão nada e qualquer problema poderá surgir. 
A realização de alguém no cultivo é medida pelo melhoramento do xinxing e não pela 
quantidade de tempo. 
 
Pergunta: Em vários lugares “Da Yuanman Fa” (A Grande Via da Perfeição) difere 
dos vídeos de instruções dos exercícios do Mestre. Qual deles devemos seguir? 
 
Mestre: Você está dizendo que o livro Da Yuanman Fa é diferente do vídeo? As 
demonstrações dos movimentos foram todas feitas por mim. São iguais. Pode haver 
algumas mudanças nas palavras utilizadas no livro. Será que você não está dando muita 
atenção a coisas triviais? Enfoque aquilo que é importante ao seu cultivo. Não fique se 
aprofundando nesses detalhes insignificantes. 
 
Pergunta: Os estudantes veteranos e os estudantes novos não compartilham os mesmos 
pontos de vista, e fazem as coisas de forma diferente, ainda que ambos sejam diligentes 
em fazer progressos. Podemos agrupá-los em diferentes locais de prática? 
 
Mestre: Não, não podem. As palavras ditas pelos estudantes veteranos são benéficas 
aos estudantes novos. Isto sempre é verdade. Se um estudante veterano se cultivou 
muito bem, é verdadeiramente difícil a ele escutar as coisas que os estudantes novos 
dizem. Isto porque, no começo, os estudantes novos usualmente falam sobre muitas 
coisas de gente comum e entendem o Fa da perspectiva de gente comum. O estudante 
veterano não consegue suportar isto e não se pode culpá-lo por isso. Devido a isso, não 
faço nenhuma objeção quando alguns estudantes veteranos praticam em casa, sozinhos. 
Entretanto, se seu entendimento não alcançou esta altura, então, você não pode forçar 
esta situação. Alguns praticantes não estão nesta situação; e mesmo quando são capazes 
de escutar aquilo que os novos estudantes dizem, eles insistem em dizer que não podem 
e se afastam dos outros. Eu diria que isto é o apego de se exibir, pois os sentimentos dos 
praticantes que realmente estão nesta situação se desenvolvem de forma natural. 
 
Pergunta: Todas as matérias de outras dimensões vieram desta dimensão. Não entendo 
isto muito bem. 
 
Mestre: Isto é verdade; realmente é difícil de vocês entenderem. Tampouco é o conceito 
que vocês entendem. Como você sabe, se você quer ir a um mundo celestial, você tem 
que fazê-lo por meio do cultivo e se desfazer das coisas más em seu corpo. Se você quer 
levar este corpo com você, também terá que assimilá-lo às coisas de lá, transformá-lo 
em um corpo Buda antes que possa levá-lo. É um assunto de elevação. Se estas coisas 
sujas fossem colocadas no mundo de um Buda, isto seria terrível, não é? Isto não é 
absolutamente permitido. Lá só existem matérias elevadas. Todas as substâncias têm 
que atravessar um processo de elevação antes que possam ir para lá. 
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Pergunta: Qual é o significado de “Clero”? 
 
Mestre: Clero se refere aos sacerdotes, pastores, monges e demais nas religiões 
ocidentais. Todos eles são chamados de “clero”. As pessoas no Oriente não têm este 
conceito nem tampouco tal termo. 
 
Pergunta: Alguns estudantes sentam-se com as pernas cruzadas durante os grupos de 
estudo. Isto afeta o estudo do Fa? 
 
Mestre: Pratiquem sentados com as pernas cruzadas quando meditam. Se você sabe que 
não é capaz de se sentar com as pernas cruzadas por longo tempo, se é tão doloroso que 
você até contorce o rosto, então, você não será capaz de estudar bem o Fa. Estudar o Fa 
é de extrema importância. Não faça nada que interfira com o estudo do Fa. Agora, se 
você diz que é capaz de se manter com as pernas cruzadas, isto é grandioso! Não há 
problema em fazê-lo assim enquanto escuta o Fa; é melhor ficar sentado com as pernas 
cruzadas enquanto se estuda o Fa. Algumas pessoas não são capazes de ficarem 
sentadas assim. Se manter as pernas cruzadas se tornar insuportável, então, você deve 
descruzar as pernas. Não espere até que as pernas se tornem muito doloridas para soltá-
las. Nessa situação, você não é capaz de escutar nada. Só pensará em não deixar que as 
pessoas encostem em suas pernas. Ao estudar o Fa, concentre-se no estudo do Fa.  
 
Pergunta: As noções estão mescladas ao qing? 
 
Mestre: Seu entendimento não é correto. Qualquer ser vivente, ao viver dentro do 
ambiente dos Três Reinos, está submerso no qing. Esta imersão é diferente de quando se 
está submerso em água, onde só a sua superfície mais exterior tem contato com a água. 
Todas as células de seu corpo e as partículas que estão ao nível das moléculas estão 
submersas no qing. 
 
Pergunta: Para as pessoas comuns, o que vem primeiro: o qing ou as noções? 
 
Mestre: Logo que você nasce, já está imerso no qing. Mesmo antes de nascer, você já 
estava imerso no qing. Quando estava no ventre de sua mãe, você já estava imerso no 
qing, só que não sabia. No entanto, sabia que sua mamãe era querida. As noções são 
adquiridas depois de nascer. Elas se formam gradualmente à medida que a pessoa vai 
crescendo. Uma criança de quatro ou cinco anos não tem nenhum tipo de noção. Ela 
ainda não formou nenhum tipo de noção. 
 
Pergunta: Devemos realizar as tarefas que os centros assistenciais nos pedem. Porém 
algumas pessoas dizem que os assistentes são cultivadores também, que devemos tomar 
o Fa como Mestre e seguir nosso próprio caminho baseando-se em nosso entendimento. 
 
Mestre: Primeiro, quero dizer que devemos cooperar com os centros de assistência em 
tudo que fazemos. Você não pode fazer por conta própria qualquer coisa que queira. Em 
segundo lugar, digo que as coisas feitas pelos centros de assistência são todas aprovadas 
pela Associação do Dafa em  Pequim, a qual responde por mim quando não estou. 
Vários centros de assistência têm trabalhado muito e o fazem muito bem. Logicamente, 
erros ocorrem, pois eles também são pessoas se cultivando. Neste ponto, você tem 
razão. As atividades que eles organizam são inseparáveis de seus cultivos. Digo que isto 
é um assunto que se deve prestar muita atenção. Vocês não devem cada um fazer à sua 
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maneira, portanto, todos vocês, por favor, não se prendam a isso. Você pode falar 
amavelmente a eles quando eles realmente cometerem um erro. Eu penso que se você 
realmente tiver razão, eles não se recusarão a aceitar isto.  
 
Vocês são cultivadores. Muitas vezes digo: Se você falar aos outros amavelmente e com 
benevolência, completamente sem nenhum egoísmo ou interesse pessoal, e inteiramente 
considerando os outros, então, suas palavras os comoverão até as lágrimas. No entanto, 
se o que você diz é egocêntrico e cada palavra carrega a intenção de agradar os outros: 
“Oh, é melhor que ele não me interprete mal por isto ou aquilo” ou “É melhor eu ter 
cuidado com o que digo para que os outros não fiquem chateados comigo”, e se carrega 
todo tipo de coisas como estas, então, as mensagens trazidas pelas palavras ativadas em 
sua mente e emitidas pela sua mente serão muito más. Se você realmente tem um 
coração amável sem nenhuma intenção, então, o que disser será tudo puro e amável. 
 
As pessoas na antiguidade faziam as coisas rapidamente. Eles podiam caminhar cem li 
por dia e os cavalos podiam viajar mil li por dia. Eles não mentiam. Seus pensamentos 
eram relativamente simples e focados. Quando faziam algo, eles seguiam um caminho e 
faziam de tudo para realizá-lo da melhor maneira. Todas as coisas que diziam tinham 
credibilidade. Se eles prometiam fazer algo, certamente o fariam. Os seres humanos 
devem ser assim. As pessoas de hoje não mantêm suas promessas. Fazem as coisas 
tentando agradar a todos. No passado, os pensamentos das pessoas brotavam de suas 
mentes como uma rodovia, uma linha reta, na qual se moviam muito rápido. Entretanto, 
as pessoas de hoje tentam contentar a todos. As pessoas de hoje se preocupam com tais 
coisas. Os pensamentos que vêm de suas mentes viajam horizontalmente. Por isso, suas 
mentes reagem rapidamente, porém suas ações são lentas. Algumas pessoas abrem suas 
bocas e pensam durante muito tempo para dizer uma palavra. Esta é a razão das pessoas 
de hoje se moverem lentamente e só poderem caminhar vinte li antes do anoitecer. Não 
há esperança se os humanos continuarem dessa forma. Quanto mais complicados eles se 
tornam, piores se tornam. Todos sabem disto. 
 
No entanto, algumas pessoas talvez digam: “Se eu não for complicado, outros se 
aproveitarão de mim”. Porém, eu digo que qualquer um que for mau enfrentará as 
conseqüências de tudo o que fizer. A sociedade humana foi empurrada para este estado 
e desliza cada vez mais para baixo, justamente porque os humanos são assim, porque 
querem se proteger utilizando esta forma. Portanto, todos jogaram lenha no fogo. 
Mesmo que você não tenha feito nada incorreto nesta vida, você o fez em suas vidas 
anteriores. Na realidade, suas palavras e atos estão todos de acordo com a tendência 
moderna. É a mesma coisa que se deixar levar pela correnteza. 
 
Pergunta: Sinto uma sensação de urgência. Eu não tenho me cultivado bem. Tenho 
medo de que não reste tempo suficiente. 
 
Mestre: Há todo tipo de apego, inclusive alguns como este. Se você tiver medo no dia 
que estiver indo além dos Três Reinos, você cairá. Portanto, não tenha medo de nada. 
Que medo é esse de não se cultivar bem? Um só medo como este, pode lhe impedir de 
ter êxito no cultivo. Solte todas as suas preocupações e cultive; deixe ir todas as suas 
inquietudes. Agora que você obteve o Fa, o que há a temer? No passado, havia um 
ditado: “Ao escutar o Tao pela manhã, uma pessoa pode morrer ao entardecer”. 
Ninguém entende o real significado disto. O que significa “ao escutar o Tao pela manhã, 
uma pessoa pode morrer ao entardecer”? Significa que se escutar o Tao de manhã, ela 
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morrerá à noite? Não! Significa que se ela escutar o Tao de manhã, ela não terá medo 
mesmo que tenha que morrer ao entardecer. Este é o verdadeiro significado. Pensem: 
“Ao escutar o Tao” – Quem escutou o Tao? Foi você que obteve o Tao. Por acaso, não é 
o Fa que foi armazenado em sua cabeça? O que ficou armazenado em sua cabeça é este 
Fa! O Fa que você armazena em sua cabeça, se funde com sua mente, com certeza. De 
outra forma, você não seria capaz de recordá-lo. Como pode sua parte que obteve o Fa 
ir para o inferno ou voltar a passar pelas seis vias de Transmigração se você realmente 
morrer? Esta é a parte que obteve o Fa e se assimilou ao Fa. Você aprendeu um Fa tão 
imenso e leu o livro várias vez. Por que continuar ainda pensando nessas coisas? 
Apenas se dedique ao cultivo. Todos os medos são apegos e todos os apegos são 
obstáculos. 
 
Pergunta: Depois de estudarem o artigo “Uma conversa com o Tempo”, os estudantes 
têm diferentes entendimentos sobre o Tempo. 
 
Mestre: Não há problema em ter diferentes entendimentos. Você escuta algo novo e 
diferente, e, logo desenvolve outro apego. Digo que muitas coisas – mesmo aquelas que 
não imaginam – são todos Deuses; inclusive você freqüentemente fala sobre elas sem 
perceber que são. Este universo é tão vasto. Há muita coisa que os humanos não podem 
saber. Por acaso, você não fica com sono assim que lê o livro? Ou não fica sonolento 
uma vez que estuda o Fa? Digo que são deidades a um nível dentro desta dimensão 
humana. Se não puder ultrapassá-los, então, continuará sendo um humano. Eles não lhe 
fazem nada intencionalmente; eles tratam a todos da mesma forma. Por isso, as pessoas 
se sentem cansadas e sonolentas. Se você quer deixar de ser um humano, você deve 
superar tudo isto antes que possa sê-lo. Se você se rende a eles, então, eles acharão que 
você é apenas um humano. 
 
Pergunta: Na Conferência em Sidney e nas Conferências nos Estados Unidos, o Mestre 
fala sobre a composição das dimensões no universo e a origem da vida. Como isto se 
relaciona com o nosso cultivo? 
 
