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Saudações a todos! 

 

Entre os que estão aqui sentados, há alguns que vieram apressadamente da conferência 

de troca de experiências em Singapura, há alguns que vieram de outros países e outras 

regiões, e há também novos estudantes. O propósito principal de realizarmos esta 

conferência para troca de experiências é para que todos aprendam com as experiências 

dos praticantes e descubram suas próprias falhas para que assim todos melhorem juntos 

no cultivo. Ao mesmo tempo, este evento é uma grande ocasião para difundir o Fa. 

Tudo o que fazemos é de modo a permitir a melhora na prática de cultivo; não se trata 

de algum tipo de formalidade. Portanto, sempre que realizamos uma conferência para 

compartilharmos experiências, devemos seguir este princípio para permitir que os 

estudantes verdadeiramente façam progressos. Precisamos assegurar que estes requisitos 

sejam cumpridos ao realizar este tipo de conferência. Realizar freqüentemente muitas 

conferências levará facilmente ao apego à competição – você realiza daquela maneira e 

eu realizo dessa – enquanto todos estiverem apegados à mentalidade humana. Isto não 

seria bom. Todos nós temos que nos basear no Fa e realizar uma conferência como esta 

de forma que esteja completamente voltada à prática de cultivo dos estudantes. 

 

Entre vocês, relativamente falando, há mais estudantes veteranos; estou muito feliz em 

ver a todos vocês. Certamente, estamos dando grandes passos no cultivo. Vocês não 

conseguem ver as mudanças que aconteceram em si mesmos, porém, as mudanças são 

enormes; poderão confirmar isto em um futuro não tão distante. Portanto, estou muito 

contente. 

 

Durante este período de tempo em que vocês se cultivaram através de escutar o Fa que 

ensino nas conferências do Fa e por meio do estudo contínuo e profundo de Zhuan 

Falun, vocês puderam ver muitas e diferentes manifestações da Verdade, e conseguiram 

obter um entendimento diferente e mais profundo do Fa. Ao mesmo tempo, também 

quero falar mais profundamente com vocês sobre o processo do cultivo de vocês e sobre 

o entendimento de outro tipo de estrutura cósmica. Primeiro, falarei sobre outro tipo de 

estrutura cósmica. Antes, preciso esclarecer uma questão: o Cosmo, na realidade, foi 

construído pelo Fa. Portanto, o meu propósito ao falar sobre o Cosmo não é para ajudar 

a ciência contemporânea a alcançar um reino mais elevado nem tampouco falo sobre 

isso a vocês para que adquiram um tipo de conhecimento. É para permitir o cultivo de 

vocês. Falo sobre isto porque é um assunto intimamente ligado ao Fa; o propósito é para 

que vocês possam alcançar diferentes reinos através do cultivo. Ou seja, vocês devem 

retornar aos seus lugares nos diferentes reinos onde foram criados; retornar a diferentes 

níveis e reinos do Cosmo. Este Fa é tão vasto e imenso como o próprio Cosmo, o qual é 

ainda um conceito desconhecido para sua mente. Hoje, falarei de outro ângulo para 

aumentar o seu entendimento. 

 

Primeiro, falarei sobre o Cosmo. Falar sobre o Cosmo, em outras palavras, é, na 

realidade, falar sobre a matéria ou o entendimento sobre a matéria. Sem importar o quão 

avançada está a ciência moderna, seu entendimento sobre a matéria é extremamente 

superficial; nem merece ser mencionado quando comparado com o Cosmo inteiro - não 

há como comparar. Eu tenho dito que o Cosmo é composto de partículas elementares. 

Então, de que são compostas as partículas elementares? Isto deve ser explicado de uma 

maneira específica. Dentro do conceito de diferentes camadas de corpos cósmicos (não 

estamos falando de diferentes camadas de universos), quão grandes são estes corpos 

cósmicos? A extensão de um corpo cósmico é sumamente imensa e, certamente, não há 
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uma quantidade fixa de camadas de universos para se formar um corpo cósmico. Alguns 

são compostos de dezenas de milhares de camadas de universos, e há alguns corpos 

cósmicos formados por centenas de milhões de camadas de universos. Este conceito é 

extremamente vasto. Portanto, um corpo cósmico é uma expansão cósmica 

inimaginavelmente vasta. 

 

Quando as pessoas falam sobre o conceito de universo, todas elas falam basicamente 

sobre uma extensão existente dentro do número de galáxias que podem reconhecer; a 

extensão que a ciência moderna pode observar é simplesmente um pequeno universo do 

qual as pessoas falam. Vou tomar a Terra como ponto de referência. Partindo deste 

pequeno universo, três mil pequenos universos do tamanho do nosso constituem um 

universo de segundo nível. Então, três mil universos do tamanho de um universo do 

segundo nível constituem um universo de terceiro nível. Pensem: a ampliação é muito 

grande, no entanto, isto é falar sobre uma extensão partindo de um único ponto de 

referência. Certamente, não há apenas uma partícula do tamanho da Terra dentro deste 

universo; partículas que são aproximadamente do tamanho da nossa Terra estão 

espalhadas por todo o universo e são incontáveis. Eu falei sobre a ampliação do 

universo do ponto de referência de uma só partícula. Na realidade, partículas deste 

tamanho estão espalhadas pelo Cosmo inteiro, elas se encontram em qualquer coisa e 

em todas as coisas. Todas têm este tipo de sistema de expansão, abrangendo tudo, do 

grande ao pequeno, e do pequeno expandindo até o grande. Para a humanidade, esta 

camada de pequenos universos já é muito gigantesca; o número de partículas planetárias 

que existem dentro deles é incontável. Por quê? Porque apesar de os Budas, Deuses e 

Taos de níveis muito elevados serem capazes de observar todas as coisas, nenhum deles 

pensou em contar as partículas de pó. Certamente, um planeta dentro do enorme corpo 

celestial é justamente como uma partícula de pó flutuando no Cosmo. 

 

Portanto, três mil universos deste tamanho continuamente se multiplicam ampliando o 

alcance; continuamente se multiplicam e ampliam o sistema. O limite deste primeiro 

sistema de corpo cósmico é alcançado aproximadamente na camada mil. Porém, 

inclusive esta extensão não é a única; dentro do enorme Cosmo; ela é apenas uma 

partícula, e partículas deste nível também se espalham pelo imenso Cosmo. Alem desta 

extensão, há um estado de completo vazio. Vazio até que grau? Se qualquer matéria 

deste sistema penetrasse esse vazio, seria o mesmo que se auto-desintegrar. Isto porque 

qualquer matéria dentro do alcance deste sistema tem vida, características próprias e 

pensamento. Entrar dentro de um vazio microcósmico deste tipo seria como se uma 

partícula já não pudesse mais suportar pensamento e vida. Ela seria desintegrada no 

mesmo instante, ou seja, qualquer coisa que cair nesse vazio se desintegrará. Fica mais 

fácil entender quando explico desta maneira. No entanto, além desta extensão de vazio, 

na realidade, há outros corpos cósmicos de extensões ainda maiores. Porém, as vidas 

dentro deste reino não podem, de forma alguma, dar um único passo para chegar lá, pois 

fatores de natureza ainda mais microcósmica existem em níveis mais microcósmicos e 

mais microcósmicos ainda. Ali, em uma extensão ainda maior, os conceitos de matéria e 

vida daquele corpo cósmico são todos diferentes; o conceito de matéria deixa de existir. 

Dentro do alcance dos corpos cósmicos, o número de camadas de universos não é o 

mesmo, no entanto, cada um dos corpos cósmicos é composto das partículas mais 

microcósmicas e elementares. E todas as partículas elementares são formadas pela 

natureza cósmica Zhen-Shan-Ren.  
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Os conceitos de que falo são realmente complexos, já que a linguagem humana é muito 

limitada, vocês devem prestar muita atenção. Por exemplo, a maior partícula de certo 

corpo cósmico também faz parte de uma camada de partículas deste mesmo tamanho, e 

esta partícula maior também é formada de partículas infinitesimais dentro de seu próprio 

sistema; isto é chamado de um sistema horizontal de composição de partículas. Ou seja, 

as partículas de uma matéria não são somente montadas em um sistema microcósmico 

vertical, já que, ao mesmo tempo, elas mesmas são compostas de matérias - do nível 

microcósmico até as matérias maiores e maiores - dentro do próprio sistema delas. Em 

outras palavras, as partículas de diferentes tamanhos em cada nível desse sistema são 

também sistemas compostos de matérias microcósmicas. E partículas de diferentes 

tamanhos em cada nível deste sistema estão espalhadas por todos os lugares. Portanto, 

suas partículas de diferentes tamanhos formam também um sistema de composição 

horizontal. Sua partícula mais elementar e sua maior partícula estão separadas entre si.  

 

Qual é a matéria mais original? É a água. Certamente, a água de que falo não é a água 

de nossa sociedade humana comum. Tampouco é a água dos rios, riachos, lagos e 

oceanos que existem em diferentes níveis. Esta água é a água que cria todas as matérias 

e vidas de um corpo cósmico a esse nível, e pode ser chamada de “matéria original... Só 

podemos chamá-la de “matéria original”. Este tipo de água é diferente do conceito de 

água que nós entendemos na dimensão humana comum. Para ser preciso, deveria ser 

chamada de água estática, pois não há movimento nela. É completamente estática, sem 

movimento; se você atirar algo nela, não serão criadas ondas nem salpicará. 

