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Bom dia a todos! (Aplausos. Bom dia Mestre!)
Sei que entre vocês há estudantes aqui de Singapura e também há muitos estudantes que
viajaram grandes distâncias; uns vieram da China, outros de outros países e regiões. O
objetivo principal deste Fahui é, por meio da troca de experiências, ajudá-los a progredir
no cultivo em direção a níveis mais elevados, pois, assim, poderão descobrir no que
vocês têm falhado em seus cultivos. Este é o objetivo principal. Claro, após longo
tempo de cultivo, muitos estudantes obtiveram uma compreensão mais profunda do Fa
e também trazem muitas experiências pessoais. Eles, pessoalmente, vivenciaram
diferentes coisas no cultivo, e eles queriam me ver. Há também muitos de vocês que não
foram aos seminários realizados na China nos primeiros anos, e há muitos que
aprenderam e praticam sozinhos. Portanto, todos querem me ver. Eu entendo como se
sentem; é por isso que quiseram vir. Há também outros que compartilham o mesmo
pensamento e também quiseram vir. Entendo muito bem o que sentem em seus
corações. No início, quando eu pessoalmente difundia o Fa, a coisa mais importante era
a divulgação do Fa.
Agora, o Fa se tornou público, os livros estão disponíveis amplamente na sociedade e
cada um de nossos estudantes tem o livro. Isto significa que todos vocês são capazes de
estudar o Fa e de se cultivarem; e o efeito é o mesmo que o de ter assistido ao meu
seminário; nada foi omitido. Portanto, o mais importante agora é como estabelecer um
ambiente estável de cultivo que ajude vocês a elevarem seus níveis o mais rápido
possível. Por meio da prática e do estudo do Fa, todos sabem e entendem que o Mestre
verdadeiramente cuida de vocês e é responsável por vocês. A elevação de vocês também
tem sido sistematicamente planejada - cada um de vocês tem um caminho de cultivo
sistematicamente planejado. Devido ao desejo de me ver de vocês, a mente de vocês
pode ficar presa a este tipo de pensamento e assim dificultar que alcancem uma mente
tranqüila no cultivo, ou mesmo, fazê-los ficar me procurando por todas as partes. Isto
afetaria o processo de cultivo de vocês. Mas, já lhes ocorreu que o aprimoramento e o
cultivo de vocês são o mais importante? O Fa se fez público. Se vocês não puderem
melhorar a si mesmos, se não puderem se cultivar, então, meu ensinamento do Fa não
serviu a nada.
Já que o cultivo é a nossa maior prioridade, nada deve interferir com o nosso cultivo.
Simplesmente quero dizer que, no seu cultivo, vocês devem aquietar seus corações e
mentes e não serem afetados pelos apegos de pessoa comum. Se vocês verdadeiramente
vieram aqui para cultivar, elevar o nível e descobrir suas deficiências, ou se vieram para
ver o quão bem os estudantes de Singapura estão fazendo no cultivo, para escutar suas
experiências e seus entendimentos para que vocês também possam melhorar no cultivo,
se é isto o que vocês têm em suas mentes, então, estou muito feliz. Certamente, querer
ver o Mestre não é errado, desde que vocês não tenham emoções humanas muito fortes.
De qualquer forma, seus apegos humanos comuns devem ser descartados. De outro
modo, vocês me tratariam com sentimentos de pessoa comum e com o coração de uma
pessoa comum. Vocês considerariam o Fa com pensamentos de pessoa comum e isto
criaria um obstáculo muito sério ao avanço de vocês. Portanto, tomem cuidado com isto.
Não foi fácil a muitos de vocês virem aqui. Alguns provavelmente estavam muito
ocupados no trabalho, porém, deram um jeito de arranjar tempo para vir rapidamente a
Singapura só para isto, e há outros com situações diferentes. Agora que estão aqui,
vocês devem se acalmar e escutar como os estudantes de Singapura estão praticando e
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elevando seus níveis. Os estudantes que vieram de outros países devem considerar esta
viagem como uma viagem de aprendizado.
Eu vim a esta conferência para escutá-los falar. Ainda há muitos estudantes que estão
confusos sobre várias coisas. Como o Dafa está sendo divulgado no mundo todo,
definitivamente, haverá novos estudantes e discípulos unindo-se à prática o tempo todo,
e, naturalmente, eles terão muitas perguntas. Na realidade, vocês encontram respostas
para todas as suas perguntas no livro, porém alguns de nossos estudantes ainda não se
sentem seguros e querem me fazer perguntas. Portanto, estou lhes dando uma
oportunidade para isso. Este seminário durará dois dias. Não falarei muito agora, já que
estou aqui principalmente para escutá-los. Esperem até amanhã de tarde; eu usarei todo
o período da tarde para responder as suas perguntas. Façam mais perguntas relacionadas
ao cultivo e eu as responderei. Penso que uma tarde é o suficiente. Temos apenas dois
dias, e nossos estudantes necessitam organizar seus discursos e haverá outras atividades
também. Devemos tentar fazer desta conferência do Fa um êxito total. Esta é a primeira
vez que Singapura realiza uma conferência desta magnitude, e muitas pessoas vieram do
estrangeiro. Alguns aspectos dos preparativos não são nada fáceis. Todos vocês sabem o
que fazer e farão tudo apropriadamente sem que eu tenha que falar muito.
Agora falarei sobre a atual situação geral do Dafa. No passado, quando comecei a
difundir o Fa na China, o país estava num período de abertura e reformas econômicas.
Naquela época, senti que a mente das pessoas estava mudando junto com o
desenvolvimento econômico, portanto, comecei a difundir o Fa para as pessoas. Muitas
pessoas tinham formado algumas noções durante um longo período de tempo; elas
necessitavam de uma etapa de transição para entender o Fa. Elas levavam algum tempo
estudando o Fa antes para então perceberem o que eu estava ensinado. Depois de algum
tempo, e mais recentemente, notei que os estudantes novos parecem superar os
estudantes veteranos quando obtêm o Fa. Em outras palavras, eles não têm o obstáculo
de entendê-lo de forma conceitual. Eles o abraçam imediatamente e logo começam a
praticar sem a necessidade de uma etapa de transição para entendê-lo. “Posso aprender
isto?” ou “Quero aprender isto?”. Eles não têm nenhuma destas perguntas nem dúvidas
quanto a se os princípios do Fa são verdadeiros ou não. Em outras palavras, embora
estes estudantes tenham obtido o Fa depois, eles não estão atrasados. Com seus próprios
esforços se colocarão em dia.
Sinto que a situação geral do Dafa e o entendimento dos estudantes sobre o Fa são cada
vez mais profundos; seus entendimentos estão se tornando mais profundos, e que sabem
realmente do que se trata este Dafa. Esta é uma grande mudança se compararmos com
os dias iniciais quando as pessoas se aproximavam do Fa com sentimentos humanos e
forma de pensar de pessoa comum. Esta realmente foi uma grande mudança e a situação
é totalmente diferente dos dias iniciais. Ou seja, isto significa que vocês estão realmente
se cultivando no Fa e não mais avaliando ou considerando o Fa com sentimentalismo,
ou com um profundo sentimento de gratidão, ou várias noções humanas; este tipo de
coisa diminui cada vez mais. Isto significa que o nosso Fa está se tornando cada vez
mais puro na sociedade das pessoas comuns.
O que quer dizer “cumprir com o Fa”? Talvez, muitos de nossos praticantes ainda não
entendem isto. Já que este Fa é tão grande – pode nos salvar, pode nos ajudar a cultivar
para diferentes níveis e diferentes reinos, e pode nos guiar até a Consumação – por que
as pessoas precisam cumprir com Ele? Talvez vocês já tenham pensado nisto: A
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sociedade humana também é uma manifestação do infinito Dafa do Cosmo no nível
mais baixo que é este dos humanos comuns. Cada forma de manifestação na sociedade
também humana é dada e criada pelo Fa. Portanto, como cultivadores, estamos
aproveitando este ambiente para nos cultivar. Ainda que a sociedade humana seja
considerada má quando vista de níveis mais elevados, é também um nível e um reino
criado pelo Fa. Portanto, se, no cultivo, vocês entenderem claramente como transcender
este nível, como se libertar dos diversos comportamentos e noções da sociedade humana
comum, então, poderão superar estas barreiras e se elevarem para níveis mais elevados.
É isto que vocês têm que alcançar no cultivo.
Se vocês não conseguirem renunciar às coisas das pessoas comuns, o cultivo de vocês
poderá ser seriamente obstruído. A corrupção do padrão moral e a deterioração dos
valores morais da humanidade alteraram tudo o que o Fa criou para as vidas neste nível.
Portanto, é muito difícil ao homem saber da existência de um padrão verdadeiro para a
sociedade comum. Sem tal padrão, as pessoas se atrevem a fazer qualquer coisa e farão
qualquer coisa sem temer. Isto traz como conseqüência a degeneração dos valores
morais da sociedade, a qual se manifesta na forma de diversos fenômenos doentios e
crimes insanos na sociedade humana.
Para cumprir com o Fa, primeiro, todos vocês devem ser pessoas boas. Quando vocês
são boas pessoas, vocês já estão se harmonizando com o Fa. Obviamente, como vocês
se cultivam entre as pessoas comuns, vocês devem se elevar acima de todas estas coisas.
Portanto, quando vocês podem realmente entender o Fa, se cultivarem verdadeiramente
no Fa e serem praticantes retos, vocês cumprem com o Fa. Significa que também estão
protegendo o Fa. Isto ocorre porque a conduta de cada estudante na sociedade das
pessoas comuns representa a imagem de Falun Dafa [na cabeça das pessoas]. Não é
verdade? Se não agimos corretamente, sem dúvida, mancharemos a imagem do Dafa; e,
se isto acontecer, não podemos dizer que estamos cumprindo com o Fa. Alguns dizem
que devemos lutar pelo Fa e protegê-lo. Que quando uma pessoa diz algo mau a nosso
respeito, nós devemos tratar essa pessoa desse ou daquele jeito. Em particular, quando
algumas pessoas difamam nosso Dafa ou nos tratam injustamente, muitos ficam
chateados e querem tomar algumas medidas em represália: “Nos trataram mal, portanto,
nós faremos o mesmo com eles”. Se fizéssemos isto, estaríamos nos comportando como
pessoas comuns e estaríamos sendo iguais a eles.
Digo que proteger o Fa não significa recorrer à violência. O bem e o mal coexistem
dentro de uma pessoa. Devemos expulsar o lado mal e usar somente o lado compassivo
ao proteger o Fa. Quando os outros dizem algo mau sobre nós, podemos ajudá-los a
entender que somos bons e falar com eles com total compaixão. Freqüentemente,
quando uma pessoa comum se vê diante de um problema, ela tende a reagir de forma
negativa, a tomar algumas ações drásticas ou recorrer à violência. Para nós, nada disso é
aceitável. Freqüentemente, digo que se uma pessoa não tem nenhuma noção pessoal,
não é motivada por interesses pessoais, e sinceramente quer o bem dos outros, então,
quando ela aponta os defeitos de outra pessoa ou diz às outras pessoas o que é certo, a
outra pessoa se comoverá até as lágrimas.
Shan é extremamente poderoso. Ocorre que, na sociedade comum, quando uma pessoa
diz a outra pessoa algo bom, ela sempre expressa suas próprias noções e fica
preocupada que isso possa prejudicá-la de alguma maneira; ela quer proteger a si
mesma. Assim, muitas coisas são agregadas ao que diz de forma a não soar certo e
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tornar o que se diz impuro, e geralmente é algo carregado de emoção. Se o que ela diz,
realmente sair de seu coração, sem nenhum interesse pessoal, suas palavras,
verdadeiramente, tocarão os outros.
Falo aqui sobre como podemos harmonizar o Fa nesta sociedade humana e sobre como
podemos evitar que o Fa possa ser danificado. Muitos praticantes explicaram nossos
princípios e motivações a vários departamentos governamentais. Penso que isto é algo
bom. Se eles realmente escutaram, há uma boa chance de se juntarem ao grupo das
pessoas boas. Se não escutaram, então é preocupante. Se quiserem entender o nosso Fa,
basta eles lerem o livro, realmente tentarem entendê-lo, e, assim, saberão quem somos.
Geralmente, as pessoas que dizem coisas más sobre nós são aquelas que não tentaram
nos entender ou não nos entendem. Tudo sobre nós está disponível a todos; não temos
nada a esconder das pessoas. O caminho que seguimos é sumamente reto, portanto, tudo
aquilo que não é reto, ou que não é suficientemente reto, ou que não é suficientemente
perfeito na sociedade comum, verá a nós como um obstáculo. Por sermos tão bons,
talvez a deficiências de algumas coisas deles sejam expostas e, portanto, eles farão
algumas coisas ruins contra nós. Isto é inevitável. Se quando surge algo reto, ninguém
se opõe, então, eu digo que provavelmente seja algo perverso. (Aplausos).
Falando de outra perspectiva, como o nosso Fa está se espalhando na sociedade humana
comum, quando nos deparamos com críticas irresponsáveis de pessoas ou de certos
departamentos governamentais que não nos compreendem, ou quando nos rotulam
arbitrariamente ou nos tratam de maneira pouco razoável, penso que, neste aspecto,
devemos examinar a nós mesmos perguntando: Por que essas coisas nos acontecem?
Será porque nós mesmos, nossos centros de assistência, nossos locais de prática ou
alguns de nossos estudantes não estão agindo corretamente? Se você puder se autoexaminar a cada situação que se deparar, eu digo que você é realmente excepcional, e
nada poderá bloquear o seu caminho rumo à Consumação. No entanto, quando você se
depara com um problema, você só quer buscar culpados fora: “Por que você me trata
desta forma?” - ainda sentimos que estamos sendo tratados injustamente, ao invés de
buscarmos as causas disso em nós mesmos. Este é o maior obstáculo e um obstáculo
fatal para todos os seres conscientes. No passado, algumas pessoas diziam que era
impossível se ter êxito no cultivo: “Como alguém poderia ter êxito no cultivo?”. Não
podiam, pois este era o maior obstáculo, e ninguém estava disposto a buscar as faltas em
si mesmo em meio aos problemas. Quando uma pessoa se sente ferida ou sofre uma
desventura, é muito difícil a ela examinar a si mesma para verificar se fez algo errado.
Se uma pessoa pode fazer isto, então, eu diria que neste caminho de cultivo, e na
eternidade de sua existência, ninguém poderá detê-la. Isto realmente é assim. Algumas
vezes, ainda fracassamos em provas, mesmo tendo consciência disso no fundo dos
nossos corações. No entanto, depois de tudo, temos a habilidade de pensar, e com os
princípios diante de nós, no fundo, sabemos o que é certo e o que é errado. Podemos
fracassar na primeira vez, e até na segunda, porém no final fazemos bem. A chave está
em como vocês entendem a si mesmos, se podem examinar e encontrar dentro de si
mesmos a causa do problema.
No passado, muitos estudantes tinham conflitos com pessoas fora de nosso circulo, ou
com pessoas na sociedade. Alguns departamentos governamentais podem ter nos tratado
injustamente. Muitas vezes, perdemos a oportunidade de buscar a causa dentro de nós
mesmos e insistimos que a causa dos problemas está nos outros. Claro, algumas das
coisas que nos fizeram são realmente más e eles tentavam nos prejudicar de propósito.
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No entanto, ainda que tais coisas sejam más e demoníacas, elas poderiam ter acontecido
acidentalmente? Será que a manifestação do lado negativo deles seja um espelho para
nos ajudar a ver o nosso próprio lado negativo? Freqüentemente, digo que quando duas
pessoas têm um conflito, cada uma delas deveria olhar para dentro de si mesma. Não
apenas os dois envolvidos no conflito devem examinar a si mesmos como também
aqueles que assistem o conflito devem fazer o mesmo. Se vocês podem fazer isto, então
progredirão rapidamente.
Todos sabem que nossos seres são compostos de matéria microcósmica de diferentes
níveis. Há matérias que são extremamente microcósmicas. Em nosso cultivo, vocês são
transformados desde o estado extremamente microcósmico do seu ser, ou seja, desde a
origem da sua vida. A transformação avança gradualmente até alcançar a camada
superficial. Quando a transformação da superfície é completa, vocês alcançam a
Consumação. Este é o caminho que seguimos. Então, antes de alcançarem este estado
em que o nível superficial já esteja assimilado ao Fa, vocês ainda terão pensamentos,
condutas, e a mesma forma de fazer as coisas que as pessoas comuns; é assim.
Alguns estudantes me perguntaram: “Mestre, já faz tempo que pratico, e sinto que meu
entendimento não é como o dos novos estudantes. Por que eu ainda tenho maus
pensamentos em minha mente?” Esta é uma pergunta que todos aqui na audiência têm
pensado. Digo que no processo de seu cultivo, você é transformado desde a origem de
sua existência. Antes de a transformação chegar ao nível superficial, os pensamentos de
pessoa comum estarão sempre ali. Quais são as vantagens e as desvantagens disto? As
vantagens são que você pode permanecer neste ambiente de cultivo entre as pessoas
comuns permitindo, assim, seu contínuo aprimoramento e de forma mais rápida. Quais
são as desvantagens? Você nunca saberá em que estado ou nível você está. Durante
certos períodos de tempo em que você pratica bem, o seu entendimento do Fa é bom, e
inclusive pode recitar o livro, ou seja, é quando você alcançou o padrão requerido para
este reino; então, esta parte de você é imediatamente separada daquela outra que não
alcançou o padrão. De repente, vocês se perguntarão: “Por que meu entendimento do Fa
não é tão bom quanto antes? Por que tenho novamente pensamentos maus?” Vocês
terão tal sensação.
Vocês se cultivam em meio às pessoas comuns. A parte de vocês que completou o
cultivo é a parte nobre, reta e divina. De acordo com isto, um Deus não pode se
comportar como uma pessoa comum na sociedade humana; isto é absolutamente
proibido. No momento que se comportasse desta forma, cairia. Para assegurar que você
pode se cultivar na sociedade humana comum sem cair, quando uma parte sua alcança o
padrão, ela é separada. A parte que alcançou a perfeição sempre permanecerá ali, firme
e livre de qualquer pensamento. Não se envolverá em nenhuma atividade humana, o que
garante que você não caia. Com a prática constante, você continuará se elevando. Falei
aqui sobre outro princípio, ou seja, que durante o seu cultivo, você continuará se
refinando e se transformando, começando da matéria mais microcósmica e indo
gradualmente em direção à superfície. Quando sua camada superficial tiver sido
completamente assimilada, você alcançará a Consumação.