Mestre: A composição do universo e a origem da vida têm uma relação muito estreita 
com seu cultivo. Também falei sobre isto por certas razões. No entanto, se você não 
estudou o Fa suficientemente bem para chegar a tal nível, se seu reino mental não 
alcançou tal nível, você achará que é irrelevante. No entanto, minhas Conferências nos 
Estados Unidos, se dirigiram a mais de três mil intelectuais na Audiência que possuem 
elevado nível educacional. A metade daqueles estudantes tinha títulos, inclusive de 
doutorado e mestrado. Alguns deles tinham de três a cinco diplomas. Aquelas pessoas 
são a elite da China; eu falava para eles. Aqueles estudantes se especializaram em uma 
ampla variedade de campos. As mentes deles são amplas e abertas. No entanto, todos 
têm um nó quando começam a estudar o Fa. Se esses nós não são desfeitos, eles se 
tornam um obstáculo. Como precisei lidar com os nós deles nas situações específicas 
deles, eu falei dessas coisas. Esta foi uma das razões. Claro, há outros significados mais 
profundos. 
 
Pergunta: No exercício “Postura Parada Falun”, podemos praticar apenas uma das 
quatro posições de “sustentando a roda”? No exercício “Penetrando os Dois Extremos 
Cósmicos”, os braços devem conduzir os antebraços ou os antebraços devem conduzir 
os braços? 
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Mestre: Nosso modo de fazer os exercícios é muito flexível. Não há problema em 
praticar qualquer um dos movimentos separadamente. Foi desenhado para ser flexível e, 
assim, se ajustar às necessidades de pessoas que trabalham ou têm agendas muito 
ocupadas. Nós demos este modo conveniente de cultivo. Você pode praticar o cultivo 
sob qualquer circunstância. Quando tiver mais tempo, pratique mais. Quando estiver 
ocupado, pode praticar menos (compense mais tarde quando tiver mais tempo). Porém, 
é melhor praticar todos os exercícios. Esta é a relação. 
 
Enquanto praticam o exercício “Penetrando os Dois Extremos Cósmicos”, os antebraços 
não conduzem os braços nem os braços conduzem os antebraços. Penso que todo o 
braço se move como um todo. Certamente, no quinto exercício, os antebraços conduzem 
os braços. Ao praticar o exercício “Penetrando os Dois Extremos Cósmicos”, se você 
colocar a força nos antebraços, seus movimentos podem parecer, de alguma forma, mais 
graciosos. Aqui lhes falo sobre isto para dizer que vocês não devem se apegar a detalhes 
triviais. Devem se concentrar nas coisas importantes e estudar o Fa! 
 
Pergunta: Quando fiz com que uma pessoa parasse de vender livros falsificados, ela 
ficou ressentida comigo. Tirou algumas pessoas de nosso grupo de estudantes e as levou 
para praticarem separadamente. Como devo lidar com ela? 
 
Mestre: Se ela está ganhando dinheiro vendendo livros falsificados, digo claramente: 
Ela não é meu discípulo. Se ela compra livros falsificados e os vende a preço de custo 
aos estudantes, então, ela compra livros para os outros e não podemos dizer que ela está 
danificando o Fa. Se o texto nos livros foi alterado, mas ela não sabe, então, você deve 
dizer-lhe para que não faça mais isso. Este assunto deveria ser tratado desta maneira, e o 
conflito não deveria ser tão intenso. Se, depois, ela começou a levar praticantes e 
formou o próprio grupo dela, esta não é de forma alguma a conduta de nossos discípulos 
do Dafa. 
 
Pergunta: Em meus sonhos, muitas vezes eu encontro coisas parecidas com fantasmas 
que controlam o meu corpo; logo que isto acontece, eu me recordo que sou um discípulo 
do Dafa praticando um Fa reto. 
 
Mestre: Não tenha medo quando vê coisas más. Tais cenas horríveis podem ser vistas 
muitas vezes por praticantes novos ou por aqueles que estão praticando por algum 
tempo, mas que não são diligentes, que progridem muito lentamente e permanecem em 
um mesmo nível por tempo demais. Por que isso ocorre? É porque, em outra dimensão, 
em um lugar que as pessoas comuns chamam de além túmulo, há tantas vidas quanto em 
nosso mundo. À noite, quando dormimos, lá do outro lado é dia. Quando aqui é noite, lá 
é dia; quando é dia para nós, é noite para eles. Durante a noite, quando você está 
dormindo, é justamente quando eles saem. As pessoas mais velhas dizem: “Não saia à 
noite!”. Elas têm suas razões. É porque mais dessas coisas saem à noite; elas descansam 
durante o nosso dia. 
 
Quando você começa a praticar o cultivo (a pessoa começa a prática do nível de uma 
pessoa comum), se o seu Tianmu está aberto nesse reino, você os verá. Isto aconteceu 
porque você começou o cultivo ao nível de pessoa comum, ou seja, a partir de um nível 
muito baixo. Eles sabem que você pode vê-los e, então, eles vêm contatá-lo e podem 
ocorrer alguns fenômenos que interferem com o seu cultivo. Todas essas coisas são 
possíveis. Você deve lidar bem com isto; não deve olhar para eles, deve ignorá-los; 
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concentre-se apenas no estudo do Fa e no seu cultivo. Se fizer assim, ultrapassará tal 
nível rapidamente. Com o seu progresso, você deixará de vê-los porque seu nível se 
elevará e eles já não serão mais capazes de lhe alcançar. Mesmo se cultivando entre os 
humanos, o campo de espaço-tempo que envolve o seu corpo mudará. Essas coisas se 
tornarão muito pequenas. Conseqüentemente, você não poderá mais vê-las, e elas não 
serão mais capazes de lhe incomodar. Já falei sobre isto em “Explicando o Fa de Zhuan 

Falun” e “Explicando o Conteúdo do Falun Dafa”. 
 
Pergunta: O artigo “Para quem você existe” nos pede para eliminarmos completamente 
a parte humana e abandonarmos esta camada externa humana? 
 
Mestre: Sim. Muitos de nossos estudantes, no início, pensam que este Fa é muito bom, 
pois acham que este Fa é benéfico para a humanidade. Eles pensam: “Ser um cultivador 
não interfere com a sociedade humana e é muito benéfico para ela; eu deveria aprendê-
lo”. A base deste pensamento é humana. Algumas pessoas ainda continuam avaliando 
nosso Dafa com critérios humanos mesmo após um longo tempo. Se, por acaso, algo 
não está de acordo com os pensamentos do homem moderno ou com o modo de ser da 
sociedade humana, elas não gostam e não O aceitam. Na verdade, elas protegem a 
humanidade; elas não querem deixar de serem seres humanos. Esta é a razão. A meta 
final de vocês, cultivadores, é romper com o humano e alcançar a Consumação. A você, 
de forma alguma, é permitido se apegar a noções humanas e não abandoná-las. 
 
Pergunta: Posso tolerar – Ren – quando se trata de emoções comuns. Porém, se escuto 
alguém dizendo coisas ruins sobre mim, eu não consigo tolerar. 
 
Mestre: Na realidade, sua tolerância nem sequer alcançou os padrões comuns. Ficar 
sentado ali pensando que pode tolerar não é nada mais que um desejo pensado. Só será 
tolerância genuína quando você encontrar conflitos e puder realmente tolerar. Com 
respeito a este assunto, penso que se você entender o Fa através da leitura, você será 
capaz de tolerar. Quando você se defrontar com um conflito ou quando repentinamente 
ele surgir, o tanto que puder tolerar nesse instante é o mais importante. Mesmo 
entendendo os princípios, algumas pessoas não conseguem tolerar nada. Isto não é 
considerado tolerância. Outros dizem que podem tolerar, no entanto, não conseguem 
lidar bem com a situação se os conflitos surgem repentinamente. Isto ainda não é 
realmente bom. Se você puder tolerar quando um conflito aparecer inesperadamente, e 
for capaz de se controlar, e tolerar mesmo que seja em um sonho, então é sólido. Sonhar 
em si mesmo não é cultivo, porém, é verdade que pode testar se o seu xinxing é sólido. 
Aqueles que falam mal de você não são Deuses nem Budas, são pessoas comuns. Então, 
por que um cultivador se afetaria por isto? 
 
Pergunta: Algumas vezes, quando tento entender um princípio do Fa ou estou 
passando uma prova de xinxing, falo com o Mestre em meu coração. Isto é um apego? 
 
Mestre: Isto não é um apego. Não pode ser chamado de apego. Embora você possa 
falar, você não deve esperar respostas nem favores, nem que eu lhe dê coisas boas ou 
leniência. Nada disso serviria. Não há problema em falar comigo. É permitido falar 
comigo. Pode ser que você fale com alguma intenção, porém, eu não prestarei atenção a 
isto quando lhe escutar. Não persiga nada e ganhará tudo de forma natural. Qualquer 
coisa feita intencionalmente não funcionará; você não deve falar comigo com alguma 
intenção. Algumas pessoas dizem: “Eu apenas quero ver o Mestre, pois o Mestre nos 
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disse que o cultivador pode saber se algo é bom ou mau ao observar a expressão facial 
do Mestre. Sendo assim, toda manhã, depois de me levantar, eu olho o retrato do Mestre 
para ver se será ou não um dia bom. Todos os dias, sempre que tenho que fazer algo, eu 
olho para o retrato do Mestre”. Se fizer isto, seu apego já é enorme. Quando alguns 
cultivadores realmente se sentem inseguros depois de terem feito algo que não sabem se 
fizeram bem ou mal, eles dão uma olhada em minha foto e verdadeiramente obtêm uma 
pista. Cultivar é cultivar o coração e a mente. Ao invés de se desfazer desse apego, você 
ainda o coloca em minha frente. 
 
Direi o porquê de as pessoas não conseguirem se cultivar no Budismo nos tempos 
atuais. Uma das razões principais é que eles não estão se cultivando, mas perseguindo. 
E, mesmo assim, eles não percebem que estão perseguindo. Em que pensam enquanto 
adoram o Buda? Eles pensam: “Fulano e Sicrano em minha família estão doentes. Buda, 
eu lhe rogo que os abençoe, pois tenho fé em você”. O que eles querem dizer é: “Estou 
tendo fé no Buda e estou queimando incenso”. Portanto, estão negociando com o Buda. 
Outras pessoas, enquanto adoram o Buda, acham que elas não têm um propósito 
específico em suas mentes quando adoram o Buda e queimam incenso, porém, todos os 
dias quando fazem isto, elas pensam: “O que estou fazendo é apresentar meu respeito ao 
Buda e cultivar o estado de Buda, olhem o quão piedoso sou para o Buda”. Elas pensam 
para si mesmas: “Sou um devoto frente ao Buda, o Buda deve estar me vendo”. O Buda 
não aceitará nenhum pensamento deste tipo. Ele pensará que tal pessoa, de modo algum, 
absolutamente é boa. 
 
Freqüentemente, digo que as pessoas no Budismo já não sabem mais como cultivar. Eu 
me referia a isto. Elas não percebem estas coisas; suas intenções estão profundamente 
escondidas. Hoje em dia, as pessoas se tornaram muito astutas. As pessoas de hoje em 
dia sabem como esconder seus corações de apego. E mais, encobrem o fato de que 
escondem os seus corações de apego. Quando vejo este tipo de pessoa, sei que é muito 
difícil salvá-la. Quando lhe dou uma pista sobre isto, ela nem sequer se dá conta do 
encobrimento que utiliza para manter o apego dela escondido. Além disso, quando eu 
aponto para o seu real problema, quando meus Fashen apontam o problema real dela, 
ela tenta enganar meus Fashen como se estivesse lidando com pessoas comuns. Ela 
finge e diz: “Oh, estive fazendo mal”. Logo, ela encontra outra forma de encobrir aquilo 
que ela esconde; ela usa outro disfarce. Como alguém assim pode ser salvo? Agora, 
vocês têm o Mestre ensinando e guiando os discípulos aqui. Mas, nesses templos onde 
não há ninguém cuidando delas, como elas podem se cultivar? Os humanos chegaram a 
este ponto; você diria que se pode fazer o que? 
 
Pergunta: Vejo muitos estudantes que ficam escrevendo. Mestre, por favor, poderia 
falar algo sobre isto? 
 