 

Já que estamos falando de água, vamos primeiramente falar da água do mundo humano. 

Vamos tomar um exemplo da ciência moderna. Como vocês sabem, em nossa sociedade 

humana comum, os cientistas modernos dizem que há a matéria orgânica e a inorgânica; 

são conhecimentos restritos a esta dimensão. A matéria não é composta só de matéria 

desta dimensão superficial; de modo geral, os cientistas classificam como “matéria 

orgânica” as coisas consideradas vivas nesta dimensão: árvores, flores, ervas, plantas, 

animais e humanos. Na realidade, todas estas coisas orgânicas são formadas de água 

desta dimensão. Vocês sabem que mais de 90% do corpo é composto por água. Ou seja, 

nós, humanos, também somos compostos de água desta dimensão. Eu já mencionei que 

a água pode criar todas as coisas, porém, os cientistas contemporâneos não são capazes 

de perceber isto. No entanto, a água desta dimensão física é capaz de fazer crescer os 

vegetais. Quando um vegetal é esmagado nas mãos, no final, não fica nada mais que um 

pouco de clorofila. E, se a clorofila for tratada de maneira especial, só ficará água. Ou 

seja, todas as coisas nesta dimensão que as pessoas consideram como matéria orgânica, 

na realidade, se originam da água desta dimensão. Em outras palavras, a água forma e 

cria todas as coisas. 

 

Eu digo que a assim chamada matéria inorgânica é, na realidade, criada da água de um 

nível mais elevado. Porém, a ciência moderna não é capaz de reconhecer isto e então 

pensa que essas matérias não têm vida. Na realidade, elas têm vida. As formas de 

existência destas vidas são muito diferentes do que pode ser reconhecido pela ciência 

moderna. Se a ciência moderna continuar a avançar com base nos conceitos atuais, as 

pessoas nunca reconhecerão tais formas de existência. Nos tempos antigos, na 

comunidade de cultivadores chineses, havia um ditado que dizia que os imortais eram 

tão poderosos que podiam jogar uma pedra dentro de uma panela e extrair água dela. 

Isto parece um conto, porém na realidade não é um conto. Dentro de toda extensão deste 

corpo cósmico, ao qual este universo também pertence, a origem fundamental de 
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qualquer objeto é a água. Então, como é a água mais microcósmica? E como é a água 

ainda mais microcósmica? Isto é algo inconcebível e inimaginável. Então, isto pode 

ficar apenas como conceito.  

 

O que acabo de dizer é que todas as partículas de diferentes níveis têm um elemento 

mais fundamental e original. Porém as partículas têm uma disposição tanto vertical 

como horizontal. Tomemos como ponto de partida esta Terra onde nós estamos. Uma 

certa quantidade de galáxias constituem um universo; e então um certo número de 

universos constituem um universo de uma extensão maior. Nós tomamos a Terra como 

ponto de partida porque nós, seres humanos, estamos aqui, e estou ensinando o Fa aqui. 

Claro, a Terra não é o ponto de partida para toda a matéria no universo. Pensamos que 

toda essa matéria que vemos ao nosso redor é a mais material. No início, quando ensinei 

o Fa, para não confundir o pensamento de todos, disse que ela era a matéria de nível 

mais baixo. Na realidade, ela não pode ser considerada como a única substância 

material. Você poderia chamá-la de matéria elementar. Podemos utilizar outros termos 

para nos referirmos a ela. No entanto, existe a super-matéria, a super-super-matéria, e 

ainda a super-super-super-matéria... 

 

A Terra ocupa a posição central dentro das dimensões destes Três Reinos; está no centro 

verticalmente, horizontalmente e também com relação ao tamanho granular. Portanto, 

também existe matéria cuja massa é ainda maior que nossa Terra. Este não é o tipo de 

massa da que falei antes onde átomos ou núcleos atômicos formam coisas de grande 

massa; não é esse conceito. Todas essas matérias são matérias que a humanidade pode 

reconhecer. Eu estou falando da super-matéria, algo que não é absolutamente uma 

matéria da dimensão humana. Certamente, ultrapassa a matéria desta dimensão no que 

diz respeito às suas partículas e o estado de composição na superfície. Portanto, o ponto 

base da super-matéria é a borda dos Três Reinos e, de igual forma, o ponto base da 

menor matéria também está na borda dos Três Reinos. A dimensão humana, ou o ponto 

base da matéria que a humanidade conhece, está entre as grandes e pequenas matérias. 

Se o cultivador chamasse a todas as coisas desta dimensão humana de “matéria”, então 

as coisas dentro dos Três Reinos que são menores que as matérias do mundo humano só 

poderiam ser chamadas de “não-matéria” e aquelas matérias ainda menores seriam 

chamadas de “não-não-matéria”, até chegar às menores partículas dos Três Reinos. Era 

a isto que me referia quando disse que o conceito de grande e pequeno no universo não 

é como as pessoas comuns entendem. 

 

O Cosmo inteiro também é assim. Todas as partículas têm vida. Então, pensem: o 

universo, sem importar quão grande possa ser a sua extensão, também está vivo. Porém 

dentro do limite de um corpo cósmico, há numerosas, incontáveis partículas de 

diferentes tamanhos, cada uma existindo como uma entidade vivente individual. 

Quantas camadas de Céus há neste Cosmo? Quantas camadas de universos este Cosmo 

contêm? Quantas camadas de corpos cósmicos existem? Nenhum ser dentro do Cosmo é 

capaz de avaliar o quão vasto e complexo é o Cosmo. O conceito de corpo cósmico do 

qual falei é constituído de dezenas de milhões de camadas de universos, no entanto, este 

ainda é simplesmente uma partícula de pó no imenso corpo do infinito Cosmo. Este é 

também uma partícula muito pequena. Se você pudesse ir a um lugar muito, muito longe 

e desse uma olhada para trás, veria que é menor do que lhe pareceria um grão de areia. 

Olhando de mais longe ainda, aparentaria ser menor que uma partícula de pó. Olhando 

de mais longe ainda, já não poderia mais vê-lo. Dizendo de maneira simples, o Cosmo 

inteiro parece ser construído de partículas compostas de partículas, e de partículas 
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compostas de partículas. Na realidade, olhando de uma perspectiva ainda mais ampla, 

não é composto de partículas, não existe linguagem para isto, e não pode ser expresso 

aos seres humanos. 

 

A maneira de pensar dos seres humanos sempre tem limitações. Quando disse que 

partículas compõem partículas, você foi guiado por uma lógica simplista, o que na 

realidade não é adequado. A complexidade da estrutura do Cosmo não pode ser 

claramente explicada utilizando a linguagem humana; além disso, os pensamentos, 

tempos, dimensões, formas de vida... Tudo muda depois de sair desta nossa dimensão. 

Os espaços-tempos se tornam particularmente diferentes. Existem grandes diferenças 

entre as partículas. Por exemplo, sabemos que entre os planetas há distâncias que são 

muito grandes. Porém, sabia que nossos corpos, a madeira, o ar, a água, etc. são todos 

compostos de moléculas, que moléculas são também um nível de partículas? É o nível 

de partículas imediatamente menor que os planetas - ou seja, as maiores partículas 

imediatamente menores que os planetas - são as moléculas. As partículas maiores 

imediatamente menores que as moléculas são precisamente os átomos. Quando a 

distância entre as moléculas e átomos é vista com conceitos humanos, pensamos que 

estão muito próximos um do outro, que quase não há distância entre eles. Porém, se 

você entrar dentro desse estado, você descobrirá que tal dimensão tem seu próprio 

tempo e estado, que é também uma dimensão sumamente vasta e extensa; cada nível é 

assim. Por estarmos situados entre as moléculas e os planetas, sentimos que o Cosmo é 

enorme, porém, se você se colocasse entre os átomos e as moléculas, você sentiria que 

esta extensão cósmica é ainda maior que esta. Em outras palavras, você tem que se 

ajustar a maneira de seu tempo e espaço para poder compreender isso. 

 

Ao falar sobre este assunto, digo a todos que mesmo que vejam uma grande distância 

entre os planetas, as distâncias entre as moléculas - que parecem próximas quando vistas 

com nossas noções humanas – são muito grandes. As partículas podem formar 

incontáveis seres viventes, incluindo a nós - os seres humanos - a vários tipos de 

animais, a vários tipos de plantas, o cimento, o ferro, o aço, bem como o ar no qual 

vivemos. Eu disse que os humanos, na realidade, vivem em um montinho de terra. 

Sabemos que os vermes se arrastam dentro da terra. Você sabia que os Deuses vêem a 

nós, os seres humanos, da mesma forma? Que os seres humanos também vivem dentro 

da terra? Por quê? Nós, seres humanos, consideramos a terra como terra, no entanto, os 

Deuses vêem todas as moléculas – ou seja, as moléculas dentro dos Três Reinos – como 

terra, e como a matéria mais primitiva e mais suja. Eles consideram as moléculas como 

terra, e certamente é terra. Por isso, pensem: Qual a visão que aqueles Deuses têm deste 

universo e deste mundo? O ar é composto por moléculas. O ambiente inteiro que existe 

ao seu redor é composto de moléculas. A água desta dimensão também é composta de 

moléculas. Os Deuses vêem as moléculas como terra, então, você está completamente 

enterrado na terra; os seres humanos vivem no interior da terra; os seres humanos 

simplesmente existem neste tipo de ambiente. Explicando deste modo, talvez todos 

vocês possam entender porque, na tradição religiosa do Ocidente, Jesus ensinou que 

Jehová criou o homem do barro, não é verdade? Na realidade, no Oriente, também se 

diz que Nu Wa criou os humanos do barro. Agora, com esta explicação, ficou mais fácil 

para você entender. Na realidade, os Deuses vêem todas as partículas feitas de matéria 

desta dimensão como terra ou pó de terra. Realmente é assim. 