Portanto, antes que você alcance a Consumação, durante o curso do seu cultivo, você
sempre terá pensamentos e comportamentos humanos comuns. Além disso, você
perceberá que, às vezes, seus pensamentos se tornam ainda piores. Por quê? Muitas
coisas más têm raízes em partículas de vários tamanhos; não existem apenas na camada
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das partículas maiores. Pensem: Durante o curso de seu cultivo, a transformação avança
continuamente em direção à superfície, e as coisas más em suas partículas
microcósmicas estão sendo constantemente limpas e eliminadas. Então, restará apenas a
camada superficial, e o que está no nível mais superficial é o pior. No entanto, o mais
superficial é também o mais débil. Em outras palavras, desde que você possa exercer o
controle sobre você mesmo na sua prática de cultivo, você poderá facilmente reprimir
essas coisas más e desfazer-se delas, inclusive de todas as noções acumuladas em sua
mente.
Creio que todos entenderam o princípio sobre o qual falei. Alguns podem pensar: “Oh!
Agora entendo porque um cultivador pode ter maus pensamentos durante seu processo
de cultivo. De agora em diante, não me preocuparei mais com isto, já não tenho mais
receio. Simplesmente, deixarei fazerem o que quiserem”. Não façam isto, pois isto é
inaceitável! Vocês são cultivadores, portanto, não se controlar no nível superficial é o
mesmo que não se cultivar. As coisas são assim. Falei sobre o estado geral do cultivo
dos estudantes e, ao mesmo tempo, mencionei outros assuntos.
Há outra coisa. Nosso Dafa está se espalhando na sociedade humana comum. Por que
atuamos dessa forma? Como todos sabem, nós administramos as coisas de forma muito
livre. Não mantemos lista de membros tais como Sr. Zhang, Sr. Li etc; não mantemos
registros de quem são vocês, que idade têm, ou onde moram. Não fazemos nada disso.
Sempre que praticarem, eu cuidarei de vocês. Devido às coisas do cultivo não se
manifestarem neste nível da sociedade humana comum, a forma das coisas na superfície
são apenas formalidades que não servem a nenhum propósito. Se você não se cultivar, o
registro do seu nome será apenas ter um número, não é cultivo. Portanto, abandonamos
qualquer tipo de formalidades utilizadas pelas pessoas comuns.
Nós só olhamos o seu coração. Sempre que você se cultivar, cuidarei de você. Sempre
que você se cultivar, será meu estudante. Contanto que você pratique, nossos assistentes
ajudarão a todos a se organizarem para estudar o Fa, isto é tudo. Não temos uma
estrutura organizacional como essas da sociedade humana comum, tampouco mantemos
dinheiro ou bens. Para vir aqui, cada um pagou sua própria passagem. Eu, Li Hongzhi,
não cobro nenhum um centavo de vocês. Qualquer trabalho que fazemos, o fazemos de
forma voluntária, e fazemos para o benefício dos outros. Tudo o que fazemos é
administrado levemente.
Por que agimos assim? Na realidade, digo: O Fa que difundo hoje é imenso. Ele pode
ajudá-los a alcançar diferentes reinos e níveis através do cultivo. De maneira alguma,
isto é um assunto sem importância. Um Fa tão imenso foi apresentado ao público. Se
ele não pudesse mudar uma pessoa, se não pudesse ajudar a elevar a moralidade das
pessoas, então, não faria diferença tê-lo ensinado ou não. Eu sei que este Fa é a
Verdade, que é o Fa do Cosmo; e definitivamente tem um enorme impacto sobre os
cultivadores. Portanto, cada um de nós sabe o que fazer, não é necessário que eu diga
especificamente como devem se comportar.
Na época em que Buda Sakyamuni esteve ensinando o seu Fa, havia mais de cem
preceitos. Dizem que, agora, na Escola de prática do Grande Veículo já há mais de
duzentos preceitos. O propósito dos preceitos é o de restringi-los de modo a fazer com
que eles alcancem o padrão requerido ao atuar de acordo com eles. Hoje, nós não temos
nenhum preceito; somos completamente abertos. Não seguimos nenhuma formalidade,
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só olhamos o coração das pessoas. Isto porque o nosso Fa tem um poder majestoso que
nos possibilita agirmos assim. Falando de outra perspectiva, nenhuma forma que se
manifesta na sociedade humana é digna deste Dafa. Por isso, temos realmente uma
forma única e conveniente de propagação do Dafa. Que forma é esta? Chama-se:
“dadao wuxing” – o grande caminho sem forma (Aplausos). Realmente, seguimos um
“grande caminho sem forma”, e só esta forma se ajusta verdadeiramente ao nosso Dafa.
Temos agido assim desde que comecei a difundir o Fa nos dias iniciais.
A única coisa que alguém pode ver é que lemos os livros e nos reunimos para praticar
os exercícios. Inclusive, estas atividades são completamente voluntárias e livres, sem
nenhum controle. Se a pessoa quiser vir, será bem vinda. Se não quiser vir, pode fazer
como quiser. Penso que este enfoque é muito bom. Nenhum tipo de formalidade pode
mudar o coração de uma pessoa. Se uma pessoa não quer aprender e, mesmo assim,
você a arrasta para isto, ela não só não aprenderá como poderá inclusive entender errado
as coisas e assim causar danos dentro do grupo. Somos muito retos, e todas as coisas
distorcidas nos verão como uma ferida em seus olhos, pois todas as suas deficiências e
debilidades serão expostas.
No passado, havia todo tipo de qigong na sociedade humana comum, especialmente na
China. Desde a apresentação de nosso Dafa ao público, especialmente nos anos mais
recentes, muitas práticas falsas de qigong desapareceram. Por quê? Porque uma vez que
o nosso Fa reto foi apresentado ao público, as práticas falsas, distorcidas e malvadas
foram expostas sob o Sol (Aplausos) e naturalmente desapareceram. Muitas pessoas que
praticavam outros tipos de qigong vieram aprender o nosso Dafa. Não as arrastamos até
aqui. Elas vieram aprender porque reconheceram o Fa e perceberam que é bom, que é
um caminho reto.
Pensem sobre isto de outra perspectiva: Já que um Fa reto é difundido para permitir aos
cultivadores se elevarem a diversos níveis, surge então uma questão: Qual Fa você
cultivará para ascender? Este é um assunto de suma importância. Se este Fa não fosse
reto, você não seria capaz de se cultivar. Se este Fa não tivesse virtudes tão poderosas,
ou seja, se não fosse tão imenso, você não poderia alcançar níveis tão elevados em seu
cultivo. Se este Fa não fosse tão profundo, ou não fosse tão bom, e, mesmo assim, lhe
permitisse ir a níveis tão elevados, isto seria o mesmo que corromper todo o universo.
Inclusive, quando você chegasse lá, em um nível tão elevado, você sentiria que não é
digno de ficar ali; você veria os Grandes Seres Iluminados lá em cima, com poderosas
virtudes, bem além do que se pode descrever, e se perguntaria como chegou lá em cima;
e você mesmo desceria por se sentir não qualificado para ficar lá. Certamente, como
estamos na sociedade humana comum, muitas tribulações chegam ao Dafa, e estamos as
usando para harmonizar o nosso Fa e para estabelecer um caminho de sábia e poderosa
virtude para o nosso Fa. Independentemente das formas de manifestação contrárias ao
Dafa que ocorrem na sociedade humana comum, nós jamais responderemos da mesma
forma. Sempre mostramos o nosso lado Shan, de compaixão, e em cada aspecto,
lidamos muito bem com as coisas. Temos passado muitas provas difíceis para o Fa. Isto
não estabeleceu uma poderosa virtude para o Fa? Quanto maior o Fa, mais reto é o
curso que Ele toma. Como se cultivam neste Fa, vocês são os mais extraordinários. Esta
é a relação, não é? Sim, é. Portanto, sempre que encontrarmos um problema, devemos
olhá-lo de ambos os lados, o positivo e o negativo, e buscar as causas dentro de nós
mesmos. Em tudo o que passarmos, devemos buscar as razões dentro de nós mesmos e
encontrarmos as nossas deficiências.
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Falei muito sobre um princípio. Quando algumas pessoas se vêem diante de problemas,
ao estarem no meio dele, eles dizem: “Por que me tratam assim? Por que as coisas não
estão indo bem?” Na verdade, digo que não é que os outros estão lhe tratando de forma
errada. As Leis do Cosmo sempre atuam de acordo com os princípios. Quando você se
desvia do curso reto, você percebe que tudo ao seu redor está contra você. Uma vez que
você encontra a causa disto dentro de você mesmo e a retifica, você percebe que tudo
volta a ficar bem. Normalmente acontece assim.
Há outro lado nisso. Por termos superado muitas dificuldades e deficiências, nosso Fa
está se desenvolvendo de forma cada vez mais reta. Então, a situação só pode melhorar.
Atualmente, há muitas pessoas aprendendo o Fa. Agora, há cerca de cem milhões de
estudantes dentro e fora da China. É muita gente. Além disto, os estudantes do Dafa têm
uma qualidade fora de série: Uma vez que começam a praticar e entender os princípios,
eles perseveram no cultivo até o final. Este atributo é extremamente apreciado no
cultivo. Este Dafa é diferente de qualquer outra doutrina ou tipo de prática que já existiu
ao longo da história. Com tantas pessoas aprendendo e se cultivando, se tornou uma
realidade na sociedade que deve ser reconhecida. Com tanta gente desejando ser boa, e
pelo fato de não termos nada de mal, eu diria que a situação só pode melhorar.
Falun Gong já fez parte da Sociedade Chinesa de Investigação da Ciência do Qigong.
No entanto, descobrimos que tal organização jamais conduzia investigações científicas,
nem sequer estava interessada nas investigações sobre as práticas de qigong, nem se
esforçava para entender o que é o qigong em si. Ela só se interessava em ganhar
dinheiro; usava as várias escolas de qigong para ganhar dinheiro. Então, em março de
1996, deixamos de ser membro da Sociedade Chinesa de Investigação (Aplausos).
Depois de nos retirarmos, começaram a nos atacar, porém não ligamos para os ataques e
os ignoramos. Não nos envolvemos nisto agora. O que quero dizer é que devemos
escolher nosso próprio caminho, um caminho para os cultivadores genuínos. Temos que
ser responsáveis perante a sociedade e perante os nossos cultivadores.
Isto é o que penso: Temos uma quantidade tão grande de pessoas, muitíssimas pessoas,
e cada uma é alguém que traz benefícios à sociedade. Nenhum de nós persegue ganhos
pessoais, incluindo eu, Li Hongzhi. Escolhi viver no estrangeiro para não causar
problemas ao governo (Aplausos). Penso que com tantas pessoas praticando e tentando
ser boas pessoas, ninguém deveria pressionar estes cem milhões de pessoas a ficarem
contra o governo. Isto eu posso dizer. Porém, há um ponto, não importa o que façamos,
devemos sempre nos assegurar de que o caminho que escolhemos é reto. Não tinha a
intenção de falar muito. Só queria lhes falar sobre a situação do Dafa, sobre como
devemos cultivar, e sobre o nosso entendimento do Fa no curso do cultivo. Ao mesmo
tempo, quis falar sobre alguns temas relacionados ao cultivo.
Quero aproveitar esta oportunidade para falar sobre outro tema, o de tirar fotografias.
Muitas pessoas tiram fotografias sem considerar se a ocasião é ou não apropriada. No
passado, vocês raramente podiam me ver, então, sempre queriam tirar uma foto ou tirar
uma foto comigo, seu Mestre. Se o seu desejo é genuinamente para o cultivo, não faço
nenhuma objeção. Porém, se nasce de uma intenção humana comum, então, isto é muito
triste! Além disso, muitos de vocês não esperam a ocasião ou local apropriado para tirar
fotografias, e tiram muitas fotografias não apresentáveis e com imagens muitos ruins.
Isto não é bom para nenhum de nós. Já que vocês são meus discípulos, como podem
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tirar tais fotografias do Mestre? Depois desta conferência, digam aos estudantes em
todas as regiões que queimem todas as fotografias mal tiradas, incluindo os negativos
(Aplausos). Se realmente vocês querem tirar fotografias, lhes darei uma oportunidade
para isto (Aplausos). Isto é tudo o que eu queria dizer por agora. Responderei suas
perguntas amanhã de tarde.
Por favor, não escrevam muito em suas perguntas. Isto torna difícil a leitura e toma
muito tempo. Não precisam fazer comentários tais como: “Mestre, o que falou foi tão
bom... Esta é minha pergunta”. Não façam isso; vá direto ao ponto, faça sua pergunta de
modo simples e fácil de ler, e dessa forma não perderemos tempo e poderei lê-las mais
rapidamente. Bom, agora escutarei os discursos de nossos estudantes (Aplausos).

Esta tarde, responderei suas perguntas. Aqueles que têm perguntas podem entregar seus
papéis. Bom, comecemos a responder as perguntas.
Pergunta: Posso enviar gravações de vídeo sobre a conferência e discurso que o Mestre
fez para a China?
Mestre: Em princípio, não vejo nenhum problema nisso. No entanto, vocês sempre
querem passar as coisas entre vocês, e isto é um apego que devem soltar. Vocês devem
se cultivar de maneira reta e nobre. Por que vocês ainda têm um coração de exultação
tão forte e tantos apegos assim? Tais coisas podem ajudá-los a alcançar a Consumação?
Vocês podem ver as fitas pessoalmente, mas não façam cópias delas.
Pergunta: Na escritura “Desenterrando raízes” você diz: “No momento crucial, quando
lhe peço para que você rompa com seu lado humano, você não me segue. Oportunidades
perdidas não voltam.” Se alguém perde a oportunidade, afetará o seu nível de Fruição?
Mestre: Quando vocês se depararem com uma prova de natureza séria, as coisas não
acontecem somente desta forma; há muitos outros aspectos envolvidos. A maior e mais
fundamental prova para todos vocês é se podem ou não romper com o lado humano. É
um passo crítico que determina se poderão ou não alcançar a Consumação, um passo
que cada um deve dar. Nossos estudantes atravessarão vários tipos de provas. Perder a
oportunidade lhes impedirá de alcançar a Consumação? Talvez haja outra oportunidade,
mas acho difícil, pois uma oportunidade como esta só aparece quando uma combinação
de vários fatores ocorre. Em outras palavras, não importa o quão duro vocês se
cultivem, o fato é que no momento mais crucial vocês não estão à altura. Não sou eu
que digo isto, vocês mesmos descobrem que não estão à altura. Algumas pessoas
pensam: “Mestre, posso atravessar qualquer prova. Dei-me mais provas para que eu
possa me cultivar mais rapidamente”. Porém quando o momento crítico chega, você não
é capaz de passar. Apenas dizer tais palavras de nada serve, o que precisamos ver é
como você se comporta durante o cultivo real.
Pergunta: Mestre, você poderia falar um pouco mais sobre outras leis e verdades
derivadas de Zhen-Shan-Ren nos diferentes níveis?
Mestre: Não posso. Por quê? Porque não é permitido que o homem conheça as leis dos
Céus. Vocês ainda estão se cultivando como seres humanos. A parte sua que alcançou a
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perfeição já sabe disso sem que eu precisasse dizer, no entanto, seu lado humano sempre
tem curiosidade sobre estas coisas e quer fazer perguntas. Inclusive, se você se iluminar
à Verdade em um nível mais elevado, não poderá dizê-la a outras pessoas. Se você fizer
isto, perceberá que o que você diz não é a mesma coisa a qual você se iluminou e se
converterá em verdades mundanas e ordinárias. Digo que os princípios de nível elevado
só podem ser percebidos no cultivo, porém não podem ser expressos em palavras.
Pergunta: Como um cultivador pode distinguir uma interferência perversa de uma
prova arranjada pelo Mestre?
Mestre: Nada existe isoladamente. Como cultivador, o curso de sua vida já foi refeito
desde o primeiro dia em que você começou a se cultivar. Nada aparecerá em seu
caminho por acidente. Claro, as tribulações que aparecerem sempre lhe parecerão
coincidências. Somente desta maneira você poderá ser provado, e isto pode lhe permitir
melhorar; e, assim, você poderá reconhecer suas próprias deficiências e ver onde tem
falhado. Porém, existem realmente demônios? Sim, existem. Porém, eles não existem
isoladamente. Devido às pessoas não serem boas, eles surgem. E tudo bem se eles
aparecerem repentinamente, pois usaremos o lado negativo deles para provar os nossos
estudantes. Vocês já ouviram dizer que alguns estudantes morreram. Alguns deles
alcançaram a Consumação, enquanto que outros morreram para nos causar danos.
Então, não fiz nenhum comentário nem ofereci nenhuma explicação sobre este assunto.
Penso que aquilo que aconteceu foi uma prova de vida ou morte para nossos estudantes.
Mesmo que isto não tenha ocorrido com vocês pessoalmente, vocês devem,
definitivamente, sentir como se tivesse ocorrido com vocês. É uma prova crítica de vida
e morte. Se uma pessoa não pode renunciar a sua preocupação com a vida e a morte,
absolutamente não alcançará a Consumação.
Entretanto, nem todos terão que passar pela prova de vida e morte. Este não é o caso. Já
que vocês estão construindo uma base através de um longo processo de cultivo,
alcançarão gradualmente este estado. Tendo menos apegos e sendo capazes de renunciar
cada vez mais às coisas, descobrirão que nada importa. Então, vocês já estarão prontos
para esta prova. Portanto, em momentos críticos como aquele do incidente que ocorreu
em Pequim há algum tempo atrás, sempre haverá provas para ver se vocês podem dar
este passo. Quando um estudante morre subitamente é para ver se vocês ainda podem
continuar se cultivando. Todo tipo de provas aparecerá para prová-los e ver se vocês
podem ou não continuar perseverando no cultivo. Aqueles que morreram podem não ser
demônios, mas também não são necessariamente Budas. Talvez fosse tempo para essa
pessoa alcançar a Consumação, e usamos isto para provar vocês, mas também pode ser
que ela fosse um demônio. Então, da mesma forma, usamos o incidente para ver se
vocês ainda podiam continuar se cultivando, se podiam renunciar aos seus apegos e dar
um passo adiante. Tudo isto é extremamente importante. Portanto, nada é acidental, e
tudo o que acontece é uma prova direta para vocês.