Mestre: Vocês que estão escrevendo, é melhor parar. Por quê? Digo que vocês não 
serão capazes de escutar tudo o que digo já que sua atenção está concentrada em 
escrever. Portanto, não importa como tentem, não serão capazes de anotar tudo. Se 
vocês escreverem de forma incompleta, e compartilharem isso com os outros, então, 
estarão citando fora do contexto. Além disto, vocês não escutarão bem os ensinamentos. 
O problema é muito significativo. Embora não possam se recordar de tudo, a cada ponto 
que entendem de minha fala, vocês progridem e se assimilam ao Fa. Isto é um genuíno 
melhoramento. Quando saírem daqui, todos passarão por mudanças. Talvez, os que 
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escrevem não experimentarão nenhuma mudança. O problema para aqueles que fazem 
isto é grande assim. Já falamos sobre isto anteriormente. Não fiquem escrevendo. 
 
Pergunta: Por favor, fale um pouco mais sobre o significado interno [do artigo] “Tao e 
Fa”. 
 
Mestre: Se quisesse explicá-lo mais explicitamente, o teria escrito mais explicitamente. 
É para que vocês se iluminem a isso. O quanto você for capaz de se iluminar, será bom. 
Se você tentar entendê-lo sem nenhuma noção, você não se desviará, não importa o 
quanto possa se iluminar; apenas que se iluminou de forma limitada, que aquilo que 
chegou a saber não é muito. No entanto, não será algo errado. Se pudesse explicá-lo 
mais explicitamente, não teria escrito daquela maneira. 
 
Pergunta: Qual é a relação entre noções e apegos? 
 
Mestre: Aquelas coisas que você pensa que são boas e que se agarra e não abandona, 
são apegos. Dizendo de forma mais explícita: Tudo aquilo que não consegue abandonar 
é um apego. É muito simples. Muitos de vocês não estudaram suficientemente bem o 
Fa. A razão de não estudaram o Fa suficientemente bem não é que não tenham estudado 
o Fa ou que não tenham se dedicado tempo suficiente ao estudo, mas porque estudam o 
Fa com mentalidade de pessoa comum. Vocês escolhem e lêem aquelas partes que 
satisfazem suas necessidades psicológicas. Vocês pensam que aquelas partes são boas e 
lêem de forma seletiva. Vocês pulam aquelas partes que acham que não faz falta ou que 
não tem nada a ver com vocês ou que não se ajustam às suas noções; se lerem de forma 
seletiva, então, vocês nunca serão capazes de ascender no cultivo. Mesmo que alguns 
temas expostos em Zhuan Falun possam parecer que não tem nada a ver com seu 
cultivo ou seu xinxing, o livro abrange coisas em diferentes níveis e de diferentes 
formas. Quando parece que falo sobre o gong, para dizer a verdade, o que estou 
expondo também inclui coisas relacionadas ao xinxing. O livro é sistemático. Não 
funciona se você pular algo, mesmo que seja um capítulo. Se você não puder mudar esta 
mentalidade, isto impedirá que você melhore, e impedirá a sua Consumação. 
 
Pergunta: Sempre sinto que há algo pesado pressionando a minha cabeça. Porém, não 
consigo perceber com o que isto se relaciona. 
 
Mestre: Simplesmente, não dê atenção a isto. Não se preocupe com nada. Sendo um 
discípulo no cultivo, você deve considerar todas as condições que experimenta como 
um fenômeno bom. Falei sobre as “Três flores reunidas no topo da cabeça”. “Três flores 
reunidas no topo da cabeça” aparece somente em um nível muito baixo, e é uma 
manifestação dentro do Fa-No-Mundo-Triplo. Quando o cultivador alcança um nível 
mais elevado, ocorrem manifestações de níveis mais elevados, e muitos tipos de 
manifestações surgem sobre nossas cabeças, e a pressão sentida sobre nossa cabeça será 
enorme. Já que falei especificamente deste fenômeno, você estará propenso a 
desenvolver um apego e a se emocionar. Você provavelmente sabe que uma estátua de 
Buda tem corpos de diferentes tipos, algumas das quais têm quatro cabeças e outras têm 
uma cabeça em cima da outra e outra... Tudo isto aparecerá em seu cultivo. Esta é a 
manifestação de Fa-Buda. E é simplesmente uma manifestação parcial da magnificência 
de Fa-Buda. Além disso, é apenas um fenômeno. Aparecem milhares, dezenas de 
milhares, inclusive centenas de milhões de diferentes manifestações do gong assim 
como do Fa. Como então você não sentiria nada sobre sua cabeça? À medida que seu 
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pilar de gong se eleva, ele também lhe pressiona para baixo, fazendo com que você sinta 
pressão sobre sua cabeça. Todo tipo de coisas ocorrem. Se você considerar estas coisas 
boas como se fossem más, onde você posicionará o seu xinxing? Ele não mede o nível 
que você alcançou? Por isso, lhe digo que não importa se você não pode ver. Deve 
considerar isto como uma coisa boa. É impossível eu falar detalhadamente a cada um de 
vocês sobre todos os fenômenos em cada nível. Se eu fizesse isto, você simplesmente se 
emocionaria muito. Se você colocar sua atenção nestas mudanças todos os dias, você 
não conseguirá se cultivar. Por isso, não falo destas coisas com vocês. Você deve 
somente trabalhar firme em seu coração, em sua mente; seu aprimoramento verdadeiro 
depende completamente do seu coração, de sua mente. Se o coração e a mente do 
cultivador não se elevarem, tudo terá sido em vão. 
 
Pergunta: Quando falho em superar uma tribulação, expresso o meu remorso frente à 
foto do Mestre. Posso fazer isto? 
 
Mestre: Está bem que você expresse. Não há nada de mau nisto, porém, você deve 
corrigir  o seu comportamento. Se após expressar o seu remorso, você sai pela porta e 
volta a ser como era antes, para que serve você expressar o seu remorso? Quando você 
diz ao Mestre que se arrepende de algo, deve ter a determinação para se corrigir. 
 
Pergunta: Por favor, explique o significado de “Isso é um grande e iminente perigo” no 
artigo “Pacifique o Exterior cultivando o Interior”. 
 
Mestre: O motivo de ter escrito este artigo foi porque alguns estudantes me fizeram a 
seguinte pergunta: “Tenho praticado Falun Gong. É bom e contribui para melhorar a 
moralidade das pessoas na sociedade; sendo assim, a sociedade melhorará novamente. 
No entanto, se todos se tornarem tão benevolentes, o que faremos se os estrangeiros nos 
atacarem? O que aconteceria se surgisse uma guerra?” Escrevi o artigo em resposta a 
esta pergunta. 
 
As guerras não surgem simplesmente porque os homens querem fazer uma guerra. Tudo 
é determinado pelos Céus e é dirigido pelo clima cósmico. Independentemente de 
quantos planos o homem faça, do quanto se esforce para tentar alcançar algo, há 
situações nas quais ele simplesmente não poderá ter êxito. Algumas vezes, quando 
conseguem ter êxito, pensam que foi devido aos próprios esforços. Na realidade, seus 
esforços e atividades na vida também são inevitáveis. É assim. Em outras palavras, se os 
seres humanos não fizerem nada, as coisas não cairão do Céu. É assim que os humanos 
vivem suas vidas; eles nunca viverão como os Deuses. Mesmo dizendo-lhes isto, eles 
não acreditarão e continuarão competindo e brigando uns com os outros; isto é ser um 
humano. Conseqüentemente, a competição e a luta se tornam ações inevitáveis e são 
comportamentos humanos; são simplesmente humanos. Portanto, todos os estados na 
sociedade humana, simplesmente, fazem parte da forma de existência do ser humano. 
 
Pergunta: Quando melhoramos o nosso xinxing, o nosso carma é eliminado. Ele é 
transferido aos corpos das pessoas que nos ajudam a melhorar o nosso xinxing? 
 
Mestre: Não, não é. Parece que você está bastante apegado e tem medo de perder essas 
coisas suas (risos). Digo que não é do jeito como você imaginou. Eu tenho eliminado 
muitas coisas por você. Na verdade, eu estou suportando-as por você. Não é permitido 
que alguém fique sem pagar seus crimes e ações erradas que fez, isto é absolutamente 
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proibido. É um princípio celestial. A quantidade de carma que você necessita eliminar é 
deixada para você na quantidade justa que lhe permite praticar o cultivo; é proporcional 
ao seu xinxing e à sua capacidade de suportar. Se fosse um pouquinho mais, você cairia 
e não seria capaz de se cultivar. Não é que quero algo de você por ter suportado por 
você. Tudo é meu, e não necessito de nada. Algumas coisas más são diretamente 
destruídas; isto é algo que ninguém além de mim pode fazer. 
 
Sabe por que Jesus foi crucificado na cruz? Sabe por que Sakyamuni teve que escolher 
o nirvana? Muita gente foi ao Templo Famen ver os ossos dos dedos de Sakyamuni; de 
fato, são os ossos dos dedos de Sakyamuni. Se os ossos dos dedos dele estão assim, 
como o corpo dele acabou? Ele poderia ter levado o corpo com ele, não é? Ele tinha 
sido completamente transformado em matéria de alta energia e já não era mais de carne 
humana. Por que, ainda assim, ele escolheu o nirvana? Vocês não sabem, mas no 
processo de seus cultivos, as dívidas que vocês devem não são apenas dos pecados 
cometidos entre os humanos; as dívidas que devem em diferentes corpos celestiais, em 
diferentes níveis e em diferentes ambientes são incontáveis. Estas coisas absolutamente 
não podem ser resolvidas pelos seres humanos. Os Deuses de níveis baixos também não 
têm como resolvê-las. No entanto, se alguém quer salvar uma pessoa e esta pessoa tem 
o desejo de se cultivar, como não ter misericórdia por ela? Um Buda é misericordioso, 
portanto, tratará de salvá-la. Porém, quantas coisas esta pessoa deve? O Buda deve 
resolver isto para ela, e isto significa que o nó dessas dívidas será carregado pelo 
próprio Buda. Quando um Buda quer salvar as pessoas, ele necessita de um corpo 
carnal. Onde são atados os nós? São todos atados ao corpo carnal dele. No final, nem 
Sakyamuni nem Jesus puderam libertar seus corpos carnais, pois eles não podiam se 
desvencilhar totalmente das dívidas que os discípulos que eles salvavam, deviam; 
nestas, estavam incluídas as dívidas de carma adquiridas em diferentes níveis e em 
diferentes períodos de tempo, pois isto envolvia muitas, muitas coisas no universo. Eles 
não foram capazes de se livrar desses nós. Conseqüentemente, escolheram este tipo de 
caminho: Eliminar o corpo carnal ou cremar o corpo, e colocar um fim nisto. Tudo se 
resolvia, e todas as dívidas eram pagas como era esperado. 
 
Para pagar o máximo de dívidas possível e dissipar os ressentimentos que tinham contra 
ele em diferentes níveis, Jesus aceitou a sua própria crucificação e passar por extremo 
sofrimento. E ainda há pessoas que me escrevem dizendo: “Mestre, você deveria me 
salvar desta forma ou deveria me salvar daquela maneira”. Digo: Você acredita que os 
Budas são obrigados a lhe salvar? Que eles não têm nenhuma outra coisa a fazer, que 
têm que lhe salvar? Que estão obcecados por lhe salvar? Sakyamuni disse que os Budas 
e Tathagatas são tão numerosos como os grãos de areia do Rio Ganges. Quantos grãos 
de areia há ao longo do leito do Rio Ganges? Há infinitos Tathagatas.  Isto foi o que 
Sakyamuni disse no nível em que ele estava. Então, por que não há tantos Budas que 
cuidam de coisas ligadas aos humanos? De fato, um Buda não necessita descer aqui; 
bastaria um movimento de sua mão para aliviar a humanidade de suas doenças, e um 
movimento de sua mão para eliminar o carma de todos os seres humanos e salvá-los. 
Certamente, nenhum deles tem permissão para fazer isto. 
 
Os seres humanos têm que pagar, eles próprios, por tudo o que devem, e aquilo que 
devem não está limitado somente ao nível humano. Se você quiser salvá-los, terá que 
mudar profundamente o coração deles. Somente desta forma é considerada salvação 
genuína. Se você pagasse suas dívidas e os limpasse completamente, porém, sem mudar 
o reino de consciência deles, eles pareceriam reluzentes na superfície, no entanto, seria 
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tudo falso, não é? Por que lhes digo que a parte mais profunda de suas mentes tem que 
mudar? Algumas pessoas dizem: “Vim aprender o Fa porque tinha uma doença. No 
começo, eu não sabia muita coisa, porém, mais tarde eu entendi que o Mestre disse que 
não é para curar doenças”.  Então, esta pessoa deixa de falar sobre “curar doenças”. 
“Está bem, não vou pedir que cure minhas doenças”. Mas, ele diz em seu coração: “Não 
pedirei que minhas doenças sejam curadas. Só lerei o livro e farei os exercícios. O 
Mestre seguramente eliminará minhas doenças em algum momento”. Ele pensa desta 
forma. Ele pôde se fazer reluzente na superfície, porém, no fundo, ele não mudou. Isto é 
enganar as pessoas e até ao seu próprio Mestre. Como isto poderia ser permitido? Na 
realidade, ele está enganando a si mesmo. 
 