 

Disse que as partículas podem formar todas as coisas em uma dimensão. Os diversos 

corpos cósmicos são extensos. Quanto mais microcósmicas são as partículas que 
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compõem um mundo, mais belo e esplêndido é esse mundo. Partículas ainda maiores 

podem formar extensões cósmicas ainda maiores ou inclusive vidas ainda maiores. 

Enquanto que para nós, seres humanos, os planetas parecem estar muito longe entre si, 

para os seres maiores parecem estar muito próximos um do outro, de maneira bem 

similar a como os seres humanos percebem a distância entre as moléculas. Portanto, os 

planetas que os seres humanos vêem poderiam ser parte do corpo de um ser? Em outras 

palavras, poderiam compor uma vida ainda maior?! Realmente, a idéia é a mesma. No 

passado, se dizia que há gigantes e anões. Sem importar se as pessoas comuns acreditam 

ou não, ensino um princípio; é que os tempos mudaram. A história se desenvolveu até 

esta etapa, e tudo foi ajustado aos requisitos históricos e culturais deste período de 

tempo, fazendo com que a sociedade atual se tornasse o que é. As pessoas já não 

acreditam naquilo que não podem ver nem naquilo que não podem entrar em contato. 

Porém, quanto menos acreditam, menos é permitido que conheçam a verdade. Isto se 

deve ao fato de que os seres humanos se tornaram ignorantes, portanto, a incredulidade 

dos seres humanos, na realidade, também foi arranjada. Os seres humanos querem ter o 

controle das coisas, porém, eles jamais tiveram o controle. 

 

Quanto aos seres humanos querem ter o controle e desejam a democracia, porém, digo 

que eles nunca tiveram verdadeiramente o controle, pois o mundo é controlado pelos 

Deuses. Para aqueles que possuem grandes bênçãos e para aqueles que são muito 

competentes, foi planejado para que eles se tornassem funcionários em altos cargos; 

quanto àqueles com pequenas bênçãos e aqueles que não são competentes, eles não 

podem absolutamente se tornar funcionários em altos cargos. A Comuna de Paris 

derrubou a monarquia, no entanto, digo que todos os presidentes eleitos na França, 

geração após geração, foram imperadores no passado; simplesmente o arranjo mudou. 

Eu quero dizer com isso que tudo é planejado pelos Deuses. Portanto, a rivalidade entre 

partidos políticos que acontece na sociedade humana faz parte do estado da humanidade 

atual. Nos tempos antigos - penso que todos vocês acreditam neste ponto - não existia 

tal coisa. Na realidade, a humanidade atual está muito degenerada, é uma sociedade 

completamente destorcida. Isto é tudo que direi sobre este assunto. 

 

Eu disse que as diferentes partículas do universo podem compor seres viventes de 

diferentes tamanhos. Há vida em cada um dos planetas. Simplesmente, por eles não se 

mostrarem nesta dimensão dos seres humanos, nós não somos capazes de compreendê-

los. A ciência atual não está desenvolvida a tal ponto e, devido a isto, só pode 

engatinhar dentro desta dimensão. Na realidade, é muito fácil abrir outras dimensões; 

desde que você tenha um enorme sistema microscópico de observação, você poderá ver 

a forma de existência daqueles objetos compostos por partículas menores que as 

moléculas. Os seres humanos não podem ver a verdadeira existência deles, pois têm 

toda classe de obstáculos; têm obstáculos mentais que os impede de acreditar, portanto, 

não se atrevem a fazê-lo, e também não acham que é importante. Porém, sem importar 

se querem vê-los ou não, ocasionalmente, eles revelam sua verdadeira aparência. Às 

vezes, certas pessoas podem vê-los. Sob uma estranha combinação de circunstâncias, as 

matérias que estão em movimento podem se revelar repentinamente; às vezes, isto pode 

acorrer. As pessoas sempre explicaram as miragens como sendo um tipo de refração na 

atmosfera; isto é uma teoria para auto-justificativa utilizada para explicar aquilo que a 

ciência moderna não pode explicar e não faz nenhum sentido. Na realidade, são reflexos 

verdadeiros de outras dimensões. Vocês podem entender o conceito de universo de que 

lhes falei, não é verdade? (Aplausos). 
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Toda a matéria no universo é composta de Zhen-Shan-Ren. Zhen-Shan-Ren tem 

diferentes manifestações e se apresenta de diferentes maneiras em diferentes níveis. 

Criou ambientes de vida diferentes para seres viventes em níveis diferentes. Quando se 

trata do nível dos seres humanos, a manifestação deste Fa é sumamente extensa e 

complexa; as vias de cultivo são abundantes, e os princípios aos quais as pessoas se 

iluminam são também muito numerosos. Se a pessoa quer ser boa, os requisitos que 

existem para esta dimensão são: benevolência, lealdade, decoro, educação, honra e 

assim sucessivamente. Elas derivam de Zhen-Shan-Ren e são muito numerosas. E isto 

não é tudo. Os elementos que constituem a mulher são a delicadeza e a ternura; os 

homens necessitam ser fortes e honrados, etc. Todas estas são manifestações do Fa; o 

modo como os seres materiais se apresentam e as formas de existência material são 

todas manifestações do Fa. O Fa criou tudo. 

 

Falarei agora sobre a prática de cultivo. No cultivo, por que o cultivador tem que 

cumprir com o padrão de um reino para poder chegar lá? É porque existe um Fa para 

esse nível em particular. Nesse reino, há um padrão e um requisito para esses seres, e 

também um padrão para o ambiente desses seres. Um corpo cheio de carma que não se 

ajusta ao ambiente daquela dimensão é inaceitável; um corpo sujo não pode, de forma 

alguma, entrar em uma dimensão tão elevada. Portanto, você tem que se ajustar ao 

estado corporal daquele reino mais elevado; ou seja, um estado livre de carma. Não só 

você deve estar livre de carma como também a matéria de seu corpo tem que ser fina e 

microcósmica tal como o padrão daquele reino. Isto é algo inalcançável para as pessoas 

que não praticam realmente o cultivo. Mesmo que elas queiram isto e persigam isto, na 

verdade, é algo que se pode alcançar somente mediante o cultivo. Isto se obtém por 

meio de suportar dificuldades e por um árduo cultivo. 

 

Além disso, seu lado vivente tem que se adaptar ao padrão daquele reino, ou seja, seu 

coração, seus pensamentos e todas as qualidades espirituais de sua existência também 

têm que se ajustar aos padrões daquele nível. 

 

Certamente, também há um padrão para as formas de vida desta dimensão. Você não 

pode ir para lá como um ser humano comum. Quando estiver a ponto de completar o 

cultivo, você tem que assumir a aparência dos seres daquela dimensão. Quanto mais 

elevado é o nível, mais jovem e harmoniosa é a aparência. Quanto mais baixo é o reino, 

menos harmoniosos são os seres. Quanto mais elevado é o nível que o cultivador 

alcança, não só a aparência é mais harmoniosa como também os pensamentos também 

são mais puros e refinados. A forma de existência do ser, a maneira de falar, o 

comportamento, os movimentos; tudo muda. A maneira de falar é como poesia, e isto é 

apenas o estado das coisas em certo nível. Os níveis mais elevados são ainda mais 

esplêndidos. É absolutamente inaceitável se a pessoa não se ajusta aos requisitos 

daquele reino. Digo freqüentemente que “a prática de cultivo depende da própria 

pessoa, enquanto que a transformação do gong depende do Mestre”. Em outras palavras, 

mesmo que você queira alcançar este tipo de reino, como poderia alcançá-lo se ainda 

não sabe nada dele? Como você poderia alcançá-lo? Você não pode alcançá-lo por si 

mesmo. Eu só olho o coração que tem para praticar o cultivo; se você está decidido a 

continuar com seu cultivo, o Mestre se encarregará do resto. O essencial é saber se pode 

ser inquebrantável até o final e completar seu cultivo. 