Pergunta: Como um cultivador pode utilizar a parte que obteve o Fa para derrotar a
parte dele que é perversa?
Mestre: Um pouco de retidão pode se opor a cem perversidades. A interferência
demoníaca aparece devido às nossas debilidades. Quando você se conduz bem, você
está ganhando a batalha e o Mestre cuidará de você. Vocês não podem lutar diretamente
contra os demônios, pelo menos, não no momento. Há certo tempo atrás, escrevi um
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artigo em “Essenciais para maior avanço” que não se dirigia ao lado humano de vocês,
mas ao outro lado, o lado que já tinha se cultivado completamente. Nos momentos
críticos, este lado também intervirá. Logicamente, ele não pode ser como você nem
fazer as coisas como você, isto é absolutamente proibido. Um Deus não pode atuar da
mesma forma que um humano. Esta parte cultivada só se manifesta em certas
circunstâncias, quando os demônios estão causando danos.
Pergunta: O Mestre disse: “Eu não estou dentro de Zhen-Shan-Ren”. Você poderia nos
explicar isto melhor?
Mestre: Não quero falar de um nível muito elevado nem quero falar sobre mim. Eu
disse estas palavras porque alguns estudantes sempre se sentem inseguros, e quis lhes
dar segurança. O que quis dizer? É muito simples, mas ainda assim não posso lhes dizer
explicitamente. O Cosmo foi criado para os seres conscientes. Portanto, tem que ter uma
natureza, a qual é Zhen-Shan-Ren. Certamente, em diferentes níveis Zhen-Shan-Ren cria
o Fa para cada nível diferente, criando assim ambientes para os seres conscientes em
diferentes níveis que possuem diferentes requisitos. Isto significa que o Fa se torna cada
vez mais complexo nos níveis baixos. As coisas funcionam assim.
Pergunta: A base da ciência moderna está errada. Somos professores de ciência. Como
podemos abordá-la de forma correta?
Mestre: A ciência de hoje foi imposta à humanidade pelos seres extraterrestres. Em
nenhum período histórico ou nenhuma civilização anterior existiu uma ciência como
esta; a sociedade inteira é abrangida por ela e todos estão mergulhados nela. Todos os
pais querem que seus filhos ingressem na universidade. Nunca houve algo semelhante
na história. O desenvolvimento da humanidade é arranjado pelos Deuses. Por exemplo,
na antiga China, um Deus foi enviado para inventar o papel, outro foi enviado para
inventar o compasso. Eles faziam essas coisas para as pessoas. Não era necessário que
toda a humanidade se envolvesse nem era necessário uma “ciência” como a de hoje em
dia; uma ciência que abrange a todos e que criou seres anormais como os que temos
agora. É algo que nunca aconteceu na história. Porém, ela já se tornou uma realidade
para a sociedade de hoje. Vocês têm que se ajustar a esta realidade para sobreviver. Nos
tempos atuais, vocês devem se ajustar a esta forma se querem trabalhar. Como
estudantes, não importa em que profissões trabalhem, devem continuar com o trabalho.
Se você é um professor de ciência, então ensine ciência. Não tem nada a ver com as
coisas que faz. Estou falando de um princípio e estou dizendo toda a verdade.
Para dar um exemplo, enquanto eliminava os seres extraterrestres, disse a eles: “Vocês
transformaram a raça humana. Todas as coisas que fizeram danificaram seriamente a
sociedade humana e, devido a isto, o pensamento do homem foi distorcido”. Como não
tinham justificativa, eles deram o seguinte argumento: “No entanto, você também está
nos usando”. É verdade que viajo de carro e utilizo outros recursos modernos. Porém,
digo que mesmo que quisesse viajar a cavalo agora, já não existe mais o ambiente que
me permita fazer isto, pois tudo já foi destruído. Não é verdade? Então, só nos resta nos
adaptarmos a isto. Então, no momento, apenas siga adiante com o que já faz atualmente.
A ciência do futuro talvez não seja assim. Percebi que muitas definições científicas do
passado gradualmente foram desaparecendo já que não podiam explicar muitas coisas.
Como mudanças no corpo celestial estão sendo constantemente descobertas e os
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mistérios da vida estão sendo constantemente revelados, eu digo que a velha ciência está
falhando.
Pergunta: Os seres humanos são muito complicados e têm mentes confusas. A única
maneira de voltar ao estado original é se desfazer de todos os elementos divergentes
através do cultivo.
Mestre: Quando um bebê nasce, ele é muito puro e inocente. Não tem nenhuma noção
pré-concebida, pois estas são adquiridas ao longo da vida. Como não teve contato com a
sociedade, ele é muito puro e simples. É por isso que me sinto bem em ficar olhando as
crianças. Mesmo elas sendo um pouco travessas, isto não me importa. Elas não têm
nada, nenhuma maneira estabelecida de pensar. Para sobreviver neste mundo e proteger
seus próprios interesses, uma pessoa, gradualmente, forma muitas idéias e noções e faz
intencionalmente coisas más em benefício próprio. Como resultado, as diversas noções
que a pessoa forma ao longo de sua vida são opostos à sua natureza original. Em outras
palavras, os seres humanos se tornaram complicados. O coração e a mente puros que o
homem tem ao nascer se tornam cada vez mais contaminados por diversas impurezas ao
longo de sua vida. Para regressar ao seu estado original, a pessoa tem que se desfazer de
todas as coisas más da sociedade humana, e também daquelas coisas em diferentes
níveis que não estão de acordo com o padrão dos respectivos níveis para os quais a
pessoa se eleva. Tudo tem que ser limpo para poder alcançar tal nível de pureza. Sua
mente, seu xinxing e a composição material de seu corpo, tudo isto, têm que alcançar
esse nível de pureza.
Pergunta: O Buda Sakyamuni tem um mundo chamado Mundo Saha e também tem o
mundo Dafan. Como é isto?
Mestre: Isto é verdade. No Budismo se diz que Buda Sakyamuni vive no Mundo Saha,
e isto é certo. Quando Buda Sakyamuni veio para a Terra, ele veio do universo de sexto
nível; ele veio para salvar o homem. O último mundo pelo qual ele passou foi o Mundo
Dafan. Depois que ele deixou o Mundo Dafan e veio para a Terra para salvar as pessoas,
nunca mais regressou, e, desde então, tem permanecido nos Três Reinos observando
seus discípulos. Por mais de dois mil anos, ele tem observado seus discípulos. Através
de repetidas reencarnações, seus discípulos têm continuamente elevado seus níveis e
reinos, acumulado poderosas virtudes e esperado pelo tempo em que o Fa finalmente
seja retificado para que possam se assimilar ao Fa e alcançar a Consumação. O Mundo
Saha está nos Três Reinos, e seus discípulos na Escola Buda descobriram que ele tem
estado no Mundo Saha, e por isso dizem que o Buda Sakyamuni está no Mundo Saha.
Quanto ao Mundo Dafan, este foi o último paraíso do Buda em seu caminho para cá. De
fato, este não é o único mundo que ele tem. Ele tem outros mundos em muitos níveis
mais elevados. Não pensem em assuntos celestiais e sobre coisas dos Budas utilizando
pensamentos humanos, pois nunca conseguirão entender. Vocês, agora mesmo, só
possuem pensamentos humanos, por isso sugiro que não busquem essas coisas para
obter conhecimentos, pois nunca chegarão a nada já que a parte humana da mente de
uma pessoa é realmente muito deficiente.
Pergunta: Quais são as seis vias em “As seis vias de transmigração”?
Mestre: No Budismo se fala sobre o caminho dos asuras (espíritos malévolos), animais,
humanos e os Céus. Digo que não importa o caminho, todas essas transmigrações entre
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humanos, animais, plantas, substâncias e seres conscientes de outras dimensões ocorrem
todas dentro dos Três Reinos. As reencarnações são uma forma de retribuição – bênçãos
ou tribulações – que o homem trás a si mesmo durante sua vida. São os resultados
causados pelo bem ou mal que ele fez durante a sua vida no mundo. Digo, se uma
pessoa fez muitas coisas más, reencarnará no nível dos animais ou talvez possa ir até
para o inferno. Se ela fez muitas coisas boas, poderia reencarnar no nível dos Céus, ou
talvez desfrute de conforto ou tenha uma alta posição ou riquezas entre os humanos.
Aqui, os Céus se referem a diferentes níveis de Céus dentro dos Três Reinos, pois estão
dentro dos limites dos Três Reinos onde os seres estão sujeitos à reencarnação. Isto é
obtido ao se fazer boas ações, chama-se “o pagamento com bênçãos” ou “a recompensa
pela bondade”.
Pergunta: Há alguns supervisores de centros de assistência que estão nesta posição por
longo tempo e, ainda assim, estão apegados a pensamentos de pessoa comum e afetam
involuntariamente os estudantes novos.
Mestre: Sem dúvida, é um fato. Temos alguns assistentes em certos locais que não
agem bem. Já é tempo de aprendermos uma lição deste problema. Muitos artigos que
escrevi em “Essenciais para maior avanço” são dirigidos a eles, mesmo assim, eles não
lêem. Claro, ser assistente é um trabalho difícil, e devem dedicar seu tempo para ajudar
os outros. Sabem onde eles falham? O problema é que eles não integraram tal função ao
cultivo. Portanto, cada vez que surge um conflito ou encontram obstáculos, eles não
avaliam a situação da perspectiva do Fa, eles não olham para dentro de si mesmos para
encontrar a causa: “Será que fiz algo errado que causou esta falta de cooperação entre os
estudantes, resultando em todas essas interferências?”. Muitos assistentes não são
capazes de se auto-examinarem quando se trata deste assunto. Isto resulta em muitos
danos ao nosso Fa e também cria vários obstáculos a muitos estudantes novos. É tempo
de despertarem.
Alguns de nossos assistentes são mal educados com os novos estudantes. Isto é
absolutamente inaceitável em nosso Dafa. Pense, qualquer pessoa que aprenda este Fa é
meu discípulo. Você é meu discípulo tanto quanto ele é. Então, por que ser mal educado
com eles? Praticamos a bondade, tratamos os outros com compaixão e benevolência.
Muitas vezes digo: Quando uma pessoa fala a outra, se ela aponta as faltas da outra
pessoa ou diz algo sem acrescentar nenhuma noção pessoal, a outra pessoa se comoverá
até as lágrimas. Quando a pessoa não tem nenhum interesse pessoal, não busca nenhum
ganho pessoal, nem sequer quer proteger a si mesma, e realmente tem boas intenções e
pensa no bem da outra, então, sem importar quem é a outra pessoa, ela realmente verá o
seu coração. Porém, muitas pessoas não exercem suas funções desta forma e recorrem a
ordens autoritárias, o que é inaceitável! Isto não é parte de nosso Fa.
Pergunta: Não entendo por que certos praticantes do Dafa não se harmonizam com o
Fa e dizem mentiras.
Mestre: Não é correto mentir. Antes que um praticante alcance a Consumação, ele
ainda terá apegos humanos comuns. Claro, há algo que quero dizer: Seja um estudante
ou alguém que trabalha para o Dafa, os apegos que mais se manifestam são justamente
os apegos aos quais não pode renunciar; os apegos que ele não consegue abandonar
entre as pessoas comuns são os que se tornam mais evidentes. Por quê? Porque a parte
cultivada plenamente e os apegos que foram descartados já não existem, portanto, não
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se manifestam mais. Portanto, os apegos que ficam são os particularmente notórios e
todos podem vê-los. Digo que vocês não podem dizer que tal pessoa não é boa. Na
realidade, ela já é muito boa. É que simplesmente os apegos que ela ainda não descartou
estão exercendo um efeito que afeta o trabalho dela e também os outros estudantes, e
muitas pessoas podem notar o comportamento dela. Por isso, não julguem uma pessoa
ou avaliem uma situação da mesma forma que uma pessoa comum faria. Por outro lado,
não devemos pensar que já nos cultivamos muito bem e, assim, relaxarmos em nossos
esforços para eliminar os apegos restantes. Isto não funciona. Uma vez que detectamos
um problema, devemos buscar a causa em nós mesmos.
Aconselho a todos os meus estudantes que, de agora em diante, se auto-examinem toda
vez que se encontrarem diante de problemas ou relacionamentos, ou quando trocarem
entendimentos com os outros, ou quando surgirem conflitos ao estudar o Fa: “Será que
fiz algo errado?” Cada um de vocês deve agir desta maneira para refinar o coração. Se
você desperdiça sua energia nas coisas externas e sempre culpa os outros em lugar de se
esforçar no refinamento do seu coração, como você progredirá? Os outros melhorarão e
avançarão no cultivo depois que você apontar as deficiências deles, enquanto que você
ficará para trás. Por isso, digo que, quando ocorrer um conflito, não importa qual, ou
quando se sentir perturbado e incomodado internamente, você sempre deve buscar a
causa disso dentro de si mesmo. Posso garantir que o problema está em você mesmo. O
Budismo diz que o Buda está no coração. Claro, as pessoas entendem isso literalmente,
como se realmente houvesse um Buda no coração delas. Elas não entendem o
verdadeiro significado por detrás disso. O significado real é que você deve cultivar o
coração, trabalhar forte em seu próprio coração, encontrar as suas debilidades e erros e,
por fim, erradicá-los. Você nunca alcançará a perfeição se o seu xinxing não cumprir o
padrão requerido. Então, por que você não coloca mais esforço no cultivo do xinxing?
Fazer com que suas debilidades sejam expostas durante os conflitos entre vocês é a
forma que utilizo para que vocês possam melhorar o mais rápido possível. Porém, no
mesmo instante que se depara com um conflito, você se coloca de lado e critica os
demais ao invés de se examinar internamente. Como pode se cultivar assim? É a melhor
forma de fazer você progredir rapidamente. Portanto, você deve fazer uma reviravolta
em suas noções e maneira de pensar. No que diz respeito aos estudantes que dizem
mentiras, certamente há alguns estudantes cujo xinxing é muito pobre. Se você pode
ajudar as pessoas que são assim, então aponte isso a elas. Porém, penso que dependem
delas mesmas fazerem progressos reais. Se elas mesmas não estudarem o Fa, nenhum
problema será resolvido. Falando de outra forma, o melhorar depende exclusivamente
delas mesmas. Se elas ficarem para trás e não quiserem melhorar, serão elas mesmas
que não progredirão no cultivo.
Pergunta: Eu gostaria de perguntar sobre a relação entre o lado divino e o lado humano,
e entre o espírito-original-principal e a consciência-assistente.
Mestre: Uma pessoa comum não tem um lado divino, somente nós, os cultivadores
genuínos, o temos; e, ainda assim, tem que se cultivar desta forma, a do nosso Dafa. Isto
porque transformamos você desde a origem de sua existência e nos cultivamos de uma
maneira inversa. Desta forma é relativamente mais rápido, pois você pode se cultivar na
sociedade humana comum, ajustando-se o máximo possível ao estado das pessoas
comuns, e, ao mesmo tempo, assim elevar enormemente o xinxing neste ambiente
complicado. Esta é a maneira mais rápida. Então, a parte de seu corpo composta por
partículas microcósmicas que já obteve o Fa, que já alcançou o padrão requerido, já se
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converteu em um Deus, ou em um Buda, ou em um Tao. Quanto ao lado humano, você
continua aqui. Quando este corpo superficial alcançar a perfeição e, no estado final do
processo de cultivo, for transformado completamente, o seu lado humano já não existirá
mais. Quando o seu lado humano não existir mais, ele será assimilado ao lado divino, e
você terá alcançado a Consumação. Quando o seu corpo for transformado, você
experimentará um estado de iluminação completa e uma mudança fundamental; é algo
que não se pode imaginar. É uma cena tão especial, tão magnífica e espetacular que está
simplesmente além da sua imaginação. Quanto à relação entre seu espírito-originalprincipal e tua consciência-assistente, já falei sobre isto quando falei sobre a estrutura
do corpo. Para poupar tempo, não falarei disto agora. Leiam mais o livro.
Pergunta: É verdade que no momento em que um pensamento mau surge é gerado
imediatamente carma mau, e que quando um pensamento bom surge, o carma bom
aumenta?
Mestre: Não, não é assim. Acabei de falar deste tema. O carma se manifesta em nossa
sociedade humana comum, digo, no mundo humano. O positivo e negativo coexistem
em toda a matéria. Onde há Budas, há demônios; onde há seres humanos, há fantasmas;
onde há pessoas boas, também há pessoas más; onde há pessoas que acreditam, há
pessoas que não; onde há apoio, há oposição. Inclusive entre os seres humanos há
homens e mulheres. Tudo existe em oposição a algo, e tudo tem uma relação de yin e
yang; este princípio é chamado Geração Mútua e Inibição Recíproca. Portanto, quando
uma pessoa comete ações más, sem dúvida, ela gera carma mau e seus pensamentos são
maus. No Budismo se fala sobre o carma bom e o carma mau. Na verdade, o carma bom
tem dois lados, o positivo e o negativo. Digo que do meu ponto de vista, falando
estritamente, não é apropriado descrever desta maneira.
Não falaremos sobre o Budismo de hoje em dia, pois estamos no período final do
Dharma. Falaremos do Budismo nos seus primeiros dias, quando era um grupo de
cultivo. Eles protegiam o seu grupo com bondade e compaixão. Se alguém tentasse
causar dano a eles ou atacá-los, eles tomavam medidas correspondentes para se
protegerem. Também tinham um lado negativo, que era o lado mau: “Se eles se
atreverem a causar danos ao meu templo, eu lutarei até a morte com eles. Se eles
fizerem mal aos meus monges e discípulos, responderei ferozmente”. Digo que, no
final, sempre há um elemento negativo, inclusive nas ações boas, chamado de “lado
mau”. Portanto, estritamente falando, o que eles dizem sobre carma bom e carma mau
não é exato. Só posso falar disso em um sentido geral.