Isto é para dizer que se você quer mudar, deve mudar a si mesmo no profundo de seu 
ser, mudar desde a sua natureza. Somente esta é uma verdadeira transformação e uma 
verdadeira elevação. Se a natureza verdadeira de seu xinxing não mudar, quando você 
estiver diante de um conflito, seu apego brotará repentinamente - crescerá e se 
manifestará por si mesmo. Se os Budas fossem assim, não seria terrível? As mudanças 
têm que vir da natureza do ser. Por isso, tenho dito que o cultivo é um assunto muito 
sério. É inútil se vocês não mudarem genuinamente. Quando uma pessoa tenta ser boa e 
tenta ser um modelo ou um herói na sociedade humana comum – sem importar o 
motivo, talvez venha de bons pensamentos – certamente, ela tem uma intenção ou um 
motivo. Sendo assim, a boa conduta desta pessoa não durará muito e, no futuro, ela 
novamente cometerá erros. Havia um ditado no passado: “Sempre glorifique os mortos, 
mas não os vivos”. Isto porque as próprias pessoas perceberam e pensaram: “O que 
acontecerá se ele cometer erros outra vez?”. Nenhum regulamento ou lei, nem sequer 
um movimento social conseguirá mudar a natureza ou o coração das pessoas. O coração 
de uma pessoa necessita se comover verdadeiramente antes de mudar. 
 
Seja o nirvana de Sakyamuni ou a crucificação de Jesus, tal como acabei de mencionar, 
ambos suportaram dores tão grandes pelos seres humanos e toleraram tão horrendos 
sofrimentos pelos seres humanos! Como os seres humanos deveriam tratar a si mesmos? 
Por quem eles deveriam se responsabilizar? Por quem eles deveriam viver? Viver 
inteligentemente é ser responsável por si mesmo, não é? Se todos puderem buscar seus 
defeitos dentro de seus corações, a civilização humana certamente melhorará. O nosso 
Dafa pode fazer com que isto aconteça. Porém, definitivamente, eu não transmiti o Dafa 
para resolver os assuntos da sociedade humana comum. O nosso objetivo é permitir aos 
cultivadores melhorarem. Claro, quanto mais pessoas O aprenderem, mais se formará 
um ambiente que estimulará a sociedade humana a melhorar como um todo. Esta é a 
relação. Quero esclarecer isto: Não estou absolutamente tentando fazer algo para a 
sociedade, para certas pessoas, ou para alcançar algo na sociedade humana. O propósito 
é para que vocês alcancem a Consumação. 
 
Pergunta: Quando faço algo mau, o meu corpo atravessa uma limpeza de carma. Isto é 
a “retribuição na mesma vida” como o Mestre nos ensinou? 
 
Mestre: O fenômeno de retribuição na mesma vida existiu no passado e continuará 
existindo no futuro. Pequenas condutas erradas podem resultar em retribuição na mesma 
vida. Depois que a pessoa faz algo mau, ela leva um tombo muito forte ao sair pela 
porta, ou é golpeada por alguma coisa quando sai de casa. Mesmo que o grau de 
severidade varie, de qualquer forma, a pessoa está sendo castigada. As pessoas 
usualmente não acreditam na existência de seres superiores em outras dimensões, então, 
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pensam que o que aconteceu foi acidental. As pessoas só reconhecem os seres humanos 
como seres inteligentes. Quão ridículas as pessoas se tornaram! Há vidas por todas as 
partes neste universo. Há pessoas que fazem aquilo que têm vontade e cometem atos 
maus; quando alguém se torna assim, a retribuição na mesma vida se torna menos 
freqüente. Então, o que acontecerá? Ela acumulará carma, e acumulará mais e mais 
dele. Quando ela tiver muito carma, a vida dela encurtará. Quanto mais carma tiver, 
mais curta será a vida dela; e todo o carma adicional encurtará cada vez mais a vida 
dela. Por exemplo, para aquelas pessoas que fizeram muitas coisas más e se tornaram 
“perversas para além do perdão”, mesmo morrendo neste mundo, continuarão sendo 
exterminadas em outras dimensões, até que paguem todo o carma. Há muitas formas de 
extermínio. Em outras palavras: elas terão que pagar por tudo. Isto é realmente 
aterrorizante. Para os nossos cultivadores, as coisas são diferentes das pessoas comuns; 
na maioria dos casos, vocês transformam o carma à medida que melhoram e são guiados 
por pistas. 
 
Pergunta: O Mestre transformará menos gong para mim, se pratico o cultivo em casa 
ao invés de fazer os exercícios no local de prática? 
 
Mestre: Se você pratica em casa e se conduz verdadeiramente como um praticante, se 
cultiva de maneira sólida e firmemente, então, não é diferente de praticar fora. Porém, 
os seres humanos têm usualmente preguiça dentro de si mesmos – isto não pode ser 
negado –, pois seus pensamentos ainda não se elevaram a este nível. Ao se distanciar do 
ambiente do grupo de prática, não terá o apoio e o alento do grupo, e perderá a condição 
externa que lhe impulsiona na prática de cultivo. Por exemplo, quando praticamos a 
meditação sentada, se outras pessoas estão suportando a dor cruciante, mas ninguém 
abaixa as pernas, você se sentirá envergonhado se abaixar as suas. Isto lhe ajuda a 
aumentar o seu tempo no exercício. Digo que um ambiente assim possibilita o seu 
avanço em vários aspectos. Sem este ambiente e se você não pratica bem o cultivo 
sozinho, não terá este fator externo para lhe ajudar, talvez você afrouxe, e não consiga 
ser diligente. Mesmo que continue praticando, talvez seu progresso no cultivo seja 
muito mais lento. Esta é a relação. Agora, se você é realmente capaz de praticar bem, 
não importa onde você pratica. A única preocupação está em você não conseguir lidar 
bem com a situação se praticar sozinho. Algumas pessoas dizem: “Sou capaz de me 
auto-disciplinar”; eu acredito que alguns possam ser assim, porém, há outros que não, 
pois eu vejo claramente: Eles ainda não alcançaram este nível. 
 
Pergunta: Alguém que danifica o Fa escreveu muitos comentários caluniantes em uma 
cópia de Zhuan Falun II. O que devo fazer com este livro? 
 
Mestre: Você pode queimar o livro. Algumas pessoas se tornaram depravadas a tal 
ponto. Portanto, há pessoas de todos os tipos, inclusive há aquelas que se atrevem a 
blasfemar contra os Budas. Assim que as palavras de blasfêmia saem de suas bocas, o 
espírito-original delas decai. O que fica é uma pessoa meio morta que leva um corpo 
que anda entre as pessoas na sociedade humana. Este tipo de pessoa é o “lugar” mais 
fácil para os espíritos-possessores; um espírito-possessor virá imediatamente depois 
disto. Sem o espírito-original, o corpo dela não é mais que uma casca vazia; e, assim, 
um espírito-possessor a possuirá. Há muitos casos assim. Também há muitos mestres 
falsos de qigong deste tipo. Esta classe de gente são as piores de todas. 
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Pergunta: A maioria dos russos de bom coração é cristã. Como podemos ajudá-los a 
obter o Fa? 
 
Mestre: Se as circunstâncias permitirem, vocês podem falar com eles. Se eles quiserem 
aprender, eles poderão aprender; se não estiverem interessados, os deixem. Dafa é sério 
e solene; não forçamos ninguém a aprender. Não importa de qual nacionalidade você 
possa ser, nós divulgamos o Dafa simplesmente para permitir que aqueles que não 
conhecem o Fa possam conhecê-lo, assim, não deixaremos ninguém para trás. Que 
alguém queira aprender ou não, é assunto dele. Isto vale para um estrangeiro e para um 
chinês. As pessoas julgam se uma pessoa é boa de coração utilizando os padrões do 
homem moderno. Todos têm um lado bom e um lado mau. Além disso, toda a sociedade 
humana está deslizando ribanceira abaixo. Relativamente falando, existem algumas 
pessoas boas que têm um desejo bom de tornarem-se virtuosas novamente; isto é muito 
precioso. Não é importante o quão boas elas são entre as pessoas comuns. O desejo de 
se tornarem virtuosas novamente é o mais importante; sem este desejo, é muito difícil 
para elas serem salvas. 
 
Pergunta: Uma pessoa comum queria destruir um livro do Dafa e um estudante brigou 
com ela para proteger o livro. Ele agiu bem em termos de Ren? Acumulou carma? 
 
Mestre: Não podemos dizer que este praticante atuou mal. Claro, quando nos 
encontramos com problemas, devemos pensar duas vezes. Por que a pessoa destruiria o 
livro na sua frente? Seria porque você tem alguns apegos? Ou, quem sabe, por que havia 
alguma coisa errada com você? Se você tivesse mudado o seu pensamento naquele 
instante, talvez ele tivesse parado imediatamente de destruir o livro. É muito provável 
que isto tivesse acontecido. Eu freqüentemente digo que sempre que você tiver um 
problema, você deve primeiramente olhar para si mesmo. Mesmo que o problema não 
tenha nada a ver consigo, você irá presenciá-lo; então, você deve buscar dentro de você 
mesmo. Se você agir assim, digo que nada poderá parar o seu avanço em seu caminho. 
 
Pergunta: Eu estudo Falun Dafa, porém meu marido estuda Zhouyi – o Livro das 
Mutações. Queimei alguns de seus livros sem dizer nada a ele. O que fiz foi algo mau? 
 
Mestre: Não, não agiu mal. Nosso Dafa tem significados profundos por detrás das 
palavras. Porém, os livros escritos por esses falsos mestres de qigong também têm 
coisas por detrás das palavras. Eles não têm essa conotação profunda, mas têm coisas 
superficiais que não podem ir além dos Três Reinos. Todas essas coisas são más. Suas 
imagens são de animais, raposas, demônios, fantasmas, esses tipos de coisas sujas e 
caóticas. São todas negras, prejudiciais ao homem e de natureza “yin”. Portanto, 
definitivamente não é bom ter essas coisas em sua casa. Seu marido aceitou essas coisas 
por ignorância, e essas coisas o prejudicam. Então, você queimou essas coisas por ele. 
Porém, se ele ficar chateado, discutir, achar ruim ou brigar com você, então, não se 
preocupe mais em fazer isto. Se ele não se importar com sua atitude, então, você atuou 
corretamente. Deve olhar para si mesma: “Tenho algum tipo de apego?”. Eu penso que 
muitas coisas ocorrem por uma razão. Essas coisas não interferirão com você, pois você 
pratica cultivo e tem um escudo ao redor de seu corpo. Todos vocês têm escudos; de 
outro modo, não só os outros interfeririam com vocês como também vocês afetariam os 
outros. 
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Pergunta: O que é a evolução do universo? 
 
Mestre: Todos vocês sabem que “universo” é uma definição do homem. Exatamente, 
quão grande este universo é? Os humanos não podem explicar com exatidão. O universo 
ao qual nós nos referimos é somente a extensão cósmica que podemos ver. A maior 
extensão que os cientistas modernos podem observar com os telescópios não vai além 
deste nosso pequeno universo. Ou seja, este é o universo a que se referem. Certamente, 
este nosso pequeno universo não é nem sequer uma trilhonésima parte do grande 
universo. Está dentro deste diminuto reino que é uma trilhonésima parte de uma 
trilhonésima parte do grande universo. É só um grão de pó dentro de um grão de pó que 
é outro grão de pó dentro de outro grão de pó; é assim minúsculo. Os corpos celestiais 
de uma grande extensão estão em movimento; o grande Cosmo inteiro está em 
movimento. Você não diria que o universo está em movimento? Este movimento produz 
vidas e cria espécies. Os cultivadores chamam a este movimento de “evolução”. O 
cérebro humano não pode compreender coisas a um nível tão elevado. Este universo é 
tão vasto que mesmo quando você alcançar o nível mais elevado em seu cultivo, no 
momento da Consumação, você ainda sentirá que é ele extremamente vasto e exclamará 
com assombro. 
 
Pergunta: O Mestre disse: “O interesse pela reputação é um grande obstáculo que 
impede o cultivador de alcançar a Consumação”. O que acontece se o cultivador não 
está apegado à sua reputação na sociedade humana, porém persegue gong e deseja ser 
bem reconhecido por seu trabalho no Dafa? 
 