 

Não falei sobre a forma específica pela qual o gong é transformado, nem tampouco 

quero que as pessoas coloquem sua atenção nisso. Agindo desta forma, eu evito que os 
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apegos se desenvolvam facilmente e isto ajuda as pessoas a não deixar a imaginação 

correr solta. Como você sabe, quanto mais elevado é o nível que o cultivador alcançar, 

mais tranqüila é a sua mente. No entanto, não é bom insistir em perseguir a 

tranqüilidade sem elevar o xinxing. Na prática dos exercícios, algumas pessoas estão 

decididas a alcançar a tranqüilidade; insistem em tentar alcançar a tranqüilidade, o que 

acaba se tornando um apego. Digo que é um método quando visto da perspectiva das 

vias de cultivo de baixo nível; no entanto, da perspectiva de níveis elevados, isto é uma 

conduta cheia de intenções. Por quê? A tranqüilidade só pode ser alcançada por meio de 

praticar o cultivo e eliminar os apegos gradualmente; se alguém, por sua própria conta, 

quiser alcançar a tranqüilidade completa e abandonar todos os apegos de uma só vez, é 

algo muito difícil e geralmente não se pode conseguir isto (claro, há situações especiais 

que não falaremos aqui). Quando você for capaz de alcançar essa tranqüilidade, isto 

significará que sua mente se tornou pura a este grau. O que eu chamo de “situações 

especiais” se referem às vias de cultivo que cultivam o espírito-original-assistente, nas 

quais o cultivador pode alcançar a tranqüilidade com intenção desde o começo; no 

entanto, essa não é a maneira em que se pratica o cultivo em nosso Dafa. Isto não é um 

assunto sem importância. 

 

Como disse anteriormente, quando você fala com outros pensando em seu próprio 

interesse, desejando mudá-los ou persuadi-los, sem importar o quão razoáveis sejam 

suas palavras, os outros terão dificuldade de aceitar completamente tudo o que disser, e 

tampouco suas palavras poderão comover o coração das pessoas. Por quê? Digo que, na 

realidade, isto ocorre porque todas as palavras que você diz contêm todos os seus 

pensamentos. Todas as suas frases contêm pensamentos complicados, tais como: seus 

diversos sentimentos e desejos entre as pessoas comuns, e isto inclui seus numerosos 

apegos. Isto faz com que suas palavras não sejam muito poderosas e que sejam muito 

dispersas. Além disso, quando a pessoa freqüentemente mantém o seu próprio ponto de 

vista ao dizer algo aos outros, e este talvez não esteja de acordo com o Fa do universo 

também não poderá comover o coração dos outros. Pois, neste aspecto carece do poder 

da Verdade. Ao falar com os outros, a pessoa também adiciona coisas para se proteger e 

evitar se machucar, ou seja, a intenção de suas palavras não é pura e, como resultado, as 

palavras se tornam sumamente vazias. No entanto, quando a sua mente realmente é 

capaz de alcançar a tranqüilidade, quando seus apegos se tornam cada vez menores, ou 

quando os pensamentos que lhe distraem se tornam cada vez menores, você percebe que 

suas palavras têm poder. Por que quando eu ensinei wuwei, disse para que vocês não 

interferissem em coisas nas quais não deveria interferir? Precisamente porque suas 

palavras já começam a ter poder, e palavras com poder podem mudar as pessoas. Não 

importa se mudar alguém pareça certo, você pode estar fazendo algo mau. Você não 

sabe a Verdade, pois seus olhos vêem a superfície e não podem ver a relação 

predestinada do passado. Sua mente se tornará cada vez mais pura à medida que vai 

alcançando níveis mais elevados. O que seus pensamentos produzirem e o que disser 

serão sumamente puros. Quanto mais puros e simples forem, tanto mais se ajustarão aos 

princípios daquele nível do universo. As palavras que disser poderão instantaneamente 

penetrar o coração das pessoas, causar um grande impacto nos pensamentos das pessoas 

e tocar a parte mais microcósmica de suas vidas. Digam-me, não será poderoso? 

Portanto, a habilidade de se tornar tranqüilo é um reflexo de ter alcançado certo reino. 

 

Em nossa prática de cultivo, para poder alcançar um reino em particular, temos que nos 

ajustar aos requisitos daquele reino. De outro modo, você não poderá ir para lá. Eis o 

porquê de em nosso cultivo você ter que descartar os apegos humanos, o porquê de o 
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carma ter que ser eliminado, o porquê de você ter que cumprir os requisitos do Fa, e o 

porquê de lhes pedir que leiam o livro muitas vezes e entendam bem o Fa. 

 

Esta é uma conferência para troca de experiências, vocês têm poucas oportunidades de 

me verem e tem muitas perguntas guardadas e querem ter a oportunidade de me 

perguntar, portanto, usarei o tempo restante para responder as perguntas de vocês. 

Porém, há uma coisa que vocês devem prestar atenção: algumas pessoas (certamente, 

são estudantes novos) têm uma atitude insolente quando fazem perguntas e não mostram 

o devido respeito ao seu Mestre. No entanto, não é que eu esteja exigindo o respeito 

para com o Mestre para manter formalidades antiquadas, porém, sou seu Mestre e os 

salvarei a um reino muito elevado. O que estou dando é algo que vocês nunca serão 

capazes de pagar na eternidade de suas vidas. Por isso, espero que o tom de suas 

palavras seja aquele de um discípulo. Bom, podem passar as folhas com as perguntas. 

 

Pergunta: Quantas pessoas obtiveram o estado de Fruição de Tathagata por meio do 

cultivo depois de Sakyamuni, Lao-Tse e Jesus? 

 

Mestre: No total, muitas pessoas. Muitas obtiveram o Tao depois de Sakyamuni, todas 

elas tiveram êxito no Budismo. Alguns monges e alguns dos últimos discípulos de Jesus 

também tiveram êxito no cultivo. Claro, na China há muitas vias de cultivo; já que as 

práticas de cultivo não estão restringidas geograficamente, em tempos antigos, existiram 

pessoas que cultivaram o Tao na sociedade ocidental, e muitas tiveram êxito no cultivo, 

mas nenhuma delas teve êxito na prática de cultivo através das religiões. Em tempos 

mais recentes, no entanto, foram muito poucas tiveram êxito no cultivo. Na sociedade 

contemporânea, o número é praticamente zero. 

 

Pergunta: Em Zhuan Falun volume II, é mencionado que a Lua foi construída por uma 

humanidade de uma era remota. O Mestre poderia nos falar um pouco sobre a razão e o 

propósito de sua construção naquele tempo? 

 

Mestre: Todos estão rindo, pois isto está muito longe do meu propósito de ensinar o Fa. 

Você está buscando conhecimentos e deixando que sua imaginação voe. Quando a sua 

imaginação voa assim, seus pensamentos se tornam menos puros e tranqüilos. Ao invés 

de soltar essas coisas, as quais você está apegado, você ainda me pergunta sobre elas e 

inclusive as mistura com o Fa, e isto é o que precisamente me preocupa em todos vocês; 

coloque sua mente ao cultivo. No entanto, como esta pergunta foi feita, vou respondê-la. 

 

Na história, nunca houve uma situação como esta da ciência atual, portanto, as 

humanidades em diferentes períodos de tempos tiveram diferentes formas de 

desenvolvimento. Em certa época, as pessoas perceberam o inconveniente que a noite 

escura trazia, então, elas construíram uma lua para levar luz à Terra durante a noite. Isto 

não tem nada que ver com a prática de cultivo. Não é que eu não esteja disposto a falar 

sobre isto; é que tudo o que falo se materializa em algo já que as coisas que falo são o 

Fa, portanto, não me peçam para que eu fale sobre esses temas de interesse dos seres 

humanos. 

 

Pergunta: A velocidade dos pensamentos é mais rápida que a velocidade da luz? 

 

Mestre: Com certeza. A velocidade dos pensamentos humanos é muito rápida. Quando 

você elevar seu nível, penetrará todas as dimensões que estão nos níveis abaixo do seu. 
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Prestem atenção no que digo: Quando o seu nível se tornar mais elevado, quando o seu 

gong penetrar qualquer dimensão nos níveis abaixo do seu, ele não estará sujeito às 

restrições de tempo dessas dimensões, e o gong é dirigido pela intenção mental. Já que 

você vive neste ambiente, sua velocidade ao caminhar, a velocidade de seu carro... 

Todas as coisas estão limitadas pelo tempo desta dimensão. A intenção mental das 

pessoas é muito rápida nesta dimensão humana. Se uma pessoa é um praticante, ela 

transcende as restrições desta dimensão, e sua intenção mental é extremamente veloz. 

Ao mesmo tempo, também dissemos que o gong de uma pessoa e as habilidades que ela 

leva em seu corpo são controlados pelos pensamentos dela, então digo: Quando sua 

intenção mental surge, seu gong já chegou lá, ele é muito poderoso. Eu disse que se as 

capacidades de algumas pessoas que se cultivaram para reinos muito elevados não 

fossem bloqueadas, possivelmente elas realmente pudessem colocar o Céu e a Terra de 

cabeça para baixo em um instante. Portanto, enquanto a pessoa praticar o cultivo na 

Terra, antes que ela alcance a iluminação completa, é absolutamente proibido que não 

haja restrições. Para aquelas que possuem habilidades insignificantes não há problema. 

Porém, se suas habilidades são grandes, é proibido utilizá-las. Esta dimensão é vigiada 

por deuses desta dimensão e esses deuses podem controlar tudo aqui, então ninguém 

pode colocar o Céu e a Terra de cabeça para baixo. O Mestre também cuida disto. 

 

Pergunta: Qual é a matéria mais veloz de nosso universo? 

 

Mestre: Você está me perguntando sobre ciência. Responder isto seria satisfazer sua 

mentalidade de busca, o que seria o mesmo que aumentar o seu apego, porém, se não 

respondo uma vez que formulou a pergunta... 