Para esclarecer a diferença entre a matéria positiva e a negativa, e como se manifestam
realmente, nós chamamos de “virtude” a parte boa; e é considerada a mais importante
para o homem e a mais benéfica para um cultivador, pois ela pode ser transformada em
gong. Na realidade, é a mesma “virtude” da qual se fala normalmente. Quanto ao carma,
nós utilizamos este termo para nos referirmos a todo carma mau: o lado mau do “carma
bom”, e o lado mau das coisas e de todas as coisas que pertencem ao lado negativo. É
mais preciso chamá-lo assim. Quanto à intenção mental de uma pessoa, se surge um
pensamento mau na mente de uma pessoa comum, ou se ela tem a intenção de fazer
algo mau, porém não concretiza isso, então, não produzirá nenhum carma. Quando ela
não alcança o seu propósito, não se produz carma; porém, se ela tem êxito nisso, então,
se produz carma apenas quando o resultado final é negativo. E este carma se reflete no
corpo dela e no campo ao redor do corpo dela. Claro, quando uma pessoa tem um
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pensamento mau, se produz carma de pensamento na mente dela. É devido a isso que às
vezes surgem nas mentes de nossos praticantes pensamentos tais como: atacar a alguém,
de opor-se ou ser incrédulo, ou de vacilar no próprio cultivo, etc, os quais perturbam
muito os praticantes.
Quando você se senta em meditação, descobre que sua mente segue descontrolada,
perturbada com todo tipo de coisas, tudo isto é causado justamente pela interferência do
carma de pensamento. Acabei de explicar a razão disto de maneira muito precisa. Os
monges na antiguidade passavam a maior parte do tempo no templo, não tinham contato
com a complicada sociedade. Portanto, os pensamentos deles eram relativamente
simples. Eles, usualmente, passavam longo tempo em meditação, sem sair do transe; e,
agindo assim, fazia com que a mente deles se tornasse extremamente simples e focada
no cultivo, livre de qualquer pensamento relacionado à proteção de interesses pessoais.
Conseqüentemente, isto reduzia a aparição do carma de pensamento e sua interferência.
Por esta razão, muitas vezes, eles se sentavam em meditação profunda e meditavam em
isolamento com o propósito de cultivarem a tranqüilidade. Devido o cultivo depender da
própria pessoa e a transformação do gong depender do Mestre, os mestres dessa escola
de cultivo ou do paraíso correspondente cuidavam deles. Eliminavam o carma de
pensamento deles durante o processo de cultivo. Também faço isso para vocês. Vocês
mesmo não podem fazer isto.
Pergunta: Tenho tentado expulsar o meu carma de pensamento, porém algumas vezes,
isso leva muito tempo. Há uma maneira melhor de eliminá-lo?
Mestre: Há uma maneira melhor de eliminá-lo? Suas palavras indicam que você tenta
buscar um atalho, uma maneira mais simples. Nenhuma situação ocorre isoladamente.
Você mesmo gerou o carma, portanto, em seu cultivo, você tem que sofrer para eliminálo. Quando vocês sofrem, vocês elevam os seus níveis e, ao mesmo tempo, tal processo
serve para ver se vocês estão firmes e determinados na prática. Se o carma fosse
completamente eliminado de uma vez, não ficaria muita coisa para vocês cultivarem.
Não adianta nada se vocês não estão sinceramente determinados a se cultivarem e
mudarem. Se vocês não alcançaram aquele nível ou padrão, ao chegar a um mundo
celestial, ao ver os grandes e majestosos seres iluminados sentados ali, vocês se sentirão
nervosos e tremerão: “Oh! não pratiquei o suficiente, não estou qualificado para estar
aqui”. Por isso, devemos caminhar firme e solidamente cada passo no cultivo. Se vocês
não conseguirem alcançar o padrão, é absolutamente proibido ir a um nível tão elevado.
O que fazer se não conseguimos nos desfazer do carma de pensamento? Digo que os
conceitos e noções de uma pessoa não se formam apenas em uma vida; são acumulados
em muitas vidas. O carma existe em partes sumamente profundas do seu corpo, não
existe somente na superfície. Então, o que fazer a este respeito? À medida que você
continua se cultivando, você vai debilitando e eliminando gradualmente o carma. Isto já
está acontecendo. Portanto, antes que finalmente você alcance à perfeição, os seus
pensamentos ainda continuarão produzindo carma, e isso ainda existirá. Portanto, você
deve encontrar uma maneira de controlá-lo e reprimi-lo; isto é cultivo! Porém, se você
fraqueja neste aspecto, você não está se cultivando. A interferência causada pelo carma
de pensamento é extremamente severa nos humanos. Quando o carma de pensamento é
forte, pode perturbar a ponto de a pessoa já não poder mais se cultivar. Leia mais o livro
– o Fa está no livro, e tudo o que posso usar para ajudá-lo está no Fa – para que o seu
carma seja eliminado.
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Pergunta: Quando a tribulação chega, se uma pessoa não consegue manter seu xinxing,
a próxima tribulação será maior que a anterior?
Mestre: Já falei sobre este tema em Zhuan Falun. Isto ocorre porque algumas pessoas
não se consideram praticantes em sua prática de cultivo, não podem superar os
obstáculos arranjados pelo Mestre de modo a facilitar o avanço delas; elas ficam em um
mesmo nível por tempo demais. Certamente, o cultivo não espera por você. Se você não
consegue superar uma tribulação, a próxima chegará; precisamos fazer com que você
melhore de alguma forma. Então, se você não passa uma tribulação e a próxima chega,
como conseguirá superar as duas juntas? Se você se perder ainda mais, é muito provável
que não possa superá-las, pois chegará mais uma tribulação e esta se converterá em uma
barreira fatal e impossível de ser superada. A menos que você faça uma fundamental
mudança em si mesmo, será muito difícil superar isso. Se você acumula mais e mais
tribulações, como poderá superá-las? Por isso, digo que você tem que considerar a si
mesmo como cultivador.
Algumas pessoas vieram aprender o Dafa com o objetivo de serem curadas. Não temos
objeções com relação a isto, pois é preciso um período de transição para entender o
Dafa. Mais tarde, chegam a entender que o Dafa não é para se curarem, porém, como
cultivador, se a pessoa tiver um corpo doente, ela não poderá cultivar e seu gong não
crescerá. Então, o que fazer? Elas entendem: “Não devo mais pensar nisto. Não pedirei
ao Mestre que me cure nem terei o desejo nem pensarei que minhas doenças devem ser
curadas. Porém, sei que ao me cultivar, o Mestre certamente curará minha doença”. Em
seus corações, elas ainda pensam na doença. Elas mudaram fundamentalmente? Não.
Parece ser bom na superfície, mas não é sincero. Se uma pessoa não puder mudar
fundamentalmente a si mesma, ela não conseguirá alcançar o padrão requerido. Seres
Iluminados, seres de alto nível podem ver claramente as coisas; ninguém pode esconder
nada deles. Esta pessoa não alcançou o padrão nem mudou fundamentalmente, e ainda
alimenta os mesmos apegos, só que agora estão ocultos. Certamente, o ser que se
responsabiliza pela prática dela, pode ver isso claramente. Portanto, ela está enganando
a quem? Só engana a si mesma. Portanto, uma pessoa deve renunciar a esse apego e
verdadeiramente cumprir com o padrão de um cultivador. Se não pode renunciar a esses
apegos, o problema continuará sem cessar e a pessoa estará sempre na mesma
tribulação. É um assunto muito sério. Sempre houve estudantes assim.
Pergunta: Os cultivadores não estão apegados à riqueza. Só conservam sua virtude,
porém não tentam acumular virtude. O artigo do Mestre: “Riqueza e Virtude”, fala do
requisito mínimo para aqueles estudantes que não são diligentes em seus cultivos?
Mestre: Um praticante que se cultiva não está apegado a nada. Não estar apegado a
nada não significa que ele não tenha nada. Desfazer-se de seu desejo de buscar riqueza e
fortuna, e eliminar o seu apego ao dinheiro, não quer dizer não ter riquezas. Os
cultivadores preservam, mas não acumulam virtude, pois como cultivadores, para
começar, o tempo que temos nesta vida é muito limitado. Se você saísse correndo por aí
tentando fazer obras boas, como esses atos intencionais poderiam melhorar seu xinxing
e fazer com que você se cultive realmente? Não podem. Portanto, você só pode alcançar
a Consumação se realmente se dedicar ao cultivo e realizar mudanças fundamentais em
si mesmo. Além disso, muitas coisas na sociedade humana têm relações causais e
predestinadas e, são relações de ressentimentos e gratidão desenvolvidos ao longo do
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tempo. Provavelmente, você só consegue ver a superfície de um assunto e não a relação
predestinada, portanto, se você intervier em um assunto, talvez esteja fazendo algo mau.
Isto não teria importância se você fosse apenas uma pessoa comum, pois uma pessoa
comum deve se ajustar aos princípios da sociedade humana comum. Porém, você é um
cultivador e a você se pede que cumpra com os requisitos de um nível mais elevado.
Quando você intervém de maneira errônea, é um assunto muito sério. Deverá arcar com
a responsabilidade deste ato, e seu gong e nível cairão. Se continuar fazendo tal coisa,
poderá alcançar a Consumação? É por isso que digo que não deve pensar em acumular
virtude. Apenas siga se cultivando e tudo aquilo que você necessitar em seu cultivo se
transformará através das tribulações e sacrifícios que você sofrerá em sua prática.
Qualquer substância que esteja faltando, será provida. Não precisa se preocupar com
isto. Só olhamos o seu coração.
No cultivo verdadeiro só olhamos o coração. Podemos fazer qualquer coisa por você,
sempre que o seu coração esteja com o Buda e respeite o padrão para o cultivo. Quando
uma pessoa está coberta de carma, até os ossos dela são negros. Como seria possível
uma pessoa comum transformar o corpo desde a essência e alcançar o reino de um
Buda? Não importa quanta virtude você possa ter acumulado nem quantas coisas boas
você tenha feito, isto poderia mudar todas as coisas que você fez em tantas vidas
passadas? Não pode mudá-las em absoluto. Acumular virtude não é cultivo. Não é
assim. Portanto, você deve aproveitar o tempo para se cultivar rapidamente. Só olhamos
o seu coração. Sempre que praticar, você pode transformar qualquer problema em algo
bom; as coisas más podem se transformar em boas. Você deve se responsabilizar pelas
dívidas de carma que deve, mas nós podemos lhe ajudar. Por exemplo, digamos que no
passado você matou ou feriu muitas vidas e tem que pagar por elas. Inclusive, se
pagasse com a sua morte, vida após vida, reencarnando continuamente e pagando com
sua vida, ainda assim, não poderia pagar a dívida. Então, como poderia se cultivar? Se
depois que você alcançar a Consumação e aperfeiçoar o seu mundo, todos os seres que
você feriu forem salvos em seu mundo e se tornarem seres comuns em seu mundo, isto
não será algo bom? E suas dívidas de carma serão resolvidas. Porém, quem vai fazer
isto por você? Somente a pessoa que veio para salvá-lo tem o poder para fazer isto por
você. Você tem que devolver o que deve e este arranjo é considerado um pagamento.
Claro, se você não conseguir se cultivar até a perfeição, você nunca poderá pagar todas
as dívidas de carma. As coisas funcionam assim. Digo, concentre-se no cultivo e não se
distraia com nenhuma outra coisa; o seu Mestre se encarregará de tudo isso.
Pergunta: Alguns estudantes ouviram e acreditaram em algumas difamações, porém
agora perceberam o erro e estão arrependidos. Eles ainda poderão alcançar a perfeição?
Mestre: No caminho do cultivo, ninguém passa necessariamente bem todas as provas;
todos cometem erros. Se todos pudessem passar bem cada prova, eu diria que não
necessitariam se cultivar, pois já teriam completado o cultivo. Vocês passam algumas
provas bem e outras não tão bem, porém se arrependem e tentam fazê-lo melhor da
próxima vez. Vocês passam em uma prova bem e tão bem em outra, e assim se refinam
mediante este processo. Isto é cultivo (Aplausos). No entanto, digo que não se alegrem
muito. Vocês podem pensar: “Não importa se supero bem ou não a tribulação. Vou
dedicar meu tempo para me cultivar, e isso será cultivo”. Isto não é correto! Você tem
que ser diligente. Se vocês afrouxarem no cultivo e não forem diligentes, posso ver os
seus corações, e, neste caso, vocês não estariam sendo responsáveis para com vocês
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mesmos. Vocês devem se considerar como praticantes genuínos e levar isso seriamente.
Somente assim poderão ascender o mais rápido possível.
Pergunta: Se os discípulos monásticos cumprem seus rituais matutinos e as seções
vespertinas, isto afetará o cultivo deles?
Mestre: Farei o melhor de modo a assegurar que eles não serão afetados. Temos muitos
monges e monjas taoístas nos monastérios e templos, e pessoas de outras religiões que
estão estudando o nosso Dafa. Digo um princípio: Não estamos contra nenhuma religião
ou formalidade que as pessoas estabeleceram na sociedade comum. Consideramos isso
como um trabalho entre as pessoas comuns. Uma vez que os Deuses deixaram de cuidar
dos seres humanos e nenhum está envolvido em salvar a humanidade, então, não é certo
dizer que o que fazem é somente uma formalidade na sociedade humana? Portanto,
considero isso apenas como um trabalho. Por isso, não damos muita atenção. Nunca
disse que deveríamos ir aos templos e mudar os hábitos dos praticantes que são monges.
Só o coração da pessoa importa. Sem importar de que lugar ou nível ou classe social
vocês vieram, só olhamos seus corações. Alguns talvez pensem assim: “Se pudermos
convencer um funcionário de alto posto a aprender nosso Fa, ele trará muitos outros”.
Isto não é o que eu quero. As pessoas que viessem aprender sob suas ordens, não viriam
para aprender o Fa. Não quero isto. Não me importo com a sua classe social ou religião,
pois só olho o seu coração. Todos vocês são seres conscientes. Serei responsável por
qualquer um que queira se cultivar. Se alguém não quer se cultivar, isso também está
bem.
Nos tempos antigos acontecia o mesmo com as religiões. Os Budas não reconhecem as
religiões. Religião é um nome criado pelas pessoas comuns. Nos dias iniciais, quando
Buda Sakyamuni estava estabelecendo sua via de cultivo como uma ordem monástica,
tampouco a chamou de religião. Um Buda só olha o coração das pessoas, não olha as
formas religiosas que as pessoas defendem. Defender as religiões é em si mesmo um
apego, é algo que as pessoas comuns não podem abandonar, e não é genuíno cultivo do
estado de Buda. No cultivo do estado de Buda, desde que a pessoa pratique, serei
responsável por ela, sem importar quem ela seja. Para mim, ela representa o coração
mais puro, o verdadeiro coração de um ser vivente que quer se cultivar e se encher de
bondade. Ao ver esse seu coração, cuidarei dela. Se você é um budista leigo ou uma
pessoa comum, aconselho a deixar de fazer coisas como: cumprir os rituais nas manhãs
ou nas tardes, recitar as antigas escrituras ou a Bíblia, e se concentre no cultivo do Dafa,
pois é um assunto sério. Para o que são monges ou pessoas do clero, por enquanto,
podem continuar fazendo essas coisas. Eu considero isso apenas como um trabalho.
Depois de tudo, nenhum Deus ou Buda está cuidando das coisas. Quando chegarem a
certo nível, vocês mesmos saberão o que fazer. Eu abri a porta mais conveniente para
vocês. Só olho o coração das pessoas (Aplausos).
Pergunta: Depois que os praticantes tiverem completado o cultivo e tiverem se elevado
aos níveis mais elevados, eles poderão continuar escutando os ensinamentos do Fa do
Mestre?
Mestre: Você ainda está usando a sua mente humana para imaginar o estado de um
Deus. Digo que vocês terão os seus próprios discípulos escutando vocês ensinar o Fa. A
história de seu cultivo estabelece a poderosa virtude para o seu futuro e se converterá
em um grandioso e sagrado Fa. No exterior as coisas parecem muito simples, pois vocês
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se cultivam na sociedade humana comum. No entanto, coisas que vocês desconhecem
são registradas. Podendo ou não senti-las, tudo é guardado em registros. Portanto, tudo
se converterá nas poderosas virtudes que vocês mesmos estabeleceram. Na realidade, os
Budas também ensinam Fa em seus próprios mundos. Além de ensinar os princípios
que os seres conscientes nesses reinos devem seguir, eles, principalmente, contam
histórias de cultivo de diversos Budas em diferentes reinos celestiais. As histórias são
tão comovedoras que inclusive os seres conscientes nos reinos celestiais se emocionam
até as lágrimas quando as escutam. Por isso digo que cada um deve alcançar o padrão
requerido no cultivo.
Pergunta: Um membro de minha família que não é praticante comprou um livro que
ataca o Dafa. Realmente quero destruir esse livro, mas dentro há muitas fotos do
Mestre.
Mestre: Destrua o livro e deixe que seja assim. Este nosso livro também tem a forma de
um simples livro com palavras escritas em preto impressas em papel branco. Sem a
presença de meus Fashen no livro, seria simplesmente material impresso e não teria
nenhum significado interno por detrás dele. Então, se tal livro perverso tem que ser
queimado, que seja queimado. Isto é tudo. Certamente, o fogo não pode queimar as
coisas do outro lado. Como o fogo de gente comum poderia chegar ao outro lado?
Portanto, não há nenhum problema nisso.
Pergunta: Mestre, você nos contou tantos princípios do Fa, o que uma pessoa pode
fazer quando ela não sabe por onde começar o seu cultivo.
Mestre: Parece que esta pergunta foi feita por um estudante novo que ainda se sente um
pouco confuso. Na realidade, é muito simples. Não há regras nem preceitos a seguir.
Tudo o que necessita fazer é ler o livro, e gradualmente obterá um melhor entendimento
e saberá o que deve fazer. Quando seu entendimento mudar de um conhecimento
perceptivo para uma compreensão racional do Dafa, você saberá melhor ainda o que
fazer. Não é que deve começar o cultivo com algo concreto, tal como: “Devo primeiro
cultivar Ren, ou devo primeiro cultivar Shan?”. Não é assim que as coisas são. Talvez
não possa fazer todas as coisas perfeitamente. O cultivo não é feito da noite para o dia,
da mesma forma que uma pessoa não se torna imediatamente gorda por ter comido
muito. É impossível se converter em um Buda em um dia. Você saberá o que fazer
sempre que ler o livro.