Mestre: Então este apego foi revelado e tem que ser eliminado. Algumas vezes, alguns 
de nossos estudantes, incluindo os estudantes veteranos, exibem apegos muito maus que 
são completamente inadequados a um cultivador. Claro, não podemos dizer não seja 
uma boa pessoa. Isto porque você não pode ver os apegos que ele já eliminou; só pode 
ver os apegos que ele ainda não eliminou, pois são estes os que se manifestam. Em 
outras palavras, muitos dos apegos dele não são evidentes porque ele já se cultivou 
muito bem; somente aqueles que não foram eliminados se manifestam. Portanto, alguns 
apegos que não foram eliminados possivelmente se manifestam. Não se pode dizer que 
esta pessoa não é boa, só se pode dizer que tal apego dela não é bom. 
 
Não importa como uma pessoa se cultiva, ela não poderá ocultar os apegos que ainda 
não foram eliminados. Não importa como ela se cultive, usarei todo tipo de métodos 
para expor seus apegos mais difíceis; mesmo quando ela pensa que está fazendo o 
trabalho mais sagrado. Mesmo quando você está fazendo um trabalho para o Dafa, 
ainda assim, farei que seus apegos se manifestem. Não é bom se o trabalho não lhe 
ajuda a melhorar; o melhoramento de seu xinxing é a maior prioridade. Sua elevação é a 
coisa mais importante. Somente se seu coração for puro e limpo, você pode perceber o 
problema, e, quando for realizá-lo novamente, o trabalho será mais sagrado. Portanto, o 
motivo de muitos de nossos estudantes não terem tido êxito em seus trabalhos é porque 
realizam o trabalho com muitos apegos na mente; não conseguem renunciar a este ou 
aquele apego. Independentemente de eles estarem apegados aos seus próprios assuntos 
ou deles desenvolverem um apego enquanto fazem um trabalho para o Fa, tendo eles 
um apego, este será exposto através do trabalho. Especialmente quando a intenção deles 
não for boa, é menos provável que eles tenham êxito. Sendo assim, eles terão grandes 
obstáculos. Isto porque não se permite fazer um trabalho de natureza sagrada com um 
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coração impuro. Seu trabalho será verdadeiramente sagrado somente se o realizar com 
um coração puro. 
 
Pergunta: Durante a meditação sentada, as pernas de um estudante tremem e ele 
vomita. Ele não consegue controlar isto. Por favor, o Mestre poderia explicar isto? 
 
Mestre: A situação de cada um é diferente. Já que estou falando em uma ocasião como 
esta, tenho que falar disto de um modo que tenha uma aplicação universal. Se a pessoa 
não consegue ser pura e limpa enquanto pratica, se ela continua praticando outras coisas 
ou não pode se dedicar a uma única via de cultivo, ou se mistura em sua mente coisas de 
outros qigong, todo tipo de situações como esta pode aparecer. Outra possibilidade é 
que, aqueles que têm um carma enorme, podem ter uma forte reação quando o carma é 
eliminado, e isto também pode causar este tipo de situação. 
 
Pergunta: Devemos agir de acordo com aquilo a que nos iluminamos? Isto é correto? 
 
Mestre: Sim, devem. Talvez não sejam capazes de agir completamente bem. Existe 
certo grau de dificuldade para se lidar sempre bem com as situações. Porém, os 
cultivadores devem exigir de si mesmos este tipo de padrão. 
 
Pergunta: É verdade que quanto mais partes separadas o cultivador tiver, mais elevado 
será o nível alcançado no cultivo? 
 
Mestre: Não é que quanto mais partes separadas o cultivador tiver, mais elevado será o 
nível alcançado no cultivo. O que ocorre é que as partes que cumpriram o padrão foram 
separadas. 
 
Pergunta: Quando o Mestre explicou “Separação”, quis dizer que todos nós podemos ir 
com você? Isto significa que quanto mais pudermos nos elevar melhor será? 
 
Mestre: De fato, vocês não sabiam isto: Vocês obtiveram o Fa e, se sua mente é 
determinada, você está a caminho da Consumação. Certamente é assim. 
 
Pergunta: É verdade que quanto maior é a compaixão do cultivador, maior é sua 
tolerância? 
 
Mestre: Não, não é verdade. A compaixão se manifesta depois que uma parte do qing é 
eliminada. A capacidade do cultivador tolerar – Ren – é uma habilidade que resulta da 
combinação de muitos fatores. 
 
Pergunta: Posso pedir ao Mestre que aumente minhas tribulações para que assim eu 
possa pagar mais rapidamente e retornar ao meu verdadeiro ser o quanto antes? 
 
Mestre: Não. Não importa o que você acha, não funciona assim. E o mais importante, 
você não deve buscar intencionalmente mais tribulações e sofrimentos. Isso é incorreto. 
Na verdade, todos os arranjos estão sistematicamente ordenados; não há necessidade de 
se preocupar com estas coisas. 
 
Pergunta: Penso que eu simplesmente devo fazer as coisas de acordo com as três 
palavras: “Zhen-Shan-Ren”. É correto o meu modo de pensar? 
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Mestre: Sim, sempre que a sua mente estiver resoluta, você deve ir adiante e fazer as 
coisas desta forma seguindo os requisitos. Porém, você necessita estudar muito o Fa. De 
outro modo, você não saberá os significados mais profundos de Zhen-Shan-Ren nos 
diferentes níveis, e não será capaz de praticar verdadeiramente Zhen, Shan, Ren em sua 
conduta. 
 
Pergunta: Há coisas para as quais não consigo me iluminar. Por que simplesmente 
parece que não posso entendê-las completamente? 
 
Mestre: Não importa se não pode entendê-las. Não estou lhe pedindo que compreenda 
tudo o que escrevi em curto prazo de tempo. À medida que seu estudo do Fa se 
aprofundar, você entenderá essas coisas. 
 
Pergunta: Algumas vezes, quando vejo sua foto, fico com medo. Não sei o que está 
acontecendo. 
 
Mestre: Não é você que tem medo. É o seu carma de pensamento. 
 
Pergunta: Seria bom se nós alugássemos um lugar para estudar em grupo e, dessa 
forma, todos pudessem ir lá para estudar? 
 
Mestre: Se o ambiente se tornar bom e cômodo demais, penso que você estará se 
cultivando muito comodamente. Isto não é muito bom. Se você tem as condições 
necessárias, digo, se você tem um lugar assim e pode emprestá-lo sem que gaste 
dinheiro, não sou contra isto. Pelo menos, seria um lugar em que poderiam ir quando 
chovesse, nevasse no inverno, etc. Agora, se você tiver que gastar dinheiro para criar tal 
tipo de ambiente, isto não é bom; não importa se há pouco ou muito dinheiro envolvido. 
 
Pergunta: Os discípulos que vivem no campo não sabem muito sobre os termos da 
ciência moderna mencionada nos livros. 
 
Mestre: Neste caso, você pode explicar. Você pode explicar o significado original dos 
termos, ou seja, você pode explicar as palavras originais, o significado superficial das 
palavras. Certamente, devem ler o Fa, e devem ler o livro na ordem em que foi escrito, 
página por página, com o contexto em mente do que está sendo lido.  
 
Pergunta: Se eu não entendo o significado superficial de algumas palavras, posso 
buscá-las no dicionário? 
 
Mestre: Sim. Isto não deveria ser um problema. Os dicionários só explicam os 
significados superficiais das palavras. Porém, muitas vezes, as palavras que uso, não 
estão nos dicionários. 
 
Pergunta: Há um cristão que vive perto de nós. Ele sempre me pede para que faça 
caligrafia para ele. Fico incomodado em dizer não, porém temo causar interferência se 
digo sim. 
 
Mestre: Se você escreveu, então já o fez. Só podemos trazer benefícios aos outros. De 
qualquer forma, eles não podem nos afetar. Na verdade, seja o Cristianismo ou o 
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Catolicismo, eu só os considero um trabalho. Não os considero como prática de cultivo. 
É simplesmente um trabalho. 
 
Pergunta: Há coisas que eu quero deixar. Por que então não consigo? 
 
Mestre: Significa que elas já se converterão em noções formadas. Mesmo não 
conseguindo esquecer tais coisas, você deveria encontrar uma forma de expulsá-las. 
Elas se debilitarão aos poucos e finalmente serão eliminadas. 
 
Pergunta: No quarto exercício, é melhor todos “seguirem o mecanismo para baixo” ao 
mesmo tempo? Às vezes, a diferença é muito grande. 
 
Mestre: É correto. Quanto mais sincronizados forem seus movimentos, melhor vocês se 
sentirão. Isto ocorre porque quando estão fazendo os exercícios, vocês estão reforçando 
os mecanismos fora de seus corpos. Sua prática se baseia na rotação constante destes 
mecanismos; eles lhe cultivam automaticamente todo o tempo. Quando vocês praticam 
os exercícios, vocês reforçam esses mecanismos. Então, quando seus movimentos estão 
sincronizados e todos fazem juntos, a energia é mais forte e reforça os mecanismos. 
 
Pergunta: No inverno, quando a temperatura está ao redor de -30 ºC, podemos praticar 
dentro de casa? 
 
Mestre: Façam o maior esforço para praticarem fora, já que estamos fazendo assim já 
há muitos anos. Todos os estudantes em Changchun e Harbin praticam fora. Não há 
problemas em usarem mais roupas. Porém, se o frio é muito forte e não conseguem 
suportá-lo, vocês podem praticar dentro. Quando não faz tanto frio, podem sair outra 
vez e praticarem fora. 
 
Pergunta: Um estudante alugou um salão com seu próprio dinheiro. Isto é considerado 
“envolver dinheiro”? 
 
Mestre: Isto não foi algo feito por seu centro de assistência nem foi feito por seu local 
de prática. O próprio estudante quis fazer, então, foi um ato individual dele. Ele quis 
fazer um ato bom para apoiá-los, isto é tudo. Ele simplesmente fez um ato bom como 
indivíduo. Porém, devemos considerar alguma coisa: A capacidade do praticante de 
poder fazer, ou seja, se ele tem os recursos econômicos. Isto é uma coisa. Outra é se tal 
estudante pratica o cultivo já há muito tempo. Se ele mudar de opinião, talvez pense que 
saiu perdendo; isto pode causar problemas no futuro. Todas essas questões devem ser 
consideradas. Então, penso que é melhor se fizermos os exercícios fora. 
 
Pergunta: Próximo ao nosso local de prática, existem muitos grupos praticando outros 
qigong, Alguns de nossos praticantes estão preocupados em função de poderem sofrer 
interferências e serem afetados por isto. 
 
Mestre: Não serão afetados. Eles definitivamente não conseguirão interferir com vocês. 
Porém, vocês não devem ter o pensamento: “Eles vão interferir conosco?” Vocês devem 
ser inabaláveis; seus corações não devem se apegar a isto. 
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Pergunta: Recentemente, meu carma de pensamento tem sido extremamente forte. 
Inclusive, às vezes, temo ser um demônio que veio por um arranjo. Isto sou eu ou o 
carma de pensamento? 
 
Mestre: Não se preocupe; esse não é você. É o carma. Porém digo: Já que cada um tem 
diferentes quantidades dessa coisa, algumas pessoas podem ter mais, então, será mais 
forte. As pessoas que têm mais precisam resistir mais. Pode ser que anteriormente você 
tenha feito um pouco mais de coisas más neste aspecto, então deve usar todo seu poder 
para suprimi-lo e resistir a ele. Sempre que puder diferenciar entre você e ele, as coisas 
poderão ser resolvidas facilmente. 
 
Pergunta: Sinto que não tenho praticado bem o cultivo, e tenho muitas coisas sujas. Em 
casa, não consigo nem olhar a foto do Mestre. 
 
Mestre: Está bem. O Mestre sabe qual é a sua situação. Eu sei que você cometeu erros 
anteriormente. Comece novamente a partir de agora. Coloque as suas preocupações de 
lado e volte a cultivar. 
 
Pergunta: Minha filha tem um coeficiente intelectual baixo. Porém, ela tem sido 
persistente no estudo do Dafa e tem praticado os exercícios por três anos. No entanto, 
não entende bem o Dafa. Ela será capaz de alcançar a Consumação? 
 
Mestre: Não acho que um coeficiente intelectual baixo seja um problema para aprender 
o Fa. Ela tem estudado por três anos, e seu esforço definitivamente não será em vão. 
Você está muito preocupada, não é? Pode ser que isso não seja tão ruim. Muitas vezes, 
alguns de nossos filhos vieram com propósitos extraordinários. Ela pôde ver claramente 
lá de cima (aqueles de cima são seres de alto nível) quando ela poderia obter o Fa e em 
que momento isto aconteceria; quando viu que esta família poderia obter o Fa, ela quis 
encarnar nesta família. Existem numerosos casos especiais como este. Por esta razão, 
alguns de nossos filhos são verdadeiros prodígios, enquanto que alguns podem ser um 
pouco menos. Você não deveria pensar muito sobre isto. 
 