 

Em termos da velocidade que as pessoas conhecem nesta dimensão, há substâncias com 

muita energia que as pessoas ainda não descobriram e não podem utilizar. Os conceitos 

de grande e pequeno são apenas entendimentos observados da perspectiva dos seres 

humanos; estes entendimentos estão dentro do alcance desta dimensão humana e deste 

campo de tempo. O conceito de tamanho que os humanos têm não existe neste universo, 

portanto, neste universo, isto que você chama de velocidade rápida depende do nível em 

que o ser se encontra. Por exemplo, a velocidade da fala de um Deus de um nível muito 

elevado é mais rápida que a velocidade de seus pensamentos, mesmo que esse Deus fale 

muito devagar. As palavras que estou dizendo agora e que acabei de dizer sobre estar 

apegado, em uma dimensão particular, já ocorreram faz centenas de anos, a diferença de 

tempo é grande assim. O universo é incrivelmente vasto e as diferenças nos campos de 

tempo deram origem à grande quantidade de dimensões no universo. 

 

Na realidade, “não estar sujeito às restrições do tempo é o mais rápido”, porém os seres 

humanos nunca entenderão o sentido real desta frase. A sua idéia sobre “Qual é a 

matéria mais veloz de nosso universo?” é uma noção e um entendimento humano. O 

tempo não é absoluto, mesmo nesta nossa dimensão. Como vocês sabem, mencionei em 

Zhuan Falun que certa estrela é vista a uma distância de 150 mil anos-luz de nós, 

quando, na realidade, só usei os termos empregados pela ciência contemporânea que 

podem ser entendidos pelos seres humanos. Na verdade, não é assim. Por que não? 

Pensem: Existem diferentes tempos em diferentes dimensões; dentro da extensão de 

nossa Terra há um campo de tempo e todas as coisas aqui estão confinadas dentro dos 

limites deste tempo. Quando um satélite criado pelo homem vai além de nossa 

atmosfera, ele está em outro campo de tempo, o que absolutamente não é o mesmo que 

o da Terra. Quando o satélite passa por outros planetas, também há o campo de tempo 
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daqueles planetas. Quanto maior o corpo cósmico, maior é a diferença de tempo e a 

velocidade dentro dele. 

 

Disse que levará 150 mil anos-luz para poder ver coisas que ocorrem na galáxia da Via 

Láctea. Na realidade, digo que talvez essas coisas possam ser vistas em dois ou três 

anos. Por quê? Porque a velocidade da luz também está sujeita às restrições dos campos 

de tempo. Quando a velocidade da luz passa através de diferentes campos de tempo, sua 

velocidade, “shua-shua-shua”, se torna repentinamente rápida ou lenta, e, quando ela 

chega a nossa Terra, ela se ajusta ao campo de tempo da nossa Terra e assim se torna 

extremamente lenta. Simplesmente, não há como avaliar o tempo no universo utilizando 

este campo de tempo que os habitantes da Terra conhecem. O entendimento da 

humanidade sobre verdade, matéria, vida, universo e muitas outras coisas – incluindo o 

desenvolvimento dos seres humanos – é totalmente errado. 

 

Pergunta: Como os Grandes Seres Iluminados da Escola Buda explicam a luz deste 

universo? 

 

Mestre: O que há de impressionante ao ver simplesmente a luz?! Há muitas classes de 

luzes, e estas são diferentes em diferentes níveis. Como e para qual propósito a luz é 

emitida também é diferente em níveis diferentes. Não utilize a mentalidade humana para 

pensar sobre coisas que estão em níveis mais elevados do que este dos seres humanos. 

Eu digo que se quer se cultivar, você tem que ler mais o livro e estudar muito o Fa; para 

aquele que não sabe e não pode se iluminar, no futuro, tudo será visível no Fa. Pensem: 

Eu disse que cada objeto tem energia; as moléculas têm energia. As pessoas não sentem 

que as moléculas têm energia porque a própria humanidade é composta de moléculas, 

por isso, as pessoas não sentem isto. Coisas que possuem energia têm luz e poder. Não 

faça de um grão de areia uma montanha nem dê pouca importância a um grande 

problema. Uma vez que as poderosas virtudes dos discípulos do Dafa aflorarem, isto 

será realmente glorioso e resplandecente. 

 

Pergunta: Podemos publicar os artigos do Mestre nos jornais para difundir o Fa? No 

entanto, me preocupo com o fato das pessoas poderem interpretar mal o significado dos 

artigos. 

 

Mestre: Elas farão exatamente isto; todas elas interpretarão mal. Então, é melhor não 

fazê-lo. Por quê? Digo que nosso melhor método de difundir o Fa é todos praticarem os 

exercícios em grupos. Digo aos que têm relações predestinadas que não quero deixar 

ninguém de fora. Quando falo sobre a propagação do Fa, não peço que a humanidade 

inteira obtenha o Fa; esta não é em absoluto a idéia. Estou falando sobre alcançar as 

pessoas que têm relações predestinadas para que elas obtenham o Fa. Hoje, digo a todos 

claramente: O método adotado ao difundir o Fa, desde o princípio, é que pratiquem os 

exercícios em lugares abertos. Também é ter nossos livros do Dafa nas livrarias na 

sociedade humana comum. Meus Fashen farão alguém com relação predestinada a 

comprar o livro e, assim que ele ler, ele virá aprender. Além disso, praticamos os 

exercícios em lugares abertos, portanto, os Fashen farão arranjos para que tais pessoas 

cheguem a um local de prática e obtenham o Fa. Através de uma estranha combinação 

de circunstâncias, elas serão guiadas até lá para que pratiquem os exercícios ou para que 

encontrem nossos estudantes. É dessa forma que cuidamos deste assunto. 
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Você quer que mais pessoas saibam sobre isto e utiliza para isto muitos métodos; esta é 

uma intenção boa do estudante, eu posso ver isto. Você fez muito bem, porém, tudo isto 

que fez foi voluntário, uma ação individual, portanto, não aprovo nem desaprovo. No 

Fa, sem dúvida, os métodos de difundir o Fa que deixei são estes: praticar em grupo em 

locais abertos, realizar conferências para troca de experiências e disponibilizar os livros 

nas livrarias. As pessoas com relação predestinada comprarão o livro e praticarão o 

cultivo, e, assim, por iniciativa própria, nos encontrarão e aprenderão; é assim. Claro, 

algumas vezes, os estudantes, por uma ação pessoal, colocam anúncios nos jornais para 

informar as pessoas; isto também pode permitir que muitas pessoas obtenham o Fa. Não 

desaprovo este enfoque, pois isto também pode permitir que aquelas pessoas com 

relação predestinada encontrem a prática. Só estou dizendo que as melhores formas que 

deixei para difundir o Fa é a prática em grupo e os Fahui. 

 

Pergunta: Eu tenho feito da difusão do Fa uma parte inseparável de minha prática de 

cultivo, porém, o Mestre disse que a difusão do Fa não tem nada a ver com o alcançar a 

Consumação. 

 

Mestre: Difundir o Fa e alcançar a perfeição são certamente dois termos e conceitos 

diferentes. Claro, há um ponto a considerar: Para aqueles que normalmente não lêem 

muito o livro nem têm tempo para praticar os exercícios e, no entanto, fazem o trabalho 

para difundir o Fa, mesmo que trabalhem arduamente e coloquem grandes esforços ao 

fazê-lo, tal tipo de trabalho inevitavelmente fará com que se desviem do Fa, em outras 

palavras, você não integrou a sua prática de cultivo ao seu trabalho. Está muito apegado 

ao trabalho e não percebe que os problemas que encontra estão relacionados com o seu 

xinxing, ou se a maneira que fazem as coisas está de acordo com o Fa ou com o padrão 

de um cultivador. Se não examinar o seu interior desta forma, se não olhar para dentro 

desta forma, seu trabalho será simplesmente o trabalho de uma pessoa comum; será 

apenas uma pessoa comum fazendo coisas para o Dafa; e, no mínimo, você não agirá 

com o padrão de cultivador. O cultivo deve se integrar ao trabalho; quando se deparar 

com qualquer dificuldade nas coisas que faz, você deve sempre examinar o seu próprio 

xinxing e examinar a si mesmo. Ao se deparar com problemas, olhe para si mesmo e 

pense: “Por que as coisas estão acontecendo desta forma? Fiz algo errado? Há alguma 

coisa errada com a minha intenção? Ou é devido a alguma outra coisa?” Digo que deve 

exigir de si mesmo e se avaliar com o padrão de um cultivador em todos os momentos. 

Você estará realmente praticando o cultivo quando se tratar como um cultivador e não 

perder nenhum pouco o controle de seus pensamentos. Por acaso, agindo assim, as 

coisas que faz não estarão integradas ao Fa? Quanto a alcançar a Consumação, isto 

depende do nível de seu cultivo e se alcançará esta etapa. Mesmo que uma pessoa possa 

praticar o cultivo todos os dias, se ela poderá ou não alcançar a Consumação, isto 

dependerá de se ela pode alcançar o nível da Consumação. 

 

Pergunta: Eu leio Zhuan Falun todos os dias, porém, com respeito a algumas partes 

dele, tais como Zhu you ke, Bigu, Roubando Qi e Recolhendo Qi; creio que é suficiente 

o ter somente um entendimento geral. 