Pergunta: Estou preocupado e chateado por não alcançar um estado em que minhas
palavras, minha compaixão e meu raciocínio comovem as pessoas até as lágrimas.
Como posso melhorar?
Mestre: Não se force a algo. Não insista em alcançar um estado em particular. Na
realidade, tudo vem de maneira natural. Digo que quando apontarem as debilidades dos
outros, façam o maior esforço para fazê-lo dessa forma. O que disse é simplesmente um
princípio, se o seguirem, trará bons resultados. Certamente, é muito difícil a você
renunciar a tudo, alcançar um estado onde esteja livre de intenções e obter um Shan
dessa pureza. Isto ocorre porque a sua mente está sob um processo de purificação
constante e esses seus pensamentos que não foram completamente purificados saem de
sua boca. Todo tipo de mensagens sai de sua boca. Portanto, diferentes pessoas terão
diferentes reações às coisas que você disser. Claro, é assim. Porém, se você continua se
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cultivando e exigindo de você mesmo padrões mais elevados em sua conduta, penso que
lidará com as coisas de maneira cada vez melhor. E com mais bondade e compaixão,
ultrapassará as pessoas comuns, e quando isto ocorrer, mesmo que o que disser não for
tão puro e perfeito, ainda terá um impacto e afetará as pessoas.
Pergunta: Uma praticante cristã muito devota ouviu dizer que só há pessoas caucásicas
no reino de Jesus. Para que nível de céu o espírito dela irá depois de ela morrer?
Mestre: A prática religiosa dela é praticada em vão. Ela é igual a qualquer outra pessoa
comum. A bondade dela será recompensada com bênçãos e ela continuará reencarnando
no reino das pessoas comuns.
Pergunta: O reino do “vazio” - xu - em “O profundo Fa alcança o vazio - xuan fa zhi
xu“ -, também está dentro de Zhen-Shan-Ren?
Mestre: Tudo está dentro dos princípios do Fa do Cosmo. No passado, a Escola Tao
falou sobre o vazio. Primeiro, é realmente a manifestação do estado de um reino. A
Escola Tao o considera como o reino mais elevado. Quando o Céu e a Terra foram
criados, se chamava o grande vazio – tai xu. Claro, aos olhos dos Deuses em diferentes
níveis, a criação do Céu e Terra não se manifesta no mesmo nível. Ou seja, todo o
processo de renovação e de recriação dos diferentes mundos e diferentes universos
dentro do corpo celestial é também chamado de “A criação do Céu e Terra”. Segundo,
em seu estado de cultivo, tal “vazio” significa que deve renunciar o seu lado humano.
Os seres humanos vêem os humanos como os mais importantes. Quando o espíritooriginal abandona tudo, o lado humano está em um estado de vazio. Em outros sistemas
de prática onde cultivam o espírito-original-assistente, se diz que o espírito-consciente shishen - morre e que o espírito-original - yanshen - nasce. No passado o espíritoassistente era chamado de espírito-original – yanshen – ou “alma”.
Pergunta: A parte de nosso corpo que foi cultivada plenamente é separada do resto.
Então, sob que circunstâncias isto acontece?
Mestre: No instante que esta sua parte alcança o padrão requerido no cultivo, ela é
imediatamente transportada ao outro lado a uma velocidade muito rápida. A velocidade
nesta parte de sua existência, em um nível microcósmico, é mais rápida que um foguete;
se move a uma velocidade tremenda. No entanto, quando se trata da parte humana – o
corpo que é formado por matéria dentro dos Três Reinos – o processo é detido
imediatamente, como se colocasse os pés nos freios. É muito difícil até dar um passo
adiante. Isto porque é muito difícil aos seres humanos abandonarem seus apegos.
Geralmente, o cultivador experimenta um sentimento no momento em que a separação
acontecer. Que sentimento? Darei alguns exemplos: Algumas pessoas podem ter
decorado o livro, porém, repentinamente esquecem tudo. Alguns sentem que estavam
indo muito bem no cultivo, que estavam em um estado mental muito bom, e que podiam
ver as coisas muito claramente. Porém, repentinamente, sentem que as coisas mudaram
para pior. Alguns me perguntaram: “Eu caí de nível?” Não, não caiu. O que aconteceu é
que nesse instante a parte que alcançou o padrão foi separada. O que ficou foi a parte
que ainda não está bem cultivada; por isso, você sente que não está indo bem. O cultivo
em Dafa funciona assim.
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Pergunta: Por que é tão difícil obter o vídeo e as fitas de áudio das conferências dadas
pelo Mestre no estrangeiro?
Mestre: Que apego tão forte você tem! É um apego muito forte! O livro Zhuan Falun
contém tudo. Na realidade, todas as coisas sobre as quais falei estão contidas no livro.
Apenas, fui mais específico ao falar aos diferentes estudantes em diferentes lugares de
acordo com suas próprias situações. Abandone este apego, se acalme e pratique
diligentemente. Zhuan Falun é o livro principal, todos os outros livros são leituras
suplementares. Quanto ao “Escrituras Essenciais para maior avanço”, é um livro que
todos os nossos coordenadores dos centros de prática e todos os assistentes devem
manter em suas mentes todo o tempo, e devem lê-lo regularmente.
Pergunta: O gong obtido pelo cultivo é armazenado dentro de cada célula do corpo até
que se alcança os elementos das partículas da matéria original em um nível sumamente
microcósmico. Isto quer dizer que a matéria deste gong é inclusive mais fina que as
partículas da matéria original?
Mestre: O nível microcósmico de seu gong e seu nível de cultivo estão intimamente
relacionados. Seu nível de Fruição no cultivo é seu guowei – Estado de Fruição. O que
você obtiver em seu Estado de Fruição será o que receberá. Aqueles que se cultivaram
para um nível mais elevado que você, certamente terão gong e Estado de Fruição mais
elevados. O gong deles será mais microcósmico e mais poderoso que o seu; isto é certo.
Tudo vem de seu Estado de Fruição, e tudo vem de sua poderosa virtude. Tudo isto é a
evidência de seu cultivo em sua vida.
Pergunta: O que veio primeiro: O Cosmo ou Fa-Buda?
Mestre: Fa-Buda é o Fa do Dafa do Cosmo ao qual os Budas se iluminam. Sem o
Cosmo, não haveria Budas ou Fa-Buda. Você nunca saberá a estrutura final do Cosmo.
Sem importa o quão elevado será o nível que você alcançará em seu cultivo, você nunca
saberá isto. Portanto, deixe esse desejo de buscar conhecimento.
Pergunta: Quando uma pessoa está a ponto de alcançar a Consumação, 80% de seu
gong e xinxing são quebrados para estabelecer seu próprio pequeno universo. Então,
como se mede o xinxing? É medido só pelos 20% do nível original?
Mestre: Tudo o que é consumado é prova do xinxing da pessoa. O pilar de gong antes
da Consumação não é considerado como o verdadeiro Estado de Fruição; ele apenas
representa o nível de xinxing. Depois que uma pessoa alcança a Consumação, o nível de
seu xinxing indica o nível que seu Estado de Fruição alcançou. Se o nível é Bodhisattva,
será uma Bodhisattva; se o nível é Arhat, será um Arhat; e se o nível é Buda, então será
um Buda. Esse é o nível dela. Todas as coisas que ela cultivou se convertem de acordo
com a poderosa virtude dela, e o Estado de Fruição dela testemunha todas as coisas que
ela obteve. Quase todos os sistemas de cultivo são assim. Já que você é um ser vivente
no Cosmo, não deve se preocupar por isto, pois uma pessoa precisa se cultivar dessa
maneira. Ninguém conseguiria alcançar a Consumação de outra forma. Como alguém
poderia subir aos Céus e não ter nada lá?
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Pergunta: Alguém disse que de acordo com o que você disse, é muito pouco ler Zhuan
Falun em um dia e meio.
Mestre: Nunca disso isso. Eu diria que é muito rápido (Aplausos). Disse que fizessem o
melhor uso do tempo para ler o livro, porém esta pessoa foi logo ao outro extremo. Ela
lê, lê, lê e lê, lê com toda a sua vontade, inclusive sem saber que palavras ela está lendo.
Então, o que você está realmente lendo? Supõe-se que vocês estudam o Fa, não é? O
que aconteceu à parte “estudar o Fa”? Se nem sequer sabem o que estão lendo quando
lêem, como vocês podem se cultivar? Vocês têm que saber o que lêem. Pelo menos,
deveriam saber os significados superficiais das palavras que lêem. De outra forma,
como isto pode ser considerado estudar o Fa? Então, qual seria o propósito de ler o
livro? Além disso, alguns pegam o livro, dão uma olhada folheando as páginas e
consideram que fizeram. Entendem o que estou dizendo?
Pergunta: Quando praticamos as primeiras séries de exercícios, mantemos nossas mãos
unidas ao final de cada série ou as separamos e, logo em seguida, as juntamos de novo
no início da próxima série?
Mestre: Mantenha as mãos juntas entre os exercícios. Não soltem as mãos, mantenhamnas unidas até o exercício seguinte.
Pergunta: A escritura “Tao e Fa” é difícil de ser entendida.
Mestre: É como deve ser. Isto ocorre porque eu quis que vocês entendessem este artigo
gradualmente. Além disso, este artigo não foi escrito para a parte de vocês que não
completou o cultivo. No entanto, não importa o quão superficial é o seu entendimento,
não está equivocado. É que seus níveis de entendimento são diferentes. O quanto você
puder entender está bom. Se eu pudesse tê-lo escrito de maneira completamente clara
para você, eu não teria escrito dessa forma. Portanto, estude-o e gradualmente irá
compreendê-lo. Você não é o único que acha este artigo difícil de entender; todos os
demais, todo mundo, também acham difícil de entender.
Pergunta: Há alguma diferença no entendimento dos princípios do Fa antes e depois da
Iluminação?
Mestre: Não há diferença no que diz respeito a Zhen-Shan-Ren. Porém, isto é uma
verdade geral. Após o cultivador alcança a Iluminação, ele entenderá repentinamente
muitos detalhes dos princípios do Fa, os princípios do Fa a seu nível, e os princípios de
cada nível abaixo do seu. Os princípios do Fa que lhe ensino foram escritos de uma
maneira geral. Você tem que aguardar a Consumação para ver os princípios reais do Fa.
Pergunta: Os demais Deuses sabem que foram protegidos? Que há um Fa do Cosmo?
Por que eles não sabiam disso no passado?
Mestre: As vidas no Cosmo não tinham permissão para conhecer a manifestação
verdadeira do Fa do Cosmo. Em nenhum nível do Cosmo as vidas sabiam que há um Fa
do Cosmo. O Fa que revelei é expresso na forma da linguagem humana, porém, não é a
expressão específica da verdadeira manifestação do Fa. Inclusive, depois de alcançar a
Consumação, você ainda não poderá ver a forma real da existência do Fa; muitas
maravilhas profundas do Cosmo não podem ser conhecidas pelas vidas no Cosmo.
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Certamente, todas as cenas espetaculares dentro deste Cosmo imenso serão suficientes
para fazer com que a sua vida seja muito interessante e colorida. Nessa ocasião, mesmo
quando abrir seus olhos e olhar as cenas da sociedade humana comum, você não deixará
de se maravilhar. Além disso, ao olhar todas as vidas e todas as outras coisas, e a grande
e magnífica estrutura do universo, vista de nível tão elevado, será algo espetacular que
não poderá ser descrito com palavras. No entanto, certas coisas, como os elementos
fundamentais do Cosmo, ainda não podem ser conhecidas pelos seres conscientes, pois
eles não possuem suficiente poderosa virtude para isto; é algo limitado ao nível que
você alcançará em teu cultivo.
Pergunta: Um cultivador não deve tentar perder ou ganhar intencionalmente; deve
seguir o curso da natureza. Este entendimento é correto?
Mestre: Em princípio é correto. Claro, a razão de você pode agir assim agora é porque o
seu xinxing alcançou este estado. No entanto, o que se requer de um cultivador é algo
além do autocontrole de uma pessoa comum. No cultivo, algumas pessoas sempre se
apegam a certos enfoques. Eu digo para elas se cultivarem desta maneira, porém, elas
insistem em fazer algo diferente; por exemplo: não comem nem bebem, praticam assim
o bigu. Ou se vestem de maneira desajeitada, homens não parecendo ser homens e
mulheres não parecendo ser mulheres; não se importam com suas aparências e atuam
descuidadamente. Quando pensam em cultivo, elas imediatamente pensam em Zhang
Sanfeng que usava roupas rasgadas. Você não deve ser assim. O que lhe é ensinando é
praticar o cultivo ajustando-se o máximo possível à sociedade humana comum. Se cada
praticante na sociedade se vestisse com farrapos, seria o mesmo que danificar o Fa
neste nível da sociedade humana comum. Nunca fiz isso na presença de vocês. Todos
vocês sabem que sempre vou bem vestido a cada conferência que dou. Eu lhes dou o
exemplo. Todos vocês devem prestar atenção a isto.
Pergunta: Com a infinita sabedoria do Mestre, a lei do Cosmo “Formação, estabilidade
e degeneração” pode se tornar ainda mais perfeita no futuro Cosmo?
Mestre: Esta pergunta envolve algo de nível muito elevado. A característica do nosso
Falun é que ele pode reparar automaticamente qualquer coisa que tenha caído abaixo do
padrão. Em outras palavras, aperfeiçoa tudo continuamente. O propósito da retificação
do Fa é fazer as coisas mais perfeitas.
Pergunta: Podemos dormir imediatamente depois de fazer a meditação sentada?
Mestre: Certamente, isto não é problema. Pode dormir se quiser. Você pode levantar na
metade da noite e fazer a meditação, e quando voltar a dormir, dormirá profundamente.
Pergunta: Se alguém que aparentava estar se cultivando sinceramente em Falun Dafa
morre subitamente em um acidente de carro, ele pode ser considerado um demônio?
Mestre: Não vou falar especificamente sobre tal incidente. Não responderei esta
pergunta de forma direta. Nascimento, envelhecimento, doença e morte é um princípio
que se manifesta na sociedade humana. Durante este período de tempo, da perspectiva
da superfície de uma pessoa, você não pode saber se ela é um cultivador ou se ela pode
alcançar a Consumação. Acabo de dizer que os corações das pessoas são provados
constantemente quando elas se encontram com assuntos críticos. Quando alguém morre
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enquanto ele se cultivava, você é provado para ver o que fará. Talvez essa pessoa tenha
alcançado a Consumação ou talvez fosse realmente um demônio. Nada acontece
isoladamente. Tudo isto existe para provar os estudantes e para ver se podem persistir
nos momentos cruciais. Já houve caso em que a pessoa que havia alcançado o reino para
a Consumação se sacrificou num acidente para criar uma oportunidade para um outro
estudante. Existem tais casos, porém, em princípio, eu não estou de acordo com isto. No
entanto, na realidade, alguns vieram com a intenção de causar danos. Eles interferem
com você precisamente desta maneira; eles atacam você em momentos cruciais. No
entanto, usamos isso para provar o coração do cultivador; para ver como os corações
humanos reagem diante de um momento tão crucial e para ver se você ainda pode se
cultivar. O cultivo é extremamente sério.
Pergunta: Qual é o conceito de Deuses no contexto “Budas, Taos e Deuses”?
Mestre: Todos vocês sabem que em “Protetores do Fa das Oito Formas do Dragão
Celestial”, muitos Deuses são mencionados. Estes são Deuses conhecidos no Budismo.
Certamente, há muitos mais Deuses no Cosmo do que os mencionados ali. Há diferentes
Deuses Celestiais em diferentes reinos. Estão diretamente encarregados dos seres
viventes no Cosmo e existem em cada nível diferente. Os Budas são um tipo de Deus
especial. Tornaram-se Deuses cultivando benevolência (Shan), portanto, são Budas.
Quantos aos Taos, eles cultivam Zhen, eles consideram o Zhen de Zhen-Shan-Ren como
fundamental. Depois que completam o cultivo, eles não falam de salvar todas as vidas.
Eles consideram que Zhen é tudo, esse é o seu Tao, o grande Tao de Zhen, a Verdade.
Realmente, eles também são Deuses. Os Deuses também estão incluídos entre estes que
acabei de mencionar; eles também cuidam de todos os assuntos das vidas do Cosmo,
assim como os Budas e Taos. Há também muitos diferentes seres elevados, de todos os
tipos. Refiro-me a eles de forma geral como: Budas, Taos e Deuses.
Pergunta: Quando o tempo do cultivo terminar e ainda houver pessoas que não
alcançaram a Consumação, também será retirado 80% do gong dessas pessoas?
Mestre: A pergunta não se aplica a alguém que não alcançou a Consumação no cultivo.
Se uma pessoa não alcançar a Consumação, a questão de construir o seu paraíso não
existe; não se aplica a este caso. Há algumas possibilidades para aqueles que não
alcançam a Consumação. A primeira é, que se eles realmente se desfizeram de seus
maiores apegos, eles poderão ir para uma dimensão de um nível inferior a aquele de seu
lugar original. Se eles quiserem continuar se cultivando, é possível levarem com eles
tudo o que eles têm, o qual será selado e mantido para eles para que, assim, reencarnem
no mundo outra vez para continuarem se cultivando. Há ainda outra situação, se uma
pessoa não quer continuar seu cultivo, todas as coisas que obteve em seu cultivo serão
convertidas em bênçãos e em virtude; provavelmente se transformarão em bênçãos
materiais tais como riqueza, fortuna, fama e um alto cargo, que poderão ser desfrutadas
em sua próxima vida.
Pergunta: As moléculas são compostas de átomos. Um átomo está dentro de uma
molécula. Como a estrutura geral dos átomos pode ser maior que a das moléculas?
Mestre: As moléculas não são partículas independentes. Existem em grupos. Em termos
científicos modernos, existem em grupos. Ou seja, dentro de seus próprios reinos de
existência, estão dispersas por todas as partes neste vazio. Na realidade, este “por todas
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as partes” tem um limite e uma fronteira. Em outras palavras, o volume da extensão
onde existem os átomos excede em muito o volume da extensão onde existem e se
espalham as moléculas. “Os átomos estão dentro das moléculas” é o que se vê através
dos meios tecnológicos e científicos atuais. Porém, na realidade, tal idéia não é correta.