Pergunta: Como devemos analisar a diferença de níveis no estudo do Fa e no cultivo 
entre as diferentes regiões? 
 
Mestre: Não há diferença. Cada região tem aqueles que são muito diligentes, assim 
como aqueles que não são diligentes. Em cada região há pessoas sábias, pessoas 
medianas e pessoas tolas. Algumas regiões obtiveram o Fa mais tarde e, devido a isto, 
podem estar um pouco atrás em termos de progresso; com certeza isto ocorre. Porém, há 
praticantes novos que já ultrapassaram praticantes veteranos. Muitos que obtiveram o 
Fa mais tarde, não me conhecem pessoalmente, no entanto, possuem um entendimento 
muito profundo do Fa. Além disso, eles progridem rapidamente e sem obstáculos 
mentais. No passado, os estudantes novos passavam por um processo de transição por 
meio do qual entendiam o Fa. Naquela época, quando eu ensinava o Fa em Guangzhou, 
durante os dois primeiros seminários, os estudantes pareciam não entender sobre o que 
eu estava falando. Eles só sabiam que era bom, no entanto, não sabiam do que eu estava 
falando. Isto ocorreu porque as mentes das pessoas em Guangzhou estavam 
preocupadas em ganhar dinheiro, especialmente depois da abertura e implementação da 
reforma econômica. Só após o terceiro ou quarto seminário é que eles perceberam e 
despertaram para as coisas que eu estava falando. Somente depois disto é que um 
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grande número de estudantes começou alcançar o nível. Agora, aqueles que obtêm o Fa 
progridem rapidamente. Talvez isto se deva ao ambiente que se formou e também ao 
amadurecimento em cada aspecto do cultivo. 
 
Pergunta: Durante o estudo em grupo, algumas pessoas pensam que ler o livro de ponta 
a ponta é lê-lo uma e outra vez; que a discussão não é necessária, que o cultivador deve 
entender o Fa por si mesmo, que devemos ler um capítulo por dia. Isto é benéfico no 
estudo do Fa? 
 
Mestre: Ler o livro de ponta a ponta significa simplesmente ler o livro do começo ao 
fim. Isto está muito claro. Significa lê-lo uma vez após a outra, e do começo ao fim. Já 
que estudamos o Fa juntos, podemos compartilhar os nossos entendimentos e 
discutirmos uns com os outros: “De repente, percebi este significado nestas palavras do 
Mestre” ou “Ainda não consegui melhorar neste aspecto”. Quando lerem sozinhos em 
suas casas, não encontram este tipo de coisa. De agora em diante, corrijam esta 
deficiência. Digo, compartilhar experiências e discussões entre os praticantes é 
necessário. Porém, devem concentrar-se em ler o livro seqüencialmente. Não devemos 
ler um parágrafo, parar, começar a trocar idéias e logo em seguida estudar outro 
parágrafo, falar mais, este tipo de coisa não é bom. Vocês devem ler bastante antes de 
parar. O tempo que levam trocando idéias entre vocês ou sobre entendimentos não deve 
ser maior que o tempo dedicado a ler o Fa. Estudar o Fa é o mais importante. 
 
Pergunta: Poderia nos dizer sobre a origem do Dafa do universo, ou seja, a origem de 
“Zhen-Shan-Ren”? 
 
Mestre: Digo que vocês nunca saberão quão enorme é este Cosmo, sendo assim, é 
impossível falar sobre a sua origem. Além disso, não existe uma linguagem para falar 
sobre tal coisa. Neste Cosmo, inclusive, as linguagens dos Deuses a níveis muito 
elevados não podem explicar totalmente o que é este Cosmo, então, como falar em 
termos humanos! O Cosmo será para sempre um enigma aos humanos; eles jamais 
saberão o que ele é. Troque os seus apegos pelo estudo do Fa! 
 
Pergunta: As noções são as coisas mais fundamentais do homem? Como o homem 
seria se não tivesse noções? 
 
Mestre: Uma pessoa sem noções seria muito inocente e amável, porém, definitivamente 
não seria como uma criança, ela seria um adulto e racional. As crianças não têm noções, 
e são ingênuas e amáveis; atuam sem intenções. Porém, os adultos não se comportariam 
assim. Isto porque uma vez que a pessoa não tem noções, ela já está no processo de 
ascender e o nível dela já se elevou até lá. Durante seu cultivo, tais noções são reduzidas 
gradualmente e se debilitam. As coisas são assim até que, no final, elas se desfazem 
completamente. 
 
Pergunta: Às vezes, me sinto bem com o grupo de estudo e às vezes não. Como devo 
entender este tipo de mentalidade instável? 
 
Mestre: Estes são os seus próprios estados no cultivo. Ninguém pode estar bem o tempo 
todo em todos os diferentes ambientes e sempre absorver o que lê sem a interferência de 
vários pensamentos. No entanto, digo que, em cada uma de suas provas, passar bem ou 
não passar bem nelas, poder passá-las ou não poder passá-las - isto é cultivo. Se você 
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pudesse passar todas as provas, você seria um Deus! E já não necessitaria mais praticar 
o cultivo, não é verdade? Porém, você deve ser exigente consigo mesmo. Deve ser 
diligente em seu cultivo. 
 
Pergunta: Depois que um coordenador em um centro de assistência foi substituído, ele 
tentou se estabelecer por conta própria; ele reuniu um grupo de estudantes e, assim, 
formou um grupo de estudo separado. 
 
Mestre: Na realidade, se tal coordenador tinha problemas, e por isso ele foi substituído, 
penso que isso foi necessário. Aqueles que ganham dinheiro, aqueles que desviam os 
praticantes para fazerem coisas incorretas, aqueles que não conseguem lidar com as 
coisas de maneira adequada, aqueles que causam problemas... Em minha opinião, eles 
não só danificam a reputação de nosso Fa como também prejudicam a sociedade. 
Coordenadores que agem assim devem ser substituídos. 
 
Os estudantes ou o próprio coordenador gradualmente perceberão os seus erros. Porém, 
durante este período de tempo, um coordenador não deveria ser tratado como uma 
pessoa comum. Não deve fazer isto. Ele ainda tem coisas que não pôde ultrapassar, mas 
ele pode ainda ser um cultivador. No entanto, se em suas ações ele realmente danifica o 
Fa, então, isto já é algo diferente. Se ele ataca o Fa, ou danifica o Fa, ou se suas ações 
são contrárias ao Fa, então, ele desenvolveu demônios em sua mente, se desviou 
totalmente do Fa e está fora de controle. Definitivamente, não devemos reconhecê-lo. 
Devemos tratar este tipo de problema desta maneira quando eles ocorrerem. Não o 
reconheço (como meu discípulo). 
 
No que diz respeito àqueles que o seguiram – pensem sobre isto -, não foi acidental. O 
cultivo é como uma grande onda varrendo as areias. Algumas pessoas não estão 
aprendendo o Dafa com sinceridade, e talvez saiam dessa maneira. Não necessitamos 
daqueles que desperdiçam o tempo e tentam se passar por praticantes. Esta pode ser 
uma das razões. Os estudantes podem ter um entendimento incorreto por um tempo ou 
estarem confusos, no entanto, eles retornam quando percebem os seus erros. Penso que 
algumas pessoas estão simplesmente confusas. Por que você não pensa no motivo pelo 
qual veio aqui: Você veio aqui para estudar o Fa ou veio seguindo alguém? 
 
Pergunta: O Mestre escreveu: “Já é tempo de eles se tornarem lúcidos e, assim, se 
tornarem verdadeiros Deuses”. Muitos estudantes não conseguem entender isto. 
 
Mestre: Agora mesmo, estamos fazendo isto gradualmente. Muitas coisas estão sendo 
explicadas ao redor deste tema para fazer com que todos vocês se tornem cada vez mais 
lúcidos, incluindo o que estou dizendo hoje. 
 
Pergunta: A prova de romper com o humano ocorre freqüentemente ou apenas uma 
vez? 
 
Mestre: Oportunidades assim certamente não aparecem muitas vezes. Talvez, no futuro, 
existam outras formas; talvez existam, talvez não. Tudo isto é desconhecido. No 
entanto, se você não mudar fundamentalmente, você não passará tal prova, não importa 
quantas oportunidades lhe sejam dadas. O cultivo é assim. Nunca lhe será dito quando 
algo acontecerá. Se você soubesse tudo, você passaria as provas, porém isto já não seria 
uma prova autêntica. É algo que só ocorrerá quando você não estiver esperando, pois só 
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assim, em um momento crítico, é que você será posto à prova para ver se está sólido no 
cultivo e se pode dar um passo adiante. Quando estiver julgando se algo é bom ou mau, 
você também será provado para ver como lida com isto. É assim. 
 
Pergunta: Quando estamos estudando Zhuan Falun, podemos procurar em Zhuan 

Falun II e em outros livros do Dafa partes que tenham relevância com o que estamos 
lendo em Zhuan Falun? 
 
Mestre: Não, isto não é bom. Concentre-se em estudar o livro. Ao estudar um livro, 
você deve se concentrar nele; é como deve lê-lo, e deve lê-lo em ordem. Não deve ter a 
intenção de buscar ou fazer algo. Isto não vai funcionar. Também digo que quando você 
alcança certo nível e é tempo de avançar para o nível seguinte, será permitido que você 
se eleve; e quando for o tempo de entender os princípios do Fa em um determinado 
nível em particular, será permitido que os entenda. Vamos supor que você fez algo e 
não sabe se o fez corretamente ou não. Se pegar o livro Zhuan Falun e o abrir em uma 
página qualquer, sem nenhuma intenção de abri-lo em uma página específica, eu lhe 
garanto que a página que você abrir lhe revelará coisas sobre o que fez hoje. (Aplausos). 
Obviamente, se você quiser testar isto quando chegar em casa, com um coração de 
apego, você não conseguirá nada. O cultivo é um assunto sério. Você nunca conseguirá 
testar isto agindo como se tivesse fazendo uma brincadeira de criança; assim não vai 
funcionar. Em outras palavras: Não deve fazer algo intencionalmente. 
 
Este livro do Dafa, Zhuan Falun, é um guia sistemático para o cultivo. Percebe-se isto 
ao lê-lo. Enquanto que os outros livros como “Explicando o conteúdo do Falun Dafa” 
ou “Zhuan Falun II” são apenas materiais complementares para serem lidos como 
referência. O objetivo das “Escrituras Essenciais para maior avanço” é corrigir os 
problemas comuns e situações erradas que têm aparecido durante o processo do cultivo 
de vocês. 
 
Pergunta: Alguns dizem que o poder do Dafa não tem limites, que, portanto, os 
discípulos do Dafa não necessitam salvaguardar o Fa. O que eles estão dizendo é certo? 
 
Mestre: Não, não é correto. É verdade que o poder do Dafa é ilimitado. Hoje, todos 
estão praticando o cultivo no ambiente da sociedade humana comum. Se seres de níveis 
elevados que se corromperam fizessem coisas más, o mesmo Fa enviaria nossos Deuses 
guardiões do Fa ou outros seres de níveis elevados para destruí-los; se nossos discípulos 
estivessem fazendo coisas más e Deuses viessem matá-los, todos reconheceriam que o 
poder deste Fa é verdadeiramente imenso e não se atreveriam a causar mais problemas 
ao Fa. Então, vocês não poderiam mais praticar o cultivo. Os Deuses não podem 
simplesmente vir aqui e matar pessoas comuns, nem tampouco podem danificar este 
ambiente no qual vocês se cultivam. Em nosso cultivo, poder defender bem o Fa em 
diferentes situações, quando a sociedade e diferentes pessoas criam todo tipo de 
problemas para nós, não é salvaguardar o Fa? 
 
Quanto a essa gente má ou aqueles que cometem essas ações más, se eles são salváveis, 
podemos persuadi-los e talvez salvá-los. No entanto, se estão determinados a fazer as 
coisas à própria maneira e continuarem fazendo tais coisas – fazendo-as 
constantemente, então, quando o tempo chegar, lidaremos com eles. Também é possível 
que eles estejam sendo usados agora para provar os nossos estudantes. Uma vez que o 
cultivo de vocês termine, eles terão que pagar por tudo que fizeram, isto é certo. 
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Pergunta: Para aqueles que não são capazes de se converterem em seres divinos, por 
que não terão a oportunidade de nem sequer permanecerem como humanos? 
 