 

Mestre: Digo que ainda que tenha dado exemplos daquelas coisas, o que falei não se 

limita a isto. O que falei são princípios do Fa! As implicações por detrás delas são 

incontáveis, sem limites e infinitas. Por maior que seja este Cosmo, o Fa não é menor 

que ele, embora esteja sendo feito no mundo dos seres humanos e utilizada a linguagem 

mais simples e as formas mais baixas dos seres humanos ao ensinar este Fa; o propósito 
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é permitir que possam entender e se iluminar ao Seu ilimitado e infinito significado 

interno. Portanto, deve se certificar de não lê-Lo de forma seletiva. Deve ler o Fa do 

começo ao fim, sem pular nada. Certifique-se de prestar atenção a este assunto. A 

leitura contínua é muito benéfica para o seu cultivo. O Fa tem continuidade, portanto, 

não pode lê-lo seletivamente. 

 

Pergunta: Tudo o que existe no ambiente de um praticante é transformado pelo Mestre? 

 

Mestre: O ambiente que envolve o praticante não é transformado; tudo o que ocorre ao 

seu redor durante o cultivo resulta de suas relações predestinadas antes de nascer, digo, 

é o castigo vindo de seu próprio carma assim como as bênçãos vindas de suas boas 

ações. Todas as coisas resultam de sua bondade ou maldade, as quais eu utilizo para 

permitir que se cultive. Não são transformações feitas por mim. Quando você atravessa 

uma tribulação, você também está pagando carma; isto é certo. O que muitos estudantes 

vêem em seus sonhos ou quando praticam os exercícios tranqüilos, também não é 

transformado. Grande parte disso é uma manifestação da realidade; é que você não vê 

claramente. 

 

Pergunta: Mestre, por favor, você poderia revelar algumas coisas sobre o seu próprio 

cultivo àqueles discípulos que alcançarão a Consumação? 

 

Mestre: Você saberá dessas coisas depois que você alcançar a Consumação. Eu tinha a 

intenção de compartilhar o meu passado com vocês, no entanto, devido às atuais 

circunstâncias, parece que isto se torna cada vez mais impossível. Por quê? Porque no 

futuro não será permitido que as pessoas saibam de minha existência, por isso, não 

quero deixar a minha história para as pessoas. Quanto a vocês, uma vez que completem 

o cultivo, vocês saberão. Quando o momento chegar, a linguagem não será suficiente 

para descrever a grandeza de vosso Mestre! (Aplausos). 

 

Eu me entreguei totalmente não só a vocês, mas a todas as vidas. Quase me consumi 

completamente para salvar todas as vidas. Certamente, esta classe de consumo não é o 

que vocês entendem, no qual não fica nada. Muitas vezes disse que incorporei dentro 

deste Fa tudo aquilo que se pode obter através do cultivo e permitir, assim, que vocês 

pratiquem e avancem. Mesmo que vocês estejam em diferentes reinos, nenhum de vocês 

pode entender o quão grande é o peso de minhas palavras. Contanto que pratique o 

cultivo, você obterá tudo. Vocês sabem quantas das minhas coisas foram incorporadas 

naquilo que vocês vão obter? (Aplausos). No entanto, não quero falar das coisas que se 

referem a mim, quero apenas dizer que devem valorizar esta obra que eu, vosso Mestre, 

estou concretizando! Devem se dedicar ao cultivo; não percam esta oportunidade 

predestinada. 

 

Pergunta: Quando teremos o Dafa traduzido para os ocidentais? 

 

Mestre: Zhuan Falun estará disponível em breve. A versão francesa estará em breve na 

editora para impressão, a versão em inglês e a russa já estão disponíveis. A versão 

alemã está nas livrarias; ao que parece, muitas livrarias já têm o livro. Quanto às versões 

em outros idiomas como a italiana e a espanhola, estão no processo de serem traduzidas. 

Estou falando sobre os idiomas ocidentais. Também há pessoas traduzindo o livro a 

outros idiomas. Pessoalmente, estou muito preocupado com isto, a razão é que 

freqüentemente as condições ainda não são maduras em muitos aspectos, além disso, há 
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interferências de diferentes fontes que vocês ignoram, devido a isto, as coisas estão 

atrasadas. 

 

Pergunta: Por que o Mestre menciona no livro coisas sobre níveis de cultivo e poderes 

divinos se o mais importante é o cultivo do xinxing? 

 

Mestre: Muitas perguntas são formuladas por estudantes novos. Pelo menos leiam o 

livro antes de fazerem perguntas! A prática de cultivo e as habilidades de um Buda são 

inseparáveis; portanto, falo dessas coisas em sentido geral que engloba os princípios e 

as verdades fundamentais do Fa, e, fazendo assim, é possível a vocês compreendê-lo. 

Dou um exemplo e permito que os cultivadores entendam o resto, este é o propósito. 

Não é que eu fale dessas coisas e ao mesmo tempo peça que não as busquem; é que 

essas coisas não podem ser separadas da prática de cultivo de Fa-Buda. Aquilo que 

você persegue e os princípios do Fa que deve entender são duas coisas completamente 

diferentes; os poderes divinos são uma manifestação de outro aspecto do Fa-Buda. 

Você não pode ver o quão extraordinários são os poderes divinos do Fa-Buda porque lê 

o livro com mentalidade humana. Você lê apenas aquelas coisas que são de seu agrado; 

não lê e inclusive rejeita o que seu pensamento humano não pode entender, e, sem 

dúvida, esta é justamente a razão pela qual você não pode avançar. 

 

Pergunta: Por que a homossexualidade é considerada imoral? 

 

Mestre: Pensem: a homossexualidade é um comportamento humano? Os Céus criaram 

o homem e a mulher. Com que propósito? Foi para a procriação das gerações futuras. 

Um homem que fica com outro homem, ou uma mulher que fica com outra mulher, 

você não precisa pensar muito para saber se isso está certo ou errado. Quando pequenas 

coisas são feitas de modo incorreto, se diz que a pessoa está equivocada. Quando 

assuntos mais sérios são feitos incorretamente, é sinal de que as pessoas já não possuem 

mais um código moral de seres humanos e elas não são dignas de serem humanas. 

 

Vou dizer a razão de a sociedade atual ter se tornado assim: Isto é o resultado de não 

existir um Fa reto restringindo os seres humanos. Este Dafa é ensinado precisamente no 

ambiente mais caótico, num tempo em que as religiões já não podem mais oferecer 

salvação às pessoas, e numa situação na qual todos os Deuses já não se interessam pelas 

pessoas. O Fa é todo poderoso; períodos de tempo melhores não requerem que um Fa 

tão imenso seja ensinado. O poder do Fa só pode se manifestar nos piores períodos de 

tempo. No entanto, existem outras razões. 

 

Pergunta: Por que pessoas que se envolvem com a homossexualidade são consideradas 

más? 

 

Mestre: Eu digo a todos que se hoje eu não estivesse ensinando este Fa, os primeiros a 

serem aniquilados pelos Deuses seriam os homossexuais. Não sou eu que os aniquilaria, 

mas os Deuses. Vocês sabem que os homossexuais se justificam baseados no fato de 

que a homossexualidade existia na antiga cultura grega. Sim, houve um fenômeno assim 

na antiga cultura grega. Vocês sabem por que a antiga cultura grega desapareceu? Por 

que desapareceram os gregos de antigamente? Foi porque eles estavam corrompidos ao 

extremo e essa foi a causa da destruição deles. 
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Quando os Deuses criaram humanos, estabeleceram padrões para o comportamento e 

estilo de vida dos seres humanos; quando os seres humanos passam do limite, já não são 

chamados de seres humanos, mesmo que tenham a aparência externa de seres humanos. 

E, assim, quando os Deuses já não podem mais tolerar a existência deles, os aniquilam. 

Vocês sabem por que no mundo ocorrem guerras, epidemias e desastres naturais ou 

criados pelo homem? Devido ao seres humanos terem carma, esses eventos ocorrem 

para eliminá-los. Não importa o quão maravilhosos sejam os tempos vindouros, mesmo 

assim, ainda existirão guerras, epidemias, e desastres naturais e desastres criados pelo 

homem sobre a Terra, pois estas coisas são maneiras de eliminar o carma das pessoas. O 

carma de algumas pessoas que cometeram pecados pode ser eliminado por meio da 

morte do corpo carnal e através do sofrimento, assim, quando elas reencarnarem, elas 

estarão livres desse carma. Suas vidas, na realidade, não morrem e continuam 

reencarnando. Porém, o carma acumulado por algumas pessoas é muito grande e, nestes 

casos, os elementos fundamentais de sua existência são afetados e elas serão destruídas. 

Os homossexuais além de violarem os padrões que os Deuses estabeleceram para a 

humanidade também danificam o código moral da sociedade humana; em particular, o 

impacto criado nas crianças fará com que as sociedades futuras se tornem como essas de 

demônios. Este é o problema. No entanto, tal tipo de destruição não é que simplesmente 

eles desaparecerão com a aniquilação; na verdade, a pessoa é aniquilada camada por 

camada a uma velocidade que para nós é muito rápida, mas que, na realidade, é 

extremamente lenta no campo de tempo em que ocorre. A pessoa é aniquilada de forma 

extremamente dolorosa. Uma pessoa deve viver como um ser humano deve viver, ou 

seja, de maneira honrada e reta. A pessoa não deve ceder a sua natureza demoníaca e 

fazer o que quiser. 