Pergunta: O Fa-Buda de Zhen-Shan-Ren é o Fa deste grande universo. Ele também é o
Fa de outros grandes universos?
Mestre: Sim, Ele é. Na verdade, vocês nunca conseguirão saber o quão enorme é o
universo, até onde pode ir o conceito de vocês sobre ele, ou o quão amplo é o limite do
universo do qual vocês falam. Vocês não têm capacidade conceitual suficiente para isto;
portanto, só podem falar sobre ele e é tudo. Tudo é constituído de Zhen-Shan-Ren.
Pergunta: Como Zhen-Shan-Ren gera os Fa de outros universos?
Mestre: Os demais universos têm os mesmos Fa. Dentro do mesmo reino, não importa
quão distante esteja um universo, como qualquer outro universo, ele está em harmonia
com o mesmo Fa de Zhen-Shan-Ren deste corpo cósmico. Todos estão envolvidos no
mesmo nível de Fa. Não importa o quão imenso você possa imaginar que o universo é,
ele ainda é nada mais que uma partícula dentro de seu próprio reino. Portanto, uma
partícula tem que cumprir com o padrão desse reino para existir nele. E este padrão é
uma manifestação do Fa específico desse nível.
Pergunta: As ilimitadas poderosas virtudes são algo que a pessoa tem ao nascer ou se
obtém através do sofrimento?
Mestre: Algumas existem ao nascer, pois são formadas em seu reino de existência.
Esses seres estão em um reino simplesmente muito elevado e são seres superiores. Para
os seres humanos também é assim. Se você nasce entre seres humanos, seus filhos
nascerão e crescerão como seres humanos; definitivamente não se converterão em
animais. Há muitos grandes seres iluminados neste universo, eles são extraordinários;
entre eles, há alguns que se elevaram através do cultivo.
Pergunta: Eu emprestei vários livros e várias fitas a outras pessoas. Porém, algumas
delas não estão mais se cultivando. Eu devo pedir de volta os livros e as fitas?
Mestre: Se elas realmente não querem mais se cultivar, então tudo bem em pedir o
material de volta. No entanto, se não for conveniente pedi-lo de volta, talvez alguém
com relação predestinada se encontre com essas pessoas e pegue o material. Se puder
pedir que devolva o material, peça a elas para devolverem a você mesmo. Lide com a
situação como achar melhor.
Pergunta: Como devo interpretar “A matéria mais microcósmica que trás dano à raça
humana”, do artigo “Uma Conversa com o Tempo”?
Mestre: Do modo que você entender está bom, você não estará equivocado. Digo desta
forma: quando este vasto corpo celestial alcança certo ponto, já não há nenhum ser
vivente que tem forma. Só existem seres viventes sem forma. Eles se espalham por todo
corpo celestial, por isso, os chamo simplesmente de matéria. Porém, não são Deuses.
Podem assumir qualquer forma que queiram, porém não gostam de assumir uma forma.
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Simplesmente existem dessa maneira. Portanto, quando o universo se degenera e se
torna mau, toda matéria dentro dele, que tem tanto o lado positivo como negativo, se
degenera também. Se o lado positivo se degenerou, então, quanto mais o negativo!
Pergunta: “É Sua responsabilidade cultivar o coração, por fim aos seus desejos, ter a
mente lúcida, ser sábio e não viver na ilusão”. “Sua responsabilidade” se refere a nossa
própria responsabilidade?
Mestre: Correto. O cultivo depende de você mesmo, não é verdade? É o que significa.
Você mesmo tem que se cultivar. “Cultivar o coração, por fim aos seus desejos”
significa que você deve cultivar o xinxing e eliminar todos os seus desejos mundanos;
desejos por isto, desejos por aquilo e por tudo o que sente falta. Se você não se cultivar,
quem fará isso por você? Se eu me cultivasse por você, não seria você que estaria se
cultivando, não é verdade? “Ser sábio e não viver na ilusão” significa que quando você
tiver se desfeito de todos esses desejos através do cultivo, você poderá ver princípios
mais elevados dentro do Fa e alcançar um nível mais elevados, alcançando finalmente o
estado da perfeição. As coisas de nível baixo já não poderão mais lhe afetar e os
corações das pessoas comuns não lhe tocarão. Por acaso vocês não têm que fazer todas
essas coisas? Isto é o que significa.
Pergunta: Os deuses dentro dos Três Reinos são formados de átomos?
Mestre: Os seres viventes em qualquer reino têm que estar de acordo com o seu
respectivo reino. No entanto, alguns deuses dentro dos Três Reinos já superaram o nível
dos reinos onde existem. Quando disse que os corpos deles são compostos de átomos,
definitivamente, não estava me referindo aos átomos que podemos ver, ou seja, aos
átomos do nível superficial. Este Cosmo é realmente assombroso.
Pergunta: Se, para obtermos provas em uma investigação, adotarmos métodos duros
com alguém suspeito que se recusa a dizer a verdade, nós estamos agindo contra a nossa
prática de Zhen-Shan-Ren?
Mestre: Quando essa pessoa não diz a verdade, você deve fazer ela dizer a verdade.
Deve falar de maneira firme, porém, sem raiva. Não deve ser abusivo e nunca deve usar
de violência. Há certa diferença entre a maneira como nós, chineses, lidamos com esses
casos e como isto é feito em outros países. Em outros países, a evidência é importante,
enquanto que aqui na China se faz com que a pessoa fale mesmo quando não há
evidências. Não importa, seja como for, deve lidar com a situação apropriadamente. Ou
seja, lide com a situação de maneira justa, com o padrão de um cultivador.
Pergunta: Por que a maioria daqueles que obtêm o Fa são de pessoas que não são bem
sucedidas na vida?
Mestre: O que leva você a pensar que esse é o caso? Muitos de nossos discípulos que
obtiveram o Fa são empresários de sucesso, e muitos desfrutam de um status social
muito alto. Entre nossos praticantes do Dafa, uma grande porcentagem são pessoas
jovens e pessoas com boa educação. Muitos são funcionários em altos postos ou são
executivos de status social muito alto. Muitos que estão sentados nesta audiência são
empresários de destaque e que também têm se cultivado muito bem. Há também muitos
médicos e advogados. Entre nós, também há pessoas do setor financeiro que ocupam
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altos postos no governo, ou que são de setores do comércio ou indústria. Há algo que
quero dizer: Quando se trata de cultivo, trato a todos da mesma forma. Nosso Dafa não
esperará ninguém só porque a pessoa é famosa ou tem prestígio. Isto nunca ocorrerá.
Pergunta: Qual é o significado, o propósito e a história da Kasaya que o Mestre veste?
Mestre: Digo a todos que, quando Sakyamuni estava neste mundo, os seus discípulos
também vestiam tal tipo de roupa. Em função do clima na China, os monges começaram
a usar roupas ao estilo das pessoas locais, ou seja, ao estilo das pessoas comuns. Na
verdade, o que os monges vestem hoje é um tipo de vestimenta usada pelas pessoas no
período das dinastias Tang e Song. A única diferença está nas cores. No passado, as
pessoas gostavam de usar vestimentas de cores brilhantes. Logo, eles descobriram que
isto era um apego. Por isso, os monges mudaram as vestimentas para cores mais neutras
e terrosas. Os discípulos verdadeiros da Escola Buda e os Budas nos paraísos celestiais
usam o mesmo tipo de vestimenta que a minha, exceto que os materiais são diferentes.
Além disso, eles andam descalços e deixam um dos ombros exposto. Como estamos
cultivando o estado de Buda, é natural querer usar vestimentas que pertencem à Escola
Buda. Isto é tudo. Se você pedir a um cultivador taoísta para que use estas vestimentas,
definitivamente, ele não as usará, não é verdade?
Pergunta: Minha mãe tem 84 anos. Vive sozinha e raramente sai. Todos os dias, além
de se alimentar, ela dedica a maior parte do tempo a aprender o Fa e praticar gong.
Parece-me que ela não tem muitas oportunidades para elevar seu xinxing.
Mestre: As pessoas mais velhas têm seu próprio estado de cultivo e condição de prática.
Talvez ela não tenha nenhuma tribulação agora, no entanto, quando ela está sentada ali,
é feito para que ela se lembre das coisas que ela fez há uns oito ou dez anos atrás e que a
deixaram com raiva e triste. Será feito para que ela se lembre de essas coisas; isto tem o
propósito de ver se o coração dela se mantém imperturbável ou se ela ainda fica com
raiva daquela situação. Algumas estão sentadas ali e ficarão furiosas. Ou seja, ela não
perderá nada e, de alguma forma, criarei condições que permitam o cultivo dela. Muitos
de nossos praticantes, jovens ou velhos, também têm tido essas experiências, nas quais
fazemos eles se recordarem desses incidentes para ver se eles ficam ou não aborrecidos
com isso. Eles se lembram do passado para assim podemos ver como lidam com isso.
Pergunta: Há seis dias, sonhei que o Mestre ensinava o Fa e respondia as nossas
perguntas. Mestre, em meu sonho, você usava a mesma roupa que vestiu ontem de
manhã quando se reuniu com um pequeno grupo de pessoas.
Mestre: Então, você viu coisas antes que elas acontecessem. Na verdade, tento ocultar
estas coisas de vocês para evitar que se apeguem a elas ou se distraiam com elas. Tento
evitar que vejam uma grande quantidade de coisas para que assim possam se cultivar
mais rapidamente. De outro modo, vocês fariam tal tipo de pergunta todos os dias.
Vocês teriam muitas perguntas: Por que isto? Por que aquilo? Há uma quantidade
inconcebível de maravilhas neste universo; há infinitas maravilhas.
Pergunta: A força da vontade e a capacidade da tolerância surgem no nascimento?
Mestre: Elas não vêm com o nascimento. Falemos dos seres humanos e usemos nosso
corpo físico superficial como exemplo. Se uma pessoa se forjou por meio de muitas
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tribulações na sociedade humana comum, talvez ela se preocupe menos com isto. Se ela
passou por muitas coisas, sua força de vontade se fortaleceu e, assim, ela se preocupa
menos com as coisas. Uma pessoa também pode se tornar mais forte através do cultivo.
Quando o reino do cultivador se eleva, sua capacidade de resistir também aumenta.
Pergunta: Por meio do processo do cultivo, podemos nos desfazer completamente de
todas nossas coisas más?
Mestre: Você tem que fazer isto. Alguns de nossos estudantes pensam: “Mestre, fomos
tão maus na sociedade humana comum. Quando nos cultivarmos até o reino de Buda,
esqueceremos tudo o que fizemos quando vivíamos como humanos?”. Vocês fazem tais
perguntas por que pensam sobre como são os Budas enquanto ainda vivem entre os
seres humanos comuns. Quando estiverem livres do controle do qing neste nível, e livre
do controle de outros tipos de matéria neste reino humano, vocês se desvincularão deste
ambiente e deixarão de se comportar desta forma. Quando tiverem se cultivado a níveis
mais elevados, esta pequena parte de seu ser humano superficial permanecerá como
uma recordação, enquanto que seus pensamentos já terão se elevado ao estado de um
Buda, Tao ou Deus, e será a melhor parte de vocês. Vocês não vão querer tocar nesta
parte mais superficial humana; nem sequer recordar qualquer coisa dela.
Pergunta: Quando o novo Cosmo for construído, os demônios continuarão existindo
em diferentes níveis?
Mestre: Há uma coisa que posso falar. Se no Cosmo existissem apenas coisas positivas
e não as negativas, nenhuma vida acharia interessante viver. Se você pudesse facilmente
ter êxito em tudo o que faz, pudesse ter tudo o que você quer, e não tivesse nenhuma
dificuldade nas coisas que faz, então, você não apreciaria nem daria valor ao que tem.
Não teria a sensação de felicidade que alguém tem ao superar dificuldades nem a alegria
do triunfo depois da vitória. De outro modo, você não daria valor nem apreciaria nada,
você acharia que sua existência é chata e sem sentido. As pessoas brigam e competem
na sociedade humana comum, e acham isso interessante. Pensam que é interessante dar
uma olhada para trás no final de suas vidas. Os humanos são assim. Certamente,
existirão elementos negativos em diferentes níveis. Eles não surgem do cultivo; são
arranjados pelo Fa.
Pergunta: Às vezes, quando entro em um estado de profunda tranqüilidade, vejo coisas
que não gosto. O que devo fazer?
Mestre: Se você vê essas coisas, então deixe que seja assim. Mesmo que você não
queira ver, você as vê. Então, não dê atenção a isto. Não lhe causarão dano nem poderão
lhe tocar. Simplesmente, deixe-os e não se preocupe com eles. Quando o Tianmu pode
ver coisas, especialmente quando se começa do nível de pessoa comum, se vê coisas de
nível baixo que são realmente más, e podem lhe causar medo. Porém, desde que leia
muito o livro, aprenda mais sobre o Fa e acelere o seu cultivo, você rapidamente
superará tal nível. Então, o que você verá já não são essas coisas e sim coisas boas.
Pergunta: Sempre que alguém da família pratica outro sistema de gong, sinto muito
incômodo quando pratico em grupo no local de prática. As coisas que às vezes vejo são
proféticas de alguma forma?
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Mestre: Quando vê coisas, simplesmente, deixe que seja assim. Não trate essas coisas
que vê como algo importante. Inclusive, se você pode ver coisas que estão a ponto de
acontecer, penso que deva ignorá-las. Mantenha o seu xinxing e se cultive. Quanto à
interferência de outros, ou de alguém de sua família que pratica outro sistema de gong,
normalmente essas coisas não nos afetam. Se você sente que essas coisas lhe perturbam,
pode ser uma prova para saber como a sua mente reage a esse respeito. Nada pode
interferir conosco, pois cultivamos em uma via reta que é o Dafa. Quando o coração da
pessoa está inquieto, se trata de um problema de xinxing. Então, fenômenos incomuns
aparecerão.
Pergunta: Pratico Falun Gong já faz alguns meses e acho muito bom. No entanto,
antes, eu me converti a certa religião que, agora, inclusive me dá reputação. Mestre, por
favor, me aconselhe.
Mestre: O cultivo é um assunto pessoal. Escolha o caminho que quiser. Se você diz que
quer cultivar nessa religião, então, cultive nessa religião. Se você quer se cultivar no
Dafa, então pode se cultivar no Dafa. Você mesmo precisa dar este passo. Já que vejo
que você está em um dilema, necessito ver como dará este passo. O que irá aprender
depende de você mesmo. Já expliquei muitos princípios de maneira muito clara. Nos
Três Reinos, nenhum Deus reto está cuidando dos seres humanos, e nenhum Deus reto
está salvando as pessoas. Isto eu digo a todos.
Pergunta: Muitas vezes, sinto que não tenho tempo suficiente, então, encurto o meu
tempo de sono. Isto é um apego?
Mestre: Não, não é um apego. Se seu tempo disponível é pouco e você está ocupado
durante o dia e, no entanto, encontra tempo à noite para praticar, então, eu digo que isto
é excelente. A condição de seu corpo não sofrerá porque você está praticando, nem
sentirá falta de dormir. Isto não acontecerá. Ao contrário, dormirá mais profundamente
após terminar os exercícios. Você se sentirá com mais energia. Certamente é assim.
Pergunta: Os cristãos e católicos acreditam que há um só Deus lá em cima, que é Jesus.
Como podemos ajudá-los a ver que há mais de um Deus?
Mestre: Isto depende deles. Já explicamos os princípios. Na realidade, está escrito no
novo e no velho testamento que Jesus não é o único Deus. No mínimo, antes de Jesus,
há Jehová. Muitos Deuses celestiais são mencionados no Novo Testamento. Na antiga
Grécia, muitos Deuses desceram aqui para ensinar o Fa à humanidade. O modo como a
pessoa entende estas coisas, depende somente dela. No Budismo se diz que Sakyamuni
não é o único Buda. Sakyamuni também falou sobre Buda Amitabha bem como dos seis
Budas primordiais. Ele também disse que os Budas Tathagatas são tão numerosos
quanto os grãos de areia do Rio Ganges, etc.; que também há uma incontável quantidade
de grandes Bodhisattvas. No entanto, alguns monges insistem em dizer que Sakyamuni
é o único Buda. Como eles podem ter a mente tão fechada para pensar que Sakyamuni é
o único Buda? Podemos mostrar e falar sobre o Fa para que eles saibam o que é. Se eles
querem ou não aprender, isso depende deles. Se eles insistem em se apegarem aos seus
próprios entendimentos, então, deixe-os em paz. Só podemos mostrar às pessoas o quão
bom é este Fa, nunca arrastaremos ninguém para que aprenda. Devem se lembrar disto.
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Pergunta: Já que o gong de um cultivador assume a imagem do cultivador, como um
Buda falso, que foi criado pela adoração das pessoas, pode levar o gong do cultivador?
Mestre: Ele não pode levar o gong do cultivador. Ele só pode levar o qi de uma pessoa
comum. É assim. Ele não pode levar nenhuma energia. Então, por que ele levaria algo
de uma pessoa? Porque ele foi criado pela adoração cega das pessoas comuns, portanto,
seu reino de pensamento está no mesmo nível das pessoas comuns. Por que ele rouba as
pessoas? Porque ele tem tal mentalidade.
Pergunta: Os praticantes que alcançarem a Consumação poderão levar o Falun em seus
baixo ventre?
Mestre: Vocês deveriam se concentrar no cultivo. Não sabem o que se tornarão.
Pratiquem diligentemente e façam progressos constantes. Deveriam estar ocupados em
como alcançar a Consumação, pois esta é a sua principal prioridade. Cultivar e regressar
o mais rápido possível são as coisas mais importantes para vocês. Não pensem em
outras coisas. Eu, seu Mestre, definitivamente lhes darei o melhor (Aplausos). O novo
universo e tudo do futuro foi criado para quem? É destinado para todas as vidas, não é
verdade? Os pais sempre querem dar o melhor aos seus filhos. Eles desejam que seus
filhos tenham um futuro melhor. Todos têm esse sentimento em seus corações.
Pergunta: Já que a Consumação ocorre em um instante, como o cultivador saberá as
instruções que o Mestre lhe dará?