Mestre: O Cosmo inteiro está sendo renovado. Quanto aos humanos, quando o cultivo 
terminar, este ambiente já não será mais necessário. Os seres humanos que ficarem 
serão homens maus, ainda mais corrompidos e piores. Quando os seres humanos não 
são bons, eles são eliminados. Pensem: Eles podem continuar assim? O homem foi 
realmente criado pelos Deuses. Eu já expliquei este assunto anteriormente, no entanto, 
vou explicá-lo mais detalhadamente. Como vocês sabem, os humanos vivem na 
dimensão composta de moléculas. Porém, vocês sabiam que tudo ao nosso redor é 
composto por moléculas, inclusive o ar?  O que você come, o que você bebe, tudo com 
o que você entra em contato, tudo o que lhe rodeia e todas as coisas que não pode ver; 
tudo é composto de moléculas. Por isso, se você observar os Três Reinos de fora, do 
ambiente de nosso universo, os seres humanos não estão justamente no meio de um 
montão de moléculas?  Vocês estão simplesmente vivendo entre um montão de 
moléculas. Os Deuses freqüentemente chamam a estas moléculas de “sujeira” ou 
“barro”. Vocês estão no meio do barro; os humanos estão vivendo na lama. Os Deuses 
vêem o ser humano assim. Os Deuses veem tudo aqui desta forma. Além disso, existem 
matérias superiores em diferentes níveis. Depois que expliquei isto, penso que não é 
difícil você entender o porquê Jesus disse que Jehová criou o homem do barro! Tudo 
aqui é barro - não somente a sujeira ou o barro que vocês vêem. Até sua carne é 
considerada barro por eles. Isto porque, aos olhos dos Deuses, o plano das moléculas, 
especialmente o plano das moléculas maiores, é o mais sujo e o pior barro. Esta é a 
visão que eles têm disto. 
 
Pergunta: Os corpos de algumas pessoas se inclinam quando estão fazendo os 
exercícios. Aos outros parece que essas pessoas estão um pouco tortas. 
 
Mestre: Todos têm situações específicas. Alguns têm mais matéria deste lado do corpo 
e menos do outro. Existem casos assim. No passado, isto foi causado por vocês mesmos 
em diferentes ambientes e diferentes circunstâncias. Digo que vocês só devem se 
concentrar no cultivo. Eu me encarregarei destas coisas, pois vocês mesmos não podem 
resolvê-las. Vocês devem se concentrar unicamente no cultivo. De que serve acrescentar 
mais um apego no cultivo. Se vocês ficarem pensando neste problema, ele se tornará 
uma carga, um obstáculo e um apego. Por acaso, não acabei de mencionar que a porta 
que abri é tão ampla que já não há mais porta? Eu só olho o coração da pessoa. Se vocês 
não se cultivarem nem derem importância aos seus corações, como eu poderei salvá-
los? Não é verdade? 
 
Pergunta: Como podemos eliminar o mais rapidamente possível as noções adquiridas 
após o nascimento? 
 
Mestre: A única forma é sendo determinado no estudo do Dafa e, quando um 
pensamento mau surgir, se lembrar de que é você um cultivador e suprimi-lo com 
pensamentos retos. Meus Fashen vêem as suas atividades mentais claramente. Se você 
pode diferenciar tal mau pensamento e não considerá-lo como se fosse você mesmo, 
então, naturalmente ele não é você e será eliminado. Porém, não será todo eliminado por 
você de uma só vez. Será dividido em diferentes níveis e reduzido gradualmente, pois 
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necessitamos deixar algum para que você se ilumine ao Fa e pratique o cultivo. Porém, 
de uma só vez, lhe livraremos de uns que são extremamente maus. Acontece assim. 
 
Pergunta: Um estudante estava dormindo durante o estudo em grupo. Depois que os 
outros disseram isto a ele, ele não gostou e deixou de vir ao grupo de estudo. 
 
Mestre: Então, não precisa pedir a ele que venha estudar. Ele não veio para estudar o 
Fa; veio para dormir. Então, para que pedir que venha? Não é verdade? Pedir a ele que 
venha para dormir? Não necessitamos de pessoas que venham para dormir. 
 
Não se preocupe por ter um pequeno número de pessoas. Mesmo que haja apenas um 
cultivador genuíno em nosso local de prática, eu diria que está bem. Não se preocupe se 
há um pequeno número de pessoas. Se há um número grande – digamos mil pessoas – 
porém se nenhuma é um cultivador genuíno, o que adiantaria? Isto inclusive danificaria 
o Fa. 
 
Pergunta: Às vezes, não somos eficazes em nosso trabalho de assistir aos outros, pois 
temos medo de cometermos erros na interpretação do Fa. 
 
Mestre: Já falei muitas vezes sobre o tema de assistir aos outros. Por exemplo, pode 
falar assim: “Ao meu nível, entendo o Fa desta forma; isto é o que eu compreendo em 
meu nível. Certamente, o Fa tem significados internos mais profundos!”. Também não 
há problema em dizer: “Não cumpri com os requisitos do Fa em certa área”, ou “Penso 
que o Fa fala sobre alguns temas neste aspecto em particular. Certamente, o Fa tem 
outros significados mais profundos”; isto deve ser dito claramente. Em outras palavras: 
Não devem se auto-limitar. 
 
Pergunta: Os praticantes têm seus trabalhos na sociedade. Eles necessitam aplicar os 
princípios da sociedade humana comum para resolverem os problemas em seus 
trabalhos? 
 
Mestre: Trabalho é trabalho; cultivo é cultivo. Porém, o melhoramento de seu xinxing 
por meio do cultivo se reflete em aspectos específicos de seu trabalho. Digo mais, se seu 
chefe insiste para que você faça algo que não esteja de acordo com os seus princípios, 
você pode ser um pouco mais flexível, pois não é você que quer fazer isso. Se você se 
negar a fazer, ele não entenderá. Porém, não cometa grandes erros. Se algo não é 
correto, quando o fizer, faça o seu maior esforço para torná-lo o mais correto possível e 
lide com isto à sua maneira. Tudo vai depender de como você lida com a situação. 
Penso que você pode lidar bem com todas essas coisas. Não penso que isto seja um 
problema. Há outro assunto. Alguns de vocês preocupados com as próprias imagens não 
deixam que os outros saibam que vocês praticam o Dafa. Vocês não deixam os outros 
saberem o quão bons são. Creio que grande parte deste problema é criado por vocês 
mesmos. Digo que há cem milhões de pessoas aprendendo Dafa neste momento; não é 
um número pequeno. Não é um fenômeno isolado e ninguém rirá de você. 
Especialmente aqui em Changchun, todos sabem que os praticantes de Falun Dafa são 
boas pessoas. 
 
Quando muitos trabalhadores desempregados procuram trabalho, em muitas regiões, as 
pessoas dizem: “Contratarei qualquer um que é praticante de Falun Dafa”. Você não 
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deve pensar que é o único, que sobressai aos outros; não é assim. Já estabelecemos este 
ambiente, e digo mais, todo o país tem um ambiente semelhante a este. 
 
Pergunta: Há outro grupo de qigong praticando ao nosso lado. Eles colocam a fita de 
áudio deles muito alta. O que deveríamos fazer? 
 
Mestre: Não importa. Por acaso isto não está testando os nossos corações para ver se 
esta situação nos afeta? Quando eles colocam as coisas deles, isso não afeta o seu 
coração? Neste momento, vocês são provados para ver se isso afeta vocês, ou se ficam 
chateados.  Sempre devemos buscar as causas dentro de nós mesmos, e permanecermos 
tranqüilos mesmo que soem os tambores. Deixem que ponham as músicas deles; quando 
vocês verdadeiramente não mais forem afetados, eles desaparecerão naturalmente. Com 
certeza acontecerá desta forma. Se eles estiverem fazendo de propósito e vocês não 
puderem lidar bem com esta situação, ou se há muitos estudantes novos, então busquem 
outro lugar. Se eles pensam que o lugar é bom, deixe que eles fiquem com ele. Onde 
quer que pratiquemos Falun Gong, o lugar se torna bom. Estamos transformando o 
ambiente, não selecionando o ambiente. 
 
Pergunta: Como os cultivadores podem desempenhar melhor as suas profissões como 
líderes? 
 
Mestre: Hoje em dia, há tantos problemas no trabalho para os que estão em posição de 
liderança. Se todas as pessoas na sociedade praticassem Falun Gong, creio que vocês 
poderiam desempenhar os seus trabalhos muito bem sem tantas preocupações. Se todas 
as pessoas pensassem no interesse público, se ninguém pensasse apenas no interesse 
próprio, se ninguém perseguisse ganhos pessoais, e se todos pensassem no bem estar 
dos outros – pensem – como esta sociedade seria? Certamente, a nossa intenção não é 
pedir a todos que, depois de obterem o Fa, se tornem pessoas comuns. Simplesmente, 
estou ilustrando um ponto. Quanto a como deveria lidar com essas coisas, na verdade, 
são problemas específicos que você mesmo deve resolver. Deve lidar com tal situação 
baseando-se no que um praticante faria nesta mesma situação. Em certas coisas, vocês 
podem ser mais flexíveis e mais tolerantes. Vocês devem ser mais exigentes com vocês 
mesmos. 
 
Pergunta: Como devemos lidar com os fenômenos doentios da sociedade que 
encontramos em nossos trabalhos? 
 
Mestre: Não pensem tanto em coisas que estão além de seu controle. Se você é um líder 
e em sua organização prevalecem práticas corruptas, então, você é responsável por isso. 
Se não é algo que ocorre em seu lugar de trabalho, ou se você não tem uma posição com 
certas responsabilidades sociais, não deve fazer disso um problema seu. Só esteja certo 
de se conduzir corretamente. O que requeremos é se comportar retamente, começando 
por nós mesmos. Se todos se comportarem bem, tudo na sociedade será bom. Agora, se 
todos desempenharem o papel de polícia uns com outros, então, quanto mais esforços 
fizerem, pior se tornarão as coisas e mais conflitos surgirão. Se as pessoas não se 
conduzem retamente por si mesmas e, ao invés disto, uns policiarem os outros, então, 
acabarão brigando entre si no que diz respeito a “Você não é bom”, “Ela não é boa” ou 
“Ele não é bom”. As tensões entre as pessoas se tornarão intensas; com certeza será 
assim. 
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Pergunta: Por que algumas pessoas sempre interpretam mal o Fa ou entendem o Fa de 
um modo extremado? 
 
Mestre: Na realidade, é muito simples. Não é nada mais do que uma questão sobre qual 
é o ponto de partida do pensamento da pessoa. Ou seja, quando você quer entender o 
Fa, em que se baseia o seu pensamento? Qual é o seu ponto de vista?  Quando você se 
prende aos seus próprios apegos e quer buscar uma resposta ou algo para justificar 
coisas que não consegue deixar, então, certamente interpretará mal o Fa. Se você não 
pensa em nada quando lê o Fa, o que o Fa lhe disser será correto. Não tente buscar 
coisas no Fa que você acredita serem corretas. Não tente buscar no Fa coisas que 
alimentem desculpas para si mesmo, e não cite coisas fora do contexto para se proteger. 
Isto é inaceitável e, quanto mais o ler, mais confuso você ficará. Tudo depende de qual é 
o seu ponto de partida. 
 
Pergunta: No presente, qual é a forma mais rápida de alcançar a Consumação?  
 
Mestre: Eu criei para as pessoas a forma mais rápida e a melhor via de cultivo. Estamos 
neste ambiente sumamente complicado que permite que o cultivador melhore muito 
rapidamente. Ao mesmo tempo, um Fa tão imenso é ensinado. Este Fa também permite 
que as pessoas melhorem rapidamente. Quão mais rápido você ainda quer que seja? 
Nada pode salvar as pessoas mais rápido que o Dafa. Uma pessoa cheia de carma deve 
primeiramente pensar em como pagar o carma dela. Não é algo que você possa escolher. 
 
Pergunta: Penso que copiar o livro a mão é uma perda de tempo. 
 
Mestre: Então, seu pensamento é um pouco extremo. 
 
Pergunta: Para vencer o carma de pensamento, além de forte força de vontade para 
suprimi-lo, há outro modo? 
 
Mestre: Não. Mesmo que usasse suas mãos para agarrá-lo, você não seria capaz de tirá-
lo. Não há outra maneira. Seu aprimoramento e a eliminação de seu carma de 
pensamento acontecem mediante a elevação de seu nível. O cultivo é um assunto sério, 
não ocorre como você deseja. Cada aspecto foi arranjado para você de forma muito 
cuidadosa. Querer simplesmente tirá-lo não funciona. 
 