 

Pergunta: Eu quero obter Fruição Verdadeira. Eu fixei como meta atingir o estado de 

Arhat. Não ajudo àqueles que não têm relações predestinadas comigo, e isto inclui a 

difusão do Fa. Eu ajo de forma errada? 

 

Mestre: Você age. Isto é o seu pensamento humano agindo na superfície. Vocês sabiam 

que eu já fiz arranjos para cada um de vocês, isto é, para que posição cada um deve se 

cultivar, o grau de sua capacidade de resistência e a quantidade de sua virtude? Você 

quer arranjar o seu próprio o caminho de cultivo, mas não funciona assim, e ninguém 

reconheceria isto. Por que você se conforma com o nível de Arhat? É porque agora você 

só pode entender o Fa até este nível e tem muitos apegos aos quais não quer renunciar. 

Pode-se dizer que está pensando desta maneira porque é o seu grau de compreensão do 

Fa. Quando tiver entendido o Fa a um nível mais elevado, quando tiver lido mais vezes 

os livros do Dafa, certamente mudará tal modo de pensar. Sentirá que não deveria ter 

feito esta pergunta e, então, se sentirá envergonhado. Hoje, só posso lhe dizer que isto 

representa o nível que você está atualmente, portanto, não o culpo. No entanto, sua 

conduta é incorreta. Se você relaxar nos requisitos para si mesmo, o seu avanço será 

difícil devido aos apegos que você não está disposto a renunciar. 

 

Pergunta: No princípio, quando comecei a me cultivar, eu era muito comprometido e 

diligente, porém, não faz muito tempo, tive dúvidas sobre o Dafa. Então, cometi erros 

repetidamente e não consigo passar nas provas. Isto ocorreu devido ao carma de 

pensamento ou à interferência demoníaca? 

 

Mestre: Por que eu digo a vocês para retornarem ao seu ser original e verdadeiro? Qual 

o propósito de retornar a verdade? É o de retornar ao seu ser verdadeiro. Os seres 
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humanos têm muitos apegos, todo tipo de noções e várias emoções e desejos; todos 

estes pensamentos estão em sua cabeça, porém nenhum deles é você. Depende do 

coração da pessoa se ela pode ou não se cultivar, e se ela ainda pode ter o pensamento e 

a intenção de retornar ao seu ser original e verdadeiro. Portanto, digo que possivelmente 

tudo o que interfere com os seus pensamentos não é você. Quantos às pessoas que não 

podem renunciar a seus interesses pessoais entre os seres humanos comuns ou aquelas 

que não podem diferenciar quais pensamentos são delas mesmas e quais não são - que 

consideram tais pensamentos maus como se fossem delas mesmas - certamente, nós não 

continuaremos cuidando delas. Por quê? Porque essas pessoas consideraram esses maus 

pensamentos como se fossem elas mesmas, e as nossas coisas não podem ser entregues 

a esses maus pensamentos. 

 

Pergunta: Em Zhuan Falun se menciona que os Grandes Seres Iluminados construíram 

o universo baseado em suas próprias características. 

 

Mestre: Muitas pessoas leram este tópico; ele se refere às coisas que ocorreram em 

universos de diferentes reinos dentro do enorme Cosmo que abrange todos os universos. 

O Cosmo é simplesmente imenso; e o que falei naquele tópico não se refere a todo o 

Cosmo. Os Grandes Seres Iluminados, em diferentes níveis do Cosmo, se iluminam aos 

diferentes princípios do Dafa do Cosmo; inclusive aquilo que os seres iluminados do 

mesmo nível se iluminam também é diferente. Quando alguns universos de diferentes 

tamanhos dentro do enorme Cosmo começam a mostrar sinais de corrupção, os Grandes 

Seres Iluminados, iluminados a níveis muito elevados e a princípios retos, reconstroem 

universos novos novo naqueles níveis. Porém, isto não se refere à totalidade do 

incrivelmente imenso Cosmo que abrange as incontáveis camadas de universos. 

 

Pergunta: No artigo “Uma conversa com o Tempo”, é mencionado um ser divino. 

Como devemos entender o conceito de um ser divino e como ele se diferencia de um 

Buda ou de um Tao? Que relação este ser divino tem com o Deus Original? 

 

Mestre: Todos aqueles no Cosmo com habilidades que ultrapassam os seres humanos 

comuns são deidades. Os imensos microcósmicos seres viventes que permeiam o ar são 

incontáveis seres divinos sem forma; esta é a idéia. Os seres divinos se encontram em 

diferentes reinos e são de diferentes tipos. Por acaso os Budas não são seres divinos? Os 

Taos não são seres divinos? Juntos, todos eles se conhecem como Deuses. O que ocorre 

é que eles têm suas próprias características na prática de cultivo e também suas próprias 

aparências. Eles desenvolveram características distintivas. Sendo assim, um ser divino é 

chamado de Tao, outro é chamado de Buda, e o outro é chamado de Deus. Todas as 

coisas no universo têm pensamentos e vida. Você poderia dizer que não são Deuses? As 

mudanças que ocorrem em todas as matérias de todas as dimensões são completamente 

delimitadas pelo tempo da respectiva dimensão. Então, você poderia dizer que o Tempo 

não é um Deus? Ele conhece os pensamentos de todos os seres dentro do alcance de seu 

controle. Se ele quer falar, pode falar; se ele quer assumir uma forma humana, ele pode 

fazer isso também. Por acaso, você não diria que ele é um Deus? As pessoas comuns 

acreditam que o Tempo é apenas um conceito; o sol nasce e se põe; as pessoas colocam 

alguns números no relógio, e a isto se supõe que seja o tempo. Isto, junto com o nascer e 

por do sol, é a maneira pela qual as pessoas expressam o tempo na sociedade humana 

comum. Estou dizendo que inclusive o nascer e por do sol, a rotação da Terra ao redor 

do sol, tudo é controlado e arranjado sem nenhum desvio pelo Tempo desta dimensão. 
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Pergunta: Estou decidida a alcançar a Consumação. Ainda serei protegida pelo Fashen 

do Mestre quando o Mestre deixar de ensinar o Fa? 

 

Mestre: Na realidade eu já deixei de ensinar o Fa; o período de meu ensinamento 

sistemático do Fa já passou. Só estou hoje aqui para participar do Fahui e responder 

perguntas de vocês. O encarregado pelo centro de assistência sempre carrega o desejo 

de que eu fale sobre coisas mais profundas e que lhes ensinem um pouco mais. O meu 

ensinamento do Fa no passado foi o mais importante. Hoje, a prática de cultivo e o 

melhoramento de vocês é o mais importante. Como poderia não haver Fashen cuidando 

de você? Quando meus Fashen não cuidarem mais de você, então, você já terá 

alcançado a Consumação. 

 

Pergunta: Alguns estudantes novos que obtiveram o Fa recentemente querem muito 

escutar e ver as fitas de vídeo e áudio de Expondo o Fa nos Estados Unidos antes de 

1998. Poderíamos ajudá-los nisto? 

 

Mestre: Agora há um livro de meu Fahui nos Estados Unidos, de quando estive lá pela 

primeira vez, e ler este livro será sumamente benéfico ao seu entendimento do Fa. Os 

vídeos, por outro lado, possivelmente não tenham nenhuma relevância direta a vocês, 

pois, naquela época, estava falando de coisas relativas às situações específicas dos 

estudantes presentes no auditório. Os livros, por outro lado, são apropriados a todos os 

cultivadores, pois eles foram reorganizados para tal fim. Alem disso, talvez vocês já 

tenham percebido algo peculiar nos vídeos das conferências que dou sobre o Fa. 

Enquanto falo, muitas vezes, mudo de tema e começo a falar sobre outro assunto; talvez 

todos tenham percebido isto. Por que faço isto? É porque, enquanto falo, percebo que os 

estudantes já entenderam o assunto. Eles entenderam mesmo antes de eu terminar de 

falar. Então, paro de falar sobre aquilo e sigo falando de outro assunto. Como isto 

aparece freqüentemente em meus vídeos, possivelmente, assistir aos vídeos não será 

necessariamente melhor do que ler o livro. Melhor dizendo, ler o livro é melhor. A 

existência simultânea do livro e do vídeo resulta em interferência, portanto, no momento 

em que os livros dos Fahui em diferentes regiões forem publicados, os vídeos deverão 

ser destruídos; isto deve ocorrer desta forma para proteger o Dafa. Na verdade, o que a 

pessoa não pode abandonar é o qing humano. 

 

Pergunta: Eu e minha esposa praticamos o cultivo no Dafa. Há alguns meses, um em 

seguida do outro, sonhamos com um grande pássaro extremamente belo. Este pássaro 

desapareceu depois que entrou em meu corpo, enquanto ele desaparecia, a minha esposa 

ouvia o canto do pássaro. O que isto significa? 

 

Mestre: É simplesmente um pássaro. Em suas reencarnações, vida após vida, inclusive 

um Deus que baixa de um nível muito elevado, você pode reencarnar como ser humano 

em uma vida e como animal em outra; a sociedade humana é assim. A primeira coisa 

que você vê na etapa inicial de sua prática de cultivo é provavelmente a sua forma 

original ou uma imagem do primeiro lugar onde esteve; pode ser a forma humana, a de 

um animal, ou isto ou aquilo. Os pássaros nos Céus também são deidades. 

 

Pergunta: Os cultivadores podem tomar suplementos nutritivos? 