Mestre: Você será contatado quando estiver a ponto de alcançar a Consumação. Muitas
coisas serão ditas diretamente. Não é do modo como alguns que afirmam ter alcançado
a Consumação dizem. Todos os que dizem ter alcançado a Consumação, na verdade,
não alcançaram.
Pergunta: Ao compartilhar o Fa com os ocidentais, como lidamos com as perguntas
relacionadas à religião?
Mestre: Mostre o livro a eles, e simplesmente peça que leiam o livro. Eu expliquei
claramente o assunto sobre as religiões no livro. Quando eles lhe perguntarem algo,
simplesmente, siga o que está escrito no livro, faça dessa maneira e não haverá
problema.
Pergunta: Tenho muita dor ao sentar de pernas cruzadas. Por favor, explique-me se isso
é algo bom ou se deve ao fato de que meu carma é muito grande e devo sofrer este tipo
de retribuição.
Mestre: Não, esse não é o caso. Ninguém está livre da dor ao fazer a meditação sentada.
No passado, alguns de nós praticávamos ginástica, dança ou éramos pessoas que não
tinham problema ao se sentar de pernas cruzadas. Eles achavam muito fácil se sentar de
pernas cruzadas. Porém digo que, naquela época, eles não se cultivavam. Você sente dor
depois que começa a se cultivar. Não estará isento da eliminação do carma na meditação
só porque pode se sentar na posição de lótus. Quando você cultiva, para melhorar, você
tem que eliminar carma na prática de gong.
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Pergunta: Cada vez que, ao deitar na cama, descanso minhas mãos sobre o estômago,
sinto que meu corpo se expande para fora se movendo como ondas. Temo estar fazendo
algo incorreto.
Mestre: Isto ocorre porque você pode sentir a transformação de seu corpo desde o nível
microcósmico até a superfície. Como disse antes, estamos lhe transformando desde o
nível microcósmico até a superfície, portanto, algumas pessoas mais sensíveis podem
sentir. O que você sentiu é apenas uma pequena parte. Há muito mais coisas que você
não pode sentir. Algumas das sensações podem ser muito dolorosas.
Pergunta: Em minha juventude tive muitas tribulações. Tais tribulações me ajudarão no
cultivo, agora que eu obtive o Fa?
Mestre: Algumas poderão ajudar. Não é fácil a ninguém obter o Fa; se uma pessoa está
predestinada a obter o Fa, é provável que para isso tenha suportado sofrimento ao longo
de muitas e muitas vidas passadas. Por isso, não pense que foi fácil obter o Fa hoje. Há
muitas pessoas que sofreram em outras vidas passadas só para obter este Fa, e mesmo
assim, quando chega o tempo de elas obterem verdadeiramente o Fa, elas não o seguem.
Que triste! Vieram apenas para isto... Vocês não acham uma pena?
Pergunta: Quando comecei a aprender o Fa e me encontrava com perigos em meus
sonhos, muitas vezes eu chamava pelo Mestre. Porém, recentemente, tenho me
esquecido de fazer isso e, em lugar disso, tento lutar com eles. Por quê?
Mestre: Este tipo de fenômeno ocorre raramente, muito raramente. No entanto, pode
haver casos realmente excepcionais. Se você os ignorar, eles desaparecerão depois de
um tempo. Não lhes dê nenhuma importância e depois de um tempo tudo estará bem. Se
cada vez que você se encontra com um problema, você chama o Mestre, isto também é
outro apego, não é? Além disso, você deve buscar as causas dentro de você mesmo para
as coisas que lhe acontecem em seus sonhos. Todas essas coisas são manifestações de
estar em certo estado. No passado, esse tipo de coisa aparecia com freqüência nos
sistemas de cultivo da Escola Tao, especialmente nas práticas que cultivam ambos: o
cultivo interno e externo; ou seja, faziam o cultivo interno e as artes marciais.
Pergunta: Uma pessoa que sofre de depressão e problemas mentais pode alcançar a
Consumação se ela se cultivar sincera e constantemente?
Mestre: Sim, ela pode alcançar a Consumação se ela realmente se cultivar. Porém, para
o seu bem e para o bem do Dafa, uma pessoa nessa condição não deve praticar em
público. Se ela não puder se comportar apropriadamente e causar danos ao Fa, ela terá
cometido algo mau. Portanto, é melhor que ela pratique em casa. Enquanto você se
cultivar, cuidarei de você onde quer que pratique os exercícios. Porém, isto só se aplica
àqueles que podem se cultivar. Ou seja, vocês devem ter uma mente clara e serem
capazes de superar os obstáculos.
Pergunta: Olhando para trás, me sinto arrependido do que fiz na primeira parte da
minha vida; e culpo a mim mesmo. Como praticante de Falun Dafa, como deveria lidar
com este problema?
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Mestre: Não se preocupe com nada; deixe que o passado fique no passado. Só olho o
seu coração para o cultivo. Seu Mestre cuidará do resto. Se você seguir o seu caminho
pensando nas coisas que ocorreram no passado, isto se converterá em outro obstáculo e
apego. Portanto, deixe de se preocupar com essas coisas. Transforme-se de dentro para
fora e será uma pessoa nova. Isto é o que você deve fazer (Aplausos).
Pergunta: Às vezes, ao ler Zhuan Falun, sinto como se meu rosto fosse uma máscara, e
que o rosto no interior está fazendo a leitura. O que está acontecendo?
Mestre: Isto ocorre porque sua consciência-principal e o lado microcósmico de seu
corpo estão mais aflorados. É algo bom.
Pergunta: Como devo entender os significados de “xinxing” e “reino”? Qual é a relação
entre eles?
Mestre: O nível que você alcançará no cultivo estará de acordo com a altura de seu
xinxing e também de seu reino. Quaisquer que sejam os pensamentos e idéias gerados
nesse reino corresponderão ao nível de xinxing nesse nível. Certamente, devido a nos
cultivarmos entre as pessoas comuns, nossa situação não é exatamente essa. Estamos
sendo transformados progressivamente desde o nível microcósmico até a superfície.
Portanto, a parte humana na superfície ainda tem uma aparência humana, tem um
coração e uma mentalidade de pessoa comum até que alcance a Consumação quando,
então, tudo mudará. No entanto, devemos ser estritos durante o nosso cultivo, e nosso
xinxing deve superar o de uma pessoa comum.
Pergunta: Se eu pratico o exercício “Sustentando a Roda” por mais de duas horas e
meia na parte da manhã e faço duas horas e meia de meditação à noite, pratico muito?
Mestre: Se você tem tempo para praticar mais gong, eu não me oponho. A prática de
gong é uma coisa boa. Porém, se você está usando o tempo da leitura, então, eu digo
que não é bom. Isto porque ler e estudar o Fa são o principal. É o que garante a
transformação de sua qualidade-inata e é a causa fundamental da elevação de seu nível.
A prática de gong é um meio suplementar para alcançar a Consumação. Não deve tratar
a prática de gong como o principal e a leitura como suplementar. Definitivamente, você
não pode fazer isso. Se você não pode alcançar um reino elevado, como a sua prática
faria isso? Mesmo os mecanismos sendo automáticos, você não conseguirá avançar.
Quando seu xinxing tiver alcançado esse nível elevado e você entender os princípios do
Fa ao ler o livro, então, seu gong ascenderá em um piscar de olhos. Por isso, não
colocamos tanta ênfase no aumento do tempo de prática. Certamente, a prática de gong
é necessária.
Pergunta: Mestre, você mencionou que, em certa prática de gong, a consciênciaassistente abandonou o corpo para praticar e que, logo em seguida, a consciênciaassistente foi morta e reencarnou novamente. Quem estava praticando no corpo que ela
reencarnou: a consciência-principal ou a consciência-assistente?
Mestre: Muitas vezes digo que vocês podem ver facilmente através desta dimensão
humana, porém é muito difícil saber quantas dimensões existem. Todo o processo é
concluído em um campo de tempo de outra dimensão. Dentro desse campo de espaço-
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tempo há outros campos de espaço-tempo. Tudo foi feito dentro desse outro espaçotempo. Certamente, era a consciência-assistente que se cultivava.
Pergunta: Nosso grupo de tradução traduz seus artigos para o inglês e gostaria de dálos a alguns estudantes ocidentais para que os leiam.
Mestre: Qualquer material traduzido, se o querem distribuir ou publicar ou circular
entre os estudantes ou em outras partes do mundo, deve primeiramente ser enviado à
associação principal para sua aprovação antes que se tome uma decisão. Isto porque
muitos temas podem afetar o trabalho global do nosso Dafa e envolve coisas de grande
importância. É devido a isso que esses materiais devem passar pela associação principal
para aprovação. Isto se aplica principalmente aos Fahui gravados em áudio, pois muitas
coisas perdem a aplicabilidade geral depois que falo delas. Para poder publicá-las, devo
editá-las e compilá-las na forma de um livro para que todos possam lê-las. Agindo
assim, posso ajudar os estudantes a se cultivarem e a se elevarem através da leitura.
Portanto, ninguém está autorizado a fazer isto de outra maneira. Este ponto já foi
esclarecido. Mesmo que todos queiram fazer algo bom para o Dafa, devemos também
considerar seus efeitos no Dafa como um todo em tudo o que fazemos. Portanto,
devemos tratar este assunto com seriedade.
Pergunta: Quando o Mestre diz em “Fundindo-se no Fa” para que não se gaste muito
tempo em discussões, algumas pessoas o interpretaram como não participar de grupos
de estudo.
Mestre: Ambos, os grupos de estudo e o estudo individual são necessários. Não vá de
um extremo ao outro.
Pergunta: Sinto que alguns artigos são mais difíceis de memorizar que outros. Isto é
apenas uma impressão falsa?
Mestre: Algumas coisas que escrevi são difíceis de entender. Isso é verdade. Há um
propósito por detrás do porquê foram escritas assim. Tente entendê-las o máximo que
puder. Você não estará equivocado, não importa como as entenda. A diferença está
unicamente no grau de entendimento.
Pergunta: Para que eu memorize as escrituras com mais facilidade, regularmente, tenho
as escrito em papel. O que deve fazer com esses manuscritos?
Mestre: Ao fazer este tipo de coisa, a pessoa deveria manter o estado mental de um
cultivador e demonstrar respeito ao Mestre e ao Fa. Sob essas circunstâncias, você pode
simplesmente queimá-las. O fogo das pessoas comuns nunca poderá afetar os Deuses.
Simplesmente queime-as se já não são úteis. Devido a este período ser tão especial na
história, pode agir assim. Claro, os livros do Dafa jamais devem ser queimados.
Pergunta: Um praticante veterano sempre quer ver o Mestre. Isto é considerado um
apego? É outro apego se um cultivador não consegue conter as lágrimas e fica mudo
quando vê o Mestre?
Mestre: Seu desejo de me ver não deve ter nenhum apego. Penso que o motivo
principal de querer me ver é você que pratica o cultivo no Dafa, e o Fa que o Mestre
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ensinou lhe salvou. Quanto a não poder falar depois de me ver, se deve às mudanças em
você e à transformação de seu corpo. Você não pode ver isso na superfície. No entanto,
a parte sua que completou o cultivo, sua consciência-principal, a parte que não está na
ilusão, pode me ver. Assim que me vê, se entusiasma. Inclusive, quando o seu lado
humano se entusiasma, mesmo que pouquinho, sua parte humana se debilita. O “você”
na superfície não sabe o porquê de parte de você chorar. Seu outro lado pode ver tudo o
que fiz por você, que não pode me pagar de nenhuma maneira, nem mesmo com
palavras (Aplausos). O chorar é um reflexo de seu estado de gratidão no coração.
Pergunta: É muito doloroso se sentar na posição de lótus, mesmo assim, consigo fazêlo. No entanto, algumas partes de meu corpo, algumas vezes, têm espasmos violentos
que me impedem de entrar em tranqüilidade.
Mestre: Sempre haverá um período de dor quando se fica sentado na posição de lótus.
Isto ocorre mais ainda com aqueles de vocês que nunca antes se sentaram em lótus, pois
a estrutura material do corpo na superfície não está acostumada a isso. Além disso, a
dissolução do carma que faz com que seja extremamente doloroso. Inclusive, quando se
é capaz de sentar em posição de lótus por meia hora, ainda assim, se sente grande dor.
Certamente, isto acontece. Com a dor, vem uma sensação de ansiedade e apreensão. No
passado, quando os monges pareciam estar somente sentados em meditação, na verdade,
também estavam elevando o xinxing. Simplesmente, a forma que eles adotavam não é
tão direta como a nossa. Por isso, eles progrediam lentamente e seus cultivos eram
muito lentos. Quando você sente incômodo e cansaço, seu carma tenta fazer você baixar
as pernas. Se você tem uma forte vontade e não baixa a sua perna, seu xinxing se eleva.
Esta é também uma maneira com a qual você se eleva através do sofrimento. Algumas
vezes, o cultivador pode sentir dor agonizante, náuseas ou ânsia de vomito. As reações
podem ser violentas.
Pergunta: Alguns estudantes pensam que estamos chegando na reta final, que devemos
usar cada minuto que temos para estudar o Fa.
Mestre: Nunca disse nada sobre “reta final”. Se alguém quer usar todo o seu tempo para
estudar o Fa, deixar o seu trabalho para que possa ficar em casa praticando, eu digo que
ele danificará o Fa. Quem estiver espalhando tais rumores, quem estiver fazendo isso,
digo que isso é ser irresponsável tanto para consigo mesmo como para com o Fa. Quem
lhes pediu coisas como se demitir do trabalho ou deixar de fazer qualquer trabalho ou
negócio? Não estão danificando o Fa? Também tenho dito que o homem está se
harmonizando com o Fa. Claro, alguns estão pensando: “Como o homem se harmoniza
com o Fa?”. Vocês pensaram por um momento: Este Fa pode salvá-los, isto com
certeza. Porém, como os humanos podem se harmonizar ao Fa? Se todos se
comportarem mal como as pessoas comuns nesta sociedade humana comum, as pessoas
diriam: “Olhem! É um praticante de Falun Gong e se comporta assim”. Porém, se todos
nós nos comportamos bem e de acordo com o padrão de um praticante, se formos
praticantes nobres e retos ao praticar o cultivo, ao nos ver, as pessoas dirão: “Oh, olhem
eles. São praticantes de Falun Gong, como são bons! São pessoas tão boas”. Eles dirão
que Falun Gong é realmente bom e que o Dafa é realmente bom. Assim, vocês estão
harmonizando o Dafa a esta sociedade humana comum, não é? Faz sentido, não é?
Portanto, se nosso comportamento não está à altura do padrão do Dafa, não só não
podemos harmonizar o Fa como, pior ainda, estamos danificando o Fa. Este Fa pode
lhe salvar, e, no entanto, você o está danificando. Como você se posiciona com relação
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às coisas? Como você está se avaliando? O cultivo é um assunto sério. Como é possível
a uma pessoa envolvida por carma alcançar a Consumação no cultivo sem levar este Fa
a sério? Há algo maior e mais sério que este Fa no mundo?
Pergunta: Alguns acadêmicos têm dificuldades em ler Zhuan Falun. Não estão
acostumados com o estilo do livro que é diferente do estilo dos textos acadêmicos. Isto
tem a ver com relação predestinada ou com o carma?
Mestre: Este é um obstáculo que os intelectuais têm ao obter o Fa, portanto, eles
precisam superar isso. Eles estão obstruídos por seus conceitos pós-natais. Algumas
pessoas podem não concordar quando eu digo que os conceitos formados na literatura
moderna é um novo estilo de bagu. A literatura moderna realmente restringiu o
significado das palavras e frases ao dar a elas uma definição, assim, as palavras
perderam o significado interior mais profundo. Isto é o que vemos hoje em dia, uma
linguagem que é moderna e simples. Com definições fixas, só pode expressar os
significados superficiais e está muito longe do que se requer para expressar o Fa.
Algumas pessoas dizem que os livros do Mestre não se ajustam à gramática moderna.
Estou completamente de acordo. De fato, não seguem a gramática moderna. Pensem no
seguinte: O Fa criou condições de vida e ambientes para seres de vários níveis,
incluindo as linguagens humanas e seus sistemas de escrita. Ou seja, a cultura do
homem moderno também foi criada e desenvolvida pelo Fa. Sendo este o caso, como o
Dafa do Cosmo pode ser restringido pelo padrão da gramática da linguagem humana?
Simplesmente, estamos utilizando a linguagem humana oral e escrita para expressar o
Fa. Depende de nós quanto a como utilizá-la. Eu a uso da maneira que me permite
expressar mais apropriadamente as profundas conotações do Fa. Por esta razão, eu
rompi com todas as restrições da gramática moderna, sem seguir nenhuma de suas
normas e convenções. O mesmo se aplica ao Fa; não sigo nem uso o formato da
linguagem padronizada. Somente desta maneira posso expressar o Fa claramente. O
imenso Fa do Cosmo não pode estar confinado à gramática da linguagem humana.
Simplesmente faço uso da linguagem humana. Quanto a como a uso, eu a uso da
maneira que me é mais apropriada. Eu faço de uma maneira que me permite expressar
claramente. Além disso, o Fa está criando uma nova linguagem e uma nova cultura para
a humanidade do futuro. Tudo regressará ao seu melhor estado. Portanto, é natural que,
no momento, as pessoas não estejam acostumadas a isso.
Pergunta: Eu machuquei uma perna, porém pude sentar-me em posição de lótus. No
entanto, recentemente, já não consigo mais sentar, não importa o quanto tente. Por quê?
Mestre: Na realidade, deveria perguntar a si mesmo o porquê disso. Primeiro, isso se
deve a não estar estudando bem o Fa? Ou por que você fez algo mau e se nega a corrigir
seu erro? Ou por que não está reconhecendo um problema? Se você lidou bem com as
coisas hoje e o que você fez está de acordo com o padrão do Fa, certamente, você
poderá prolongar o tempo ao se sentar na posição de lótus. Poderá prolongar a vinte
minutos se antes só fazia dez minutos. Muitos de nossos estudantes passaram por isto.
As coisas não são absolutas. Este problema também pode ocorrer se você precisa
eliminar grande quantidade de carma neste momento.
Pergunta: Tenho recebido algumas mensagens na forma de sinais. Como saber se essas
mensagens vêm de meus próprios pensamentos ou de um ser iluminado?