Pergunta: Depois que a camada de células formada pelas partículas maiores do corpo 
humano morre, como é a existência dos outros corpos nas outras dimensões? 
 
Mestre: Eu já disse que os seres humanos não morrem depois da morte nesta vida 
humana. Já falei sobre este tema no Fa e o expliquei claramente. Quando uma pessoa 
morre, somente a camada de moléculas maiores – a carapaça ou a camada de moléculas 
na superfície – morre e desaparece desta dimensão. Como seu corpo real que é 
composto de substâncias microcósmicas poderia morrer? O fogo do incinerador não 
pode queimar sua matéria mais microcósmica e convertê-la em cinzas; o fogo não pode 
alcançar esta matéria. Digo que isto não acontece porque o fogo daqui não pode 
queimá-la ou que o fogo daqui não é quente o suficiente. Na verdade, isto ocorre porque 
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há uma diferença de dimensões entre o fogo aqui e a substância lá. Por isso é que o fogo 
não pode queimá-la. 
 
Pergunta: No tópico “Praticando uma via perversa” é dito que os Grandes Seres 
Iluminados constroem novos universos baseados em suas próprias naturezas. Então, as 
naturezas originais e os novos universos... 
 
Mestre: Este Cosmo é imensamente grande; o que você levantou ocorre em universos 
de diferentes níveis. Porém, o que estamos dizendo no livro não são coisas do corpo 
cósmico maior. Não é isto.  
 
Dentro do corpo cósmico existem numerosos universos. Observando-os da perspectiva 
de um enorme corpo cósmico, eles são como partículas de pó. Diferentes universos 
entendem o Fa em diferentes níveis. Por exemplo, o verdadeiro Fa de um determinado 
nível não será revelado aos seres daquele nível. Porém, as características do Fa que se 
manifestam naquele nível podem ser conhecidas pelos seres viventes daquele nível. Da 
mesma forma, o que eu lhes disse hoje é só uma explicação geral do que entenderão 
quando se elevarem a esse nível. Tampouco saberão a autêntica revelação da verdade a 
esse nível. Portanto, se os seres viventes de certo nível vieram de nível mais baixo e 
chegaram ali por meio do cultivo (exceto os praticantes de Falun Dafa), eles se 
assimilaram ao Fa desse nível através do processo de elevar o seu nível pelo cultivo, e 
desenvolveram coisas próprias que eles mesmos cultivaram.  Por exemplo, Sakyamuni 
tinha “preceito, concentração, sabedoria” (jie, ding, hui). Seu jie, ding, hui também se 
ajusta aos princípios do Fa em seu nível e ao Fa do Cosmo a esse nível. Portanto, ele se 
elevou a esse nível. Seu universo inteiro é constituído pelos princípios de seu Fa 
constituído por Jie-Ding-Hui. Ao mesmo tempo, seu Fa também é o princípio guia de 
evolução de todos seus Estados de Fruição. Toda matéria e forma muda com as coisas 
dele. Em outras palavras, ele não sabe que é o Fa fundamental que realmente está sendo 
refletido ali, porém ele é capaz de conhecer sua manifestação. Ao ter se iluminado a 
coisas a esse nível, ele pôde assim existir nesse nível. Assim, ele alcançou algo próprio: 
Sua Verdadeira Fruição. 
 
Existem outros Budas e Deuses a esse mesmo nível. De igual maneira, eles se 
iluminaram a outros entendimentos dos princípios do Fa a esse nível. Eles também se 
conformam aos princípios do Fa a esse nível e, devido a isso, eles se iluminaram aos 
respectivos Estados de Fruição. O mesmo aconteceu com outros Budas. Eles também 
estabeleceram seus mundos ali, e se iluminaram aos seus respectivos Estados retos de 
Fruição Reto dentro desse nível do Dafa do Cosmo. Porém, são todos diferentes uns dos 
outros, e, ainda assim, todos alcançaram o padrão desse nível. Depois de explicar dessa 
forma, vocês conseguem compreender, não é verdade? Portanto, neste imenso Cosmo, 
fenômenos como este em diferentes níveis – são extremamente numerosos. Assim, em 
universos tal como este, períodos cíclicos de formação, estabilidade e deterioração se 
alternam freqüentemente. Certamente, o Fa de nosso corpo celestial inteiro nunca 
mudará. Será para sempre este Fa, o qual nunca mudará e nunca mudou. 
 
Pergunta: Entre aqueles praticantes que assistiram aos seminários das palestras do 
Mestre e aqueles que não assistiram, além de terem diferentes relações predestinadas 
com o Mestre, há alguma outra diferença? 
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Mestre: Na realidade, digo que vocês não são diferentes no que diz respeito aos seus 
cultivos. Muita gente que também tem forte relação predestinada comigo não assistiu 
aos seminários naquela época. Isto foi causado por circunstâncias próprias delas, 
situações e muitos outros fatores. 
 
Todas as perguntas foram respondidas, com exceção de algumas muito repetitivas que 
foram deixadas de lado. Outras foram feitas por pessoas comuns e não precisamos 
respondê-las, então, também foram desconsideradas. Já falei durante cinco horas. Já que 
vocês estão escutando o Fa, todos querem continuar escutando, e mesmo que falasse 
por mais cinco horas, provavelmente, não sentiriam que é muito. Não importa o quanto 
diga, é com um único propósito: permitir que vocês melhorem o mais rápido possível e 
ascendam através do cultivo o mais rápido possível. A maioria de vocês neste auditório 
é assistente; o propósito disto é que vocês façam bem o trabalho. Quanto às muitas 
perguntas e situações que vocês têm em seus cultivos, se eu fosse responder todas, 
vocês não seriam capazes de cultivar; mesmo que fossem capazes, receio que não iria 
valer. Por esta razão, vocês mesmos devem se iluminar a muitas perguntas, e vocês 
mesmos devem se cultivar; o cultivo é assim. Freqüentemente, dou este exemplo: 
Digamos que você alcance a perfeição e suba lá em cima, e que ao chegar lá encontre 
muitos poderosos Budas sentados ali; você percebe que a poderosa virtude que cada um 
dos Buda estabeleceu é extraordinária. Você mesmo se perguntaria como chegou lá, e 
tremeria de ansiedade, se sentiria deslocado, e você mesmo saberia que não deveria 
estar ali e baixaria por sua própria conta. Sentiria que não é digno daquilo! Portanto, no 
cultivo, cada um de vocês deve alcançar o seu próprio reino, e tem que alcançar cada 
nível de forma sólida. O cultivo é um assunto sério! Depois de sair daqui, não usem 
minhas palavras para acusar os outros, pois o que disse foi baseado em suas situações. 
Tampouco citem minhas palavras fora do contexto. Tampouco devem falar aos outros 
com exultação: “Escutei o Mestre Li dizer tal e tal coisa”. No momento em que este 
apego surgir, você será uma pessoa comum. Não quero que estes problemas que já 
ocorreram anteriormente voltem a ocorrer, pois, assim, você poderá se cultivar tranqüila 
e solidamente. 
 
Este ambiente de hoje... Não tem sido nada fácil para eu retificar, entre tribulações e 
dificuldades, o ambiente geral de cultivo de forma a estarmos livres de problemas e 
podermos seguir um curso tão reto como este. Na realidade, sou capaz de fazer isto – 
não temos nenhuma forma de organização tangível nem possuímos dinheiro ou 
propriedades. As coisas boas que vocês vêem são em função de não termos criado 
nenhuma esfera de influência na sociedade comum, não interferimos na sociedade ou no 
governo; isto é o que vocês vêem. Na verdade, digo que é porque temos o Fa – nós 
temos um Fa tão imenso – que sou capaz de não intervir. Se você quer aprender ou não, 
é assunto seu... Nós não temos listas de nomes nem guardamos informações pessoais de 
ninguém. Enquanto você se cultivar, serei responsável por você. Porém, este tipo de 
responsabilidade que tenho por você não se reflete na sociedade humana comum. 
Enquanto se cultivar, você poderá melhorar, e, se continuar se cultivando, alcançará a 
Consumação. Porém, nada disto se manifesta na sociedade humana comum. 
 
A razão pela qual fazemos as coisas desta forma é para complementar este Fa. Este Fa é 
tão imenso que tem altos requisitos no que diz respeito à forma de sua disseminação na 
sociedade humana comum. Ou seja, a forma de propagação do Fa entre as pessoas 
comuns deve se ajustar aos requisitos do Dafa. Porém, para um Fa tão imenso como 
este, que tipo de forma pode atender os requisitos no que se refere a Ele ser propagado 
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na sociedade humana comum sem ser manchado? Há somente uma: “Uma grande via 
sem forma”. Realmente alcançamos isto. Nenhuma forma - não temos nenhuma das 
formas da sociedade humana comum. Claro, permitimos às pessoas praticarem o cultivo 
genuinamente e melhorar realmente. Assim é como temos percorrido o nosso caminho, 
e assim o temos feito; esta também é a melhor forma. Ninguém pode encontrar falhas 
em nós. Mesmo se alguém tentar “encontrar pêlo em ovo”, não conseguirá nada; isto 
ocorre porque temos o Fa. Não estabeleço nenhuma regra ou regulamento. Todos vocês 
sabem como lidar com as coisas por vocês mesmos. 
 
Quanto aos assistentes, aqueles aos que chamamos “assistentes” são simplesmente 
pessoas que ajudam. Não se tornam famosos, não obtêm ganhos pessoais, não obtêm 
realmente nada mundano. Por sua natureza de querer ajudar, vocês levam um toca-fitas 
ao local de prática para dar assistência aos outros. Vocês são todos assim; fazem isto 
devido a sua natureza de querer ajudar e isto é de forma voluntária. A experiência 
comprovou que este é o melhor ambiente para a prática de cultivo. Nenhum dos 
Salvadores do passado tomaram este caminho, pois nenhum tinha um Fa tão imenso. 
Todos precisavam reunir seus discípulos e praticar o cultivo seguindo regras e preceitos. 
Hoje, nós temos um Fa imenso, então, podemos ser abertos e não necessitamos de 
regras. Qualquer coisa que tenha uma forma não pode estar à altura deste Dafa. 
Nenhuma regra ou regulamento pode mudar o coração das pessoas; somente este Fa 
pode fazer isto. Por isso, escolhemos este caminho. 
 
Ao mesmo tempo, a formação dos nossos centros assistenciais é necessária. Esse tipo de 
centro assistencial não tem uma formação semelhante à de uma empresa ou de uma 
agência do governo. Um assistente simplesmente usa sua casa e se reúne com outros 
praticantes para ajudá-los quando eles têm dúvidas ou para discutirem sobre alguma 
coisa. Tem uma formação natural. Acho isso realmente bom; acho que é muito bom 
discutirem juntos sobre o que as pessoas querem fazer, ou sobre coisas a serem feitas 
para divulgar o Fa. 
 
As conferências do Fa também são algo único de nosso Dafa. Depois de alcançar certo 
ponto, nos reunimos para fazermos uma conferência do Fa, e aqueles que aprenderam 
bem podem compartilhar suas experiências e entendimentos, o que inspira os outros e 
também os ajudam a melhorar. É muito bom. Isto é também algo nosso e algo único. 
 
No geral, todos têm feito muitas contribuições para este Fa. Certamente, não seguirei 
formalidades nem os elogiarei, e, de qualquer modo, sei que não é isto que vocês 
querem. O que vocês buscam é mérito, virtude e, a elevação de seus reinos e níveis. Por 
isso, não direi essas palavras. Trabalhar para o Dafa é o mesmo que trabalhar para si 
mesmo, pois você é parte do Dafa. Ser responsável pelo Dafa ou por você mesmo é a 
mesma coisa. Portanto, não há necessidade de lhe dizer muito. Cuido de todos vocês em 
seus cultivos, em seus diferentes níveis, e no processo de seus melhoramentos. 
 
Quanto a como fazer as coisas entre as pessoas comuns, penso que todos vocês sabem 
como fazer isto. Espero que, de agora em diante, vocês tenham um recomeço melhor e 
façam seus trabalhos de forma ainda melhor. Espero que a reunião de hoje, que pode ser 
chamada de conferência do Fa, ajude a todos a melhorar consideravelmente. Aqui, 
talvez eu os esteja empurrando para frente, porém vocês mesmos devem se dedicar ao 
estudo do Fa, e fazer o melhor uso de seus tempos para estudar o Fa e manter o ritmo; 
somente assim, progredirão solidamente. Espero que todos continuem se cultivando 
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diligente e vigorosamente. Não fiquem apenas observando como os outros alcançam a 
Consumação; vocês também devem se esforçar para alcançar a Consumação por si 
mesmos o mais rápido possível. 