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Mestre: Não preste atenção a nenhuma mensagem que receber. Se você fizer isso,
desenvolverá um apego com relação a elas. Então, tentarão lhe perturbar enviando
mensagens de uma forma ou de outra; interferirão com você. É bom que tenha tal
habilidade e que ela não tenha sido trancada, mas deve se controlar bem neste aspecto.
Não preste atenção às mensagens que recebe. Se você as ouve ou as vê, simplesmente
deixe-as e não preste atenção. Fique firme no cultivo no Dafa. Todos os princípios já
foram escritos em palavras - para que se prejudicar com tais mensagens? Você cairá se
for enganado por uma mensagem falsa. Cair é muito fácil. Portanto, vocês devem estar
alerta com relação a isto.
Pergunta: Uma vida criada em nível elevado cai, porém, se levanta para se cultivar de
volta até lá em cima. Que diferença há entre esta vida e a sua vida original?
Mestre: Os seres em níveis elevados não caem tão facilmente como as pessoas
imaginam. Como isto poderia ser tão simples? Porém, esse fenômeno existe. Quanto a
voltar através do cultivo, isso é mais difícil ainda, de forma alguma é tão simples como
você colocou no papel. Você sabe como obteve o Fa? Você teve que reencarnar neste
mundo, teve que nascer no período de tempo correto que nasceu o Ser Iluminado que irá
lhe salvar; teve que ter a oportunidade para se encontrar com este Ser Iluminado e ouvir
o Fa. Não foi nada fácil. E quando finalmente obtém o Fa, ainda tem que perseverar no
cultivo. Nos tempos antigos, entre os discípulos de Sakyamuni, também houve alguns
que duvidavam de seus ensinamentos. Alguns escutavam seus ensinamentos e no
mesmo dia diziam que haviam se convertido em discípulos, no entanto, logo se
aborreciam, tiravam suas Kasayas durante a noite e iam embora. De vez em quando,
isso acontecia. Depois que o Buda foi embora deste mundo, muitos anos mais tarde, as
pessoas começaram a entender cada vez mais que aquilo era verdade e então
valorizaram seus ensinamentos. Não haverá diferença se a pessoa puder realmente se
cultivar até lá em cima novamente.
Pergunta: Por favor, explique o significado interno de “Uma pessoa excepcional pode
alcançar a Consumação por meio da iluminação” e “Quando a verdade é revelada”.
Mestre: Uma pessoa excepcional pode alcançar a Consumação por meio da iluminação.
Ou seja: Basicamente, todos vocês aqui sentados dependem da própria iluminação. Não
lhes revelei a verdade, pois estava preocupado que pudessem formar um apego. Por
isso, fiz dessa maneira. Se você pode perseverar, seguir adiante no cultivo e progredir
continuamente, digo que você é realmente extraordinário. Quando finalmente tiver
ascendido através do cultivo, todos o respeitarão. Isto se chama: “Alcançar a perfeição
por meio da iluminação”. O cultivo de uma pessoa avança muito lentamente se tudo é
mostrado a ela, incluindo os poderes sobrenaturais. Se tudo é revelado, então, o cultivo
não conta para nada. Se revelássemos apenas um pouquinho do labirinto, aqueles que
vieram de níveis muito elevados não poderiam regressar. Portanto, não importa de que
nível você veio, temos que fazer dessa maneira. Seria muito difícil cultivar se a verdade
fosse revelada, pois os requisitos para as pessoas se tornariam muito altos, a forma de
cultivo seria mais rígida, e as pessoas não avançariam tão rapidamente.
Pergunta: Quebrar um ovo é considerado matar?
Mestre: Uma pessoa deve se cultivar de forma nobre e reta. Eu já expliquei este
princípio muito claramente. Você vive uma vida humana, e mesmo que não coma carne,
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sua família continua comendo. Você está se cultivando, mas talvez os membros de sua
família não estejam. Nós devemos nos cultivar nos ajustando o máximo possível à
forma de vida das pessoas comuns. Foque sua mente nas coisas principais e pratique de
maneira nobre e reta, e as coisas fluirão sem problemas. É como se uma pessoa pudesse
se tornar um Buda por ser vegetariana. Isso é uma piada. Não estando apegada a carne
ou a uma dieta com carne, a pessoa se desfez apenas de um apego. Há muitos outros
apegos que ela deve eliminar. Como a pessoa pode se tornar um Buda simplesmente
renunciando a um único apego? É absolutamente impossível! Eu abri a porta mais
conveniente para permitir que você se cultive entre as pessoas comuns. Se você quer
comer ovos, faça-o enquanto ainda pode. Certamente, isto não se aplica aos cultivadores
profissionais – monges, monjas, sacerdotes taoístas, etc.
Pergunta: Como podemos nos desfazer rapidamente dos apegos mais profundamente
escondidos em nós?
Mestre: Eu os apontarei para você. Apenas temo que nesse momento, você não consiga
renunciar a eles. Todos seus apegos serão expostos. Mesmo que eu não os apontasse,
outros o fariam. Isto pode acontecer quando enfrentar um conflito, onde o apego em si é
exposto. Eu só me preocupo pelo fato de que, ao invés de se desfazer do apego, você
fique buscando fora a causa do problema. No entanto, definitivamente eu apontarei seus
apegos, pode estar certo disso.
Pergunta: Este seu discípulo está pronto para segui-lo a qualquer momento. Saberei
quando chegará o momento extraordinário da Consumação final?
Mestre: Aqueles que devem alcançar a Consumação não serão deixados para trás.
Concentre-se simplesmente em seu cultivo e não se preocupe com mais nada. Eu já lhes
contei a história do Arhat, não é verdade? Uma pessoa não pode alcançar a Consumação
se sente medo ou está muito contente. Portanto, se você deseja alcançar a Consumação
em um nível elevado, os requisitos serão ainda mais elevados. Você deve se desfazer de
todos os seus apegos. Quando o momento chegar, se você tiver pensamentos impuros,
será deixado para trás e realmente não poderá alcançar a Consumação.
Pergunta: O Mestre explicou o Fa explicitamente. Já não parece necessário ter que se
iluminar. Isto ainda conta como cultivo?
Mestre: Mesmo que estejam sentados aqui e escutando o que estou dizendo, cada um de
vocês tem um entendimento diferente, pois esse entendimento está relacionado ao nível
de cada um (Aplausos). É como disse: Mesmo que o que eu disse são verdades de níveis
muito elevados, digo apenas seu significado superficial. Não é permitido que você saiba
as coisas reais. Mesmo que soubesse delas, ainda seria muito difícil a você se cultivar.
Falei somente de princípios, não revelei a verdade completa. Então, vocês ainda
permanecem no labirinto. Existem muitas pessoas que acreditam e outras que duvidam.
Pergunta: Esta semana organizamos três reuniões para ler Zhuan Falun, no entanto,
não tivemos tempo para compartilhar. Isto é correto?
Mestre: É correto, no entanto, por que necessitam tanto tempo para falar? Leiam o livro
do começo ao fim e utilizem o tempo para estudar o Fa (Aplausos). Certamente, é
necessário também encontrar algum tempo para compartilhar suas próprias experiências
e entendimentos. Podem compartilhar suas experiências depois da prática diária.
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Pergunta: Qual é a relação entre o nível de educação da pessoa e a sua capacidade de
compreensão?
Mestre: Há certa relação. Se você é analfabeto, não poderá ler o livro. Se você não sabe
todas as palavras, será difícil ler o livro. O homem moderno é moldado pela ciência
moderna, portanto; não tenho alternativa senão incorporar a ciência e a cultura moderna
quando explico as coisas. Se você não entende os significados das terminologias, então
haverá uma diferença, e será mais difícil estudar o Fa. No entanto, sempre que seu
coração estiver completamente nisso, você não perderá nada.
Pergunta: O amor romântico tem me perturbado. Cada vez que discuto com meu noivo,
imediatamente sinto como se tivesse rompido com ele. No entanto, pouco tempo depois,
sinto que estou tentando evitar um problema. Se nós nos reconciliarmos, será um apego
ao amor?
Mestre: São duas coisas diferentes. Ou seja, antes que você alcance a Consumação, até
que você se desvincule desta sociedade humana comum, suas paixões e qing sempre se
manifestarão. Esta é a maneira de garantir que você possa se cultivar na sociedade das
pessoas comuns. Então, como você tem sentimentos, seu coração será afetado por eles.
O que você pode fazer é se esforçar o máximo possível para reprimi-los e tentar se
manter em um estado correto de cultivo o tempo todo, e não atuar como uma pessoa
comum que faz o que lhe dá vontade. Pelo menos, deve tentar ser uma boa pessoa, e isto
lhe diferenciará de uma pessoa comum. Então, se você quer se reconciliar com seu
noivo e se casar, seu cultivo não será afetado. É assim que estas coisas se relacionam.
Eu já disse que o nosso sistema de cultivo requer que nos ajustemos o máximo possível
ao estado da sociedade humana comum. Claro, se você não quer um noivo e não quer se
casar, então essa é a sua decisão pessoal. Se você não quer se casar, então não se case.
Não vamos lhe obrigar a fazer isso. Em outras palavras, estas coisas são assim. No
entanto, como discípulos, vocês devem exercer autocontrole e atuar apropriadamente.
Pergunta: Se um amigo me pergunta coisas pessoais, eu posso mentir?
Mestre: Se você não quer dizer nada sobre isso, então não diga nada. Tente não falar
disso. Esses assuntos são apenas assuntos de gente comum. Lide com isso de tal forma
que lhe permita cultivar enquanto se ajusta o máximo possível ao estado das pessoas
comuns e, ao mesmo tempo, cumpra com o padrão de um cultivador.
Pergunta: A pessoa pode mentir sempre que ninguém é prejudicado e, assim, evitar
problemas que ocorreriam sem necessidade?
Mestre: As coisas neste mundo humano são muito complicadas. Os problemas criados
sob diferenças circunstâncias são extremamente complexos. Porém, digo: um cultivador
não mente. Se você tem que dizer uma mentira para prevenir um assassinato, ou um
acidente, então não posso dizer que esteja enganado. Quanto a como lidar com esta
relação, não penso que isso seja difícil a um cultivador. Na realidade, há muitas coisas
que não precisamos falar se não queremos.
Pergunta: Eu pratiquei durante o ano todo e mesmo assim, ainda não consigo me sentar
em lótus completa. Estou ficando cada vez mais ansioso com esta situação.

40

Mestre: Não se preocupe com isso. Se realmente você não pode se sentar em lótus, não
impediremos que você alcance a Consumação simplesmente só por causa disso. No
entanto, como cultivador, você deveria ser capaz de fazê-lo. Deixe-me dizer que - e isto
não é uma brincadeira - se um praticante se cultivou muito bem, porém, não consegue
se sentar em lótus, as Bodhisattvas lá em cima cobrem a boca e riem dele. É verdade.
Então, não fique ansioso. Você conseguirá isso gradualmente. Nunca disse até hoje que
o tempo está acabando.
Pergunta: Por que a região da minha cintura esquenta durante a prática de gong ou
quando estudo o Fa?
Mestre: Uma pessoa experimentará dezenas de milhares de diferentes estados e
aparecerão todos os tipos de reações durante o processo de cultivo. Se você me
perguntar sobre cada uma dessas reações, você ainda estará se cultivando? Continuará
sendo um cultivador? Portanto, não se preocupe com essas coisas, simplesmente deixeas que passem naturalmente. Um cultivador não teme nem o calor nem o frio. O vento
tampouco pode fazer com que fique doente.
Pergunta: A boa ou má relação entre marido e mulher também é predestinada?
Mestre: Não é algo predestinado, no entanto, pode ser o resultado da retribuição do
carma ou do carma de um deles. Na maioria dos casos, a relação entre marido e mulher
se deve a uma relação predestinada formada em vidas passadas. Isto se aplica a maioria
dos casos, porém, não é absoluto.
Pergunta: Ainda posso adorar a Bodhisattva Avalokistevara se pratico Dafa?
Mestre: Leia o livro. Não responderei a sua pergunta. Muitos estudantes me perguntam:
“Mestre, por que não visitou o nosso país? Por que não visitou a nossa região?”. Não é
que não irei; estou esperando que o vosso entendimento do Fa alcance certo nível e que
se tornem mais maduros; então irei. Quando estiverem mais maduros, se beneficiarão
mais (Aplausos). Se eu fosse a um lugar, e lá me perguntassem o que é Falun Gong,
minha viagem seria em vão, não é verdade? É como esta pergunta. Nosso tempo é
limitado. Se em lugar de ler o livro você quer me perguntar se pode ou não adorar a
Avalokistevara, então perdi o tempo explicando o Fa. Não é verdade?
Pergunta: O Mestre disse: “Não estou dentro do Fa”. Como devemos entender isto?
Mestre: Por que é tão difícil de entender isto? Posso estar fora do Cosmo, não é?
(Aplausos).
Pergunta: Em uma manhã, por volta das três horas, estava observando as estrelas e as
vi se aproximarem de mim, parando a uns dez metros de mim. Fiquei nervoso e logo
desapareceram.
Mestre: Visto de outra dimensão, nenhum corpo material dentro deste universo está
fixo, e a forma de existência de todos os objetos é diferente desta nossa. Além disso, a
estrutura do campo de tempo dessa outra dimensão é diferente da nossa. Portanto, não
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se pode explicar as coisas de lá com os conceitos desta dimensão. O que você viu foi
algo bom.
Pergunta: Um estudante fez cópias de Zhuan Falun II, as imprimiu por conta própria e
as distribuiu entre os outros estudantes.
Mestre: Deixamos de imprimir o volume II porque algumas coisas no volume II se fala
sobre pontos sensíveis ao Budismo. Fizemos o melhor possível para não entrar nisso.
Então, paramos de imprimir o volume II. Não há problema se você conseguiu uma cópia
para sua própria leitura. Porém, não reimprima nem distribua aos outros.
Pergunta: Quando toco a cítara chinesa, eu queimo incenso. Eu ainda posso fazer isso?
Mestre: Sim pode, pois isso não é parte do cultivo. Queimar incenso ao tocar a cítara
chinesa faz parte dos quatro antigos aspectos da cultura chinesa: música, xadrez,
caligrafia e pintura. Não tenho nenhuma objeção. Certamente, à medida que você
progredir em seu cultivo, você descobrirá que as coisas que gosta de fazer como pessoa
comum irão se enfraquecendo cada vez mais. No entanto, não lhe imponho nada.
Pergunta: Algumas pessoas pensam que menos discussão e mais leitura de Zhuan
Falun significa que devemos ler o livro repetidamente em voz alta. Sinto que isso é um
entendimento muito limitado.
Mestre: Na realidade, vocês devem ler mais o livro; devem ler mais o Fa. Não há
problema em uma pausa quando se cansarem de ler e aproveitarem para falarem sobre o
que aprenderam. Porém, digo que não devem discutir se o Fa é bom ou não. Não
percam tempo falando sobre vocês mesmos. Devem ler mais o Fa, leiam mais o livro.
Isto não é certo? Uma pessoa é como um container. Ela é o que contém. Se ela está
cheia de Fa, então está em harmonia com o Fa. Se ela está cheia de sujeira, então é suja.
Pergunta: Os cinco exercícios demoram muito para serem praticados. Como sabemos
quando podemos parar?
Mestre: Não existem requisitos absolutos. Faça-os de acordo com sua capacidade, não
há requisitos específicos. Quando você pratica os cinco exercícios em seguida, leva
tempo para completá-los. Se você não pode fazer isso ainda, então, você pode parar na
metade, descansar um pouco e, logo depois, continuar. No entanto, deve estabelecer um
padrão alto para si mesmo e persistir o máximo que puder.
Pergunta: O tempo para o cultivo é limitado. Como devemos equilibrar a quantidade de
tempo para a prática de gong e para a leitura do Fa?
Mestre: Não há uma proporção específica. Quando dizemos que o tempo para aprender
o Fa é limitado, é para estimulá-lo a ser diligente e para que siga melhorando. Quanto a
que acontecerá mais tarde, nunca disse nada. Simplesmente siga estudando e se
cultivando. No que diz respeito à proporção apropriada, é bom dedicar muito tempo ao
estudo do Fa e praticar os exercícios de manhã ou de tarde. Algumas pessoas se
levantam no meio da noite para fazer o exercício tranqüilo; isso também é bom.
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Pergunta: Como o resultado de praticar em casa ou em grupo é o mesmo, ainda é
necessário dirigirmos uma hora e meia aos finais de semana para praticarmos em grupo?
Mestre: O resultado é o mesmo se a pessoa pratica em casa ou fora. Claro, ao praticar
em casa, você não tem o fato externo que lhe estimula a perseverar. Por exemplo,
quando você se sentar com pernas cruzadas, dói muito, porém, quando você vê que
ninguém descruza as pernas, você sentiria vergonha de descruzá-las. Isto lhe ajuda a
prolongar o tempo de prática. Nos locais de prática, todos se comportam como
verdadeiros discípulos do Dafa e é um ambiente muito especial. Não há outro lugar no
mundo tão puro como o nosso. Você não pode obter isto ao praticar em casa. As pessoas
tendem a ficar mais relaxadas em casa. Algumas vezes praticam mais os exercícios,
outras vezes menos; algumas vezes são diligentes fazendo avanços contínuos, outras
vezes não são diligentes. Agora, se realmente pode se disciplinar no cultivo, o resultado
será o mesmo. Porém, como você ainda tem a mentalidade de uma pessoa comum, é
difícil ter autodisciplina. Por isso, lhes digo que saiam e se reunam para praticar.
Além disso, sempre falamos sobre difundir o Fa de modo que mais pessoas possam
obter o Fa. Já lhe ocorreu que a melhor maneira de difundir o Fa é tendo grandes
grupos de pessoas praticando juntos? Por que não apoiar e estar em harmonia com isto?
Claro, aqueles que moram longe e acham difícil ir ao local de prática, podem praticar
em casa. Quando houver mais pessoas, vocês poderão estabelecer um local de prática
próximo às suas casas. Isto será o mais conveniente.
Respondi todas as perguntas. Alguém me pediu que fizesse o “Grande Shouyin”
(Aplausos). Os aplausos parecem dizer que todos querem que eu o faça, certo? Bom,
farei um movimento do Grande Shouyin.
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