 

Mestre: Você não leu o livro; você simplesmente não leu o livro. Pensem: Se o corpo 

de um cultivador estivesse doente, não seria capaz de desenvolver gong, digo, com seu 
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corpo impuro não poderia praticar o cultivo. Quando você pratica o cultivo, seu corpo 

necessita ser purificado até o ponto da pureza absoluta, e só então pode começar a 

desenvolver gong. Por isso, eu disse que não curamos doenças. Porém, limpo os corpos 

dos cultivadores verdadeiros, e tal corpo está livre de doenças. A nossa intenção é obter 

o tipo de corpo do reino de um Buda. Você poderia alcançar isto tomando suplementos 

nutritivos? Definitivamente não. Então, por que você os toma? Essas coisas não são 

deliciosas nem vale a pena prová-los por seu sabor. Durante o curso do cultivo, fazemos 

com que os seus corpos sejam cada vez mais limpos para, assim, fazer com que vocês 

alcancem gradualmente a melhor condição; isto não pode ser feito tomando remédios. 

Se você toma remédios, isto demonstra que você ainda tem dúvidas sobre o cultivo, não 

é? Simplesmente, você ainda não se considera como um cultivador. Esta é a razão, não 

é? Se você não se trata como cultivador, como nós poderemos lhe tratar como um 

cultivador? Por acaso, o que eu falo não faz sentido? Seja um remédio feito de ervas 

naturais chinesas ou um remédio ocidental, tudo isso é remédio; isto é certo. O seu 

propósito é ter simplesmente um corpo são, porém, nossa prática de cultivo vai muito 

além disso. Esta é a relação. Como eu devo lhe tratar? 

 

Pergunta: Somos discípulos que viemos da China. Há outras cinco pessoas que não 

conseguiram vir por diversas razões. A interferência demoníaca foi muito forte ou foi 

arranjado pelo Mestre para que elas não pudessem vir? 

 

Mestre: Não quis que nenhuma das cinco pessoas viesse. Por quê? Acabei de dizer que 

no passado, meu ensinamento do Fa era o mais importante, e que hoje a prática de 

cultivo e o melhoramento de vocês é o mais importante. Concentre completamente o seu 

coração na prática de cultivo, e se cultive de forma estável e solidamente; isto é de suma 

importância. Com um coração instável, querendo me encontrar, desejando escutar meus 

ensinamentos do Fa e me perseguindo por todas as partes... Isto não beneficia em nada 

o seu cultivo; não traz nem sequer um pequeno benefício. Na época em que se realizei o 

Fahui em Singapura, muitas pessoas da China queriam ir. Então, disse à Sociedade 

Geral de Investigação: “Vocês devem informar isto aos demais; diga a todos os centros 

assistênciais de cada região que notifiquem os estudantes para que não viajem por todas 

as partes, pois isso não traz nenhum benefício”. Originalmente, os Fashen arranjaram os 

passos de sua prática de cultivo durante este período de tempo, no entanto, você o 

alterou. Talvez, durante este período de cultivo, alguns de seus apegos poderiam ter sido 

facilmente abandonados, no entanto, o que deveria ser melhorado neste aspecto foi 

alterado. Esta é a razão. Quando vocês insistem no apego de fazer algo que não podem 

fazer, não o considerem sempre como interferência demoníaca. 

 

Pergunta: Meu marido nunca praticou os exercícios, ele leu Zhuan Falun uma vez e 

assistiu aos vídeos dos Fahui do Mestre. Mesmo assim, o seu Tianmu se abriu e ele tem 

até clarividência.  

 

Mestre: Isto ocorreu devido à relação predestinada dele. Possivelmente, a qualidade-

inata dele é muito boa também, e isto fez o Tianmu dele se abrir assim que ele leu o 

livro. Quanto a ele querer aprender ou se cultivar, digo que todas as pessoas se tornaram 

extremamente complexas nesta sociedade complicada. Antes que cada um de vocês 

viesse ao mundo humano, em algum tempo no passado, foram plantadas sementes no 

fundo de seus corações e almas para que hoje vocês obtivessem o Fa. Eu tenho buscado 

e encontrado vocês muitas vezes na sociedade humana, e coloquei marcas em vocês. 

Todas estas coisas desempenham um papel muito importante, no entanto, nenhuma 
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delas pode enfraquecer seus apegos humanos nem podem fazer com que sintam o que 

devem sentir ao encontrarem o Fa: “Oh, esperei muitos anos, e vim precisamente para 

obtê-lo”. Muitas pessoas já não têm este sentimento, e isto faz com que pratiquem o 

cultivo de vez em quando e não sejam diligentes. Tal pessoa tem uma relação 

predestinada e obteve o Fa, no entanto, não consegue se livrar dos diversos apegos. Há 

todo tipo de diferentes situações. Uma vez que a relação predestinada termina, tudo se 

acaba.   

 

Pergunta: Mestre, quando você falou do símbolo srivatsa, você disse: “Um Buda de um 

nível duas vezes mais elevado que um Tathagata tem dois símbolos srivatsa”. Você 

estava se referindo à altura da coluna de gong dele ser duas vezes mais alta que a da 

coluna de gong de um Tathagata? 

 

Mestre: Eu estava me referindo ao xinxing e às poderosas virtudes; o gong é só uma 

manifestação disto. Também está certo entender isto como a altura da coluna de gong, 

no entanto, é a altura do gong da pessoa depois de ela alcançar a Consumação, ou seja, 

depois de completar o cultivo; a altura da coluna de gong da pessoa é o dobro daquela 

de um Tathagata. A altura da coluna de gong desenvolvido durante o curso do cultivo 

não conta, pois há partes que ainda não alcançaram a perfeição. Portanto, a coluna de 

gong nesta fase é só uma forma de existência da energia. Claro, de certo ponto de vista, 

ela também representa o seu nível e xinxing durante o cultivo. 

 

Pergunta: Durante o Fahui de Singapura, quando os discípulos aplaudiam, na maioria 

das vezes, o Mestre usou ambas as mãos na posição de heshi como um gesto de 

reconhecimento. No entanto, quando ensinava o Fa, usava apenas uma mão em 

reconhecimento. Qual o significado profundo disto? 

 

Mestre: Utilizo uma única mão para os meus discípulos. Porém, há uma coisa: quando 

vejo os corações puros de todos e o avanço contínuo e diligente, estou realmente muito 

contente, e então quero utilizar ambas as mãos. Sob circunstâncias normais, um mestre 

usa uma única mão para seus discípulos. 

 

Pergunta: Eu ouvi que quando a pessoa pode recitar Zhuan Falun, ela é capaz de levar 

o Dafa para sempre em seu espírito-original-principal, sem importar se a pessoa 

alcançará ou não a Consumação no cultivo. 

 

Mestre: Quem estaria disposto a recordar o Fa e não alcançar a Consumação? Para que 

memorizar o livro? Por acaso não é para alcançar a Consumação? Memorizar Zhuan 

Falun é benéfico ao seu melhoramento já que tanto a parte microcósmica de seu corpo 

como a parte humana na superfície mais externa memorizam juntas. Porém, sem 

importar como o memorize, até pessoas que o memorizam muito bem, repentinamente, 

depois de certo tempo, já não podem mais se lembrar. Por quê? É porque a parte 

principal de você, a parte que o memorizou, se separou de você depois de alcançar o 

padrão. Você, de repente, sente: “Por que não posso mais me lembrar?” isto acontece 

porque a parte que alcançou o nível é separada, e a superfície humana não é capaz de 

recordá-lo, alguns se esquecem de grande parte do livro, outros se esquecem de poucas 

partes; este tipo de situação ocorrerá. 

 

Muitos de vocês também passaram por outra situação na qual a pessoa ouve muito bem 

com seu ouvido celestial ou vê muito claramente com o seu Tianmu. Quando a pessoa 
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pode ver claramente ou melhor? É quando ela está se cultivando muito bem nesta etapa 

em particular, quando a separação ainda não ocorreu e está perto disso acontecer, ou 

seja, de alcançar o padrão. Então, ela pode ver claramente, ouvir claramente, e seu 

corpo também é muito sensível. Uma vez que a separação ocorre, ela percebe que 

perdeu esse estado e pensa: “Será que eu caí de nível? Por que as coisas já não são tão 

boas?”. Não é que ela caiu; é que a parte dela que completou o cultivo foi separada, o 

que fica é a parte que não completou o cultivo, pois ela deve continuar se cultivando. 

Portanto, a sensibilidade ocorre periodicamente; é o que acontece. É algo que só 

acontece na prática de cultivo no Dafa. 

 

Pergunta: É correto dizer que quando a pessoa se cultiva para níveis mais elevados que 

ela dorme menos? 

 

Mestre: Não, não é assim. Esta situação está relacionada com as mudanças e a elevação 

das partículas intrínsecas de seus pensamentos. Porém, isto ocorre periodicamente. O 

assunto que acabei de falar também está incluído neste aspecto, pois quando a sua parte 

bem cultivada é separada de você, a superfície retorna ao estado normal. Você 

experimentara isto durante todo o cultivo até que alcance a Consumação. Tudo isto lhe 

permitirá viver como pessoa comum. No entanto, seu lado humano se tornará cada vez 

mais débil, além disso, se você exigir de si mesmo padrões elevados, possivelmente se 

conduza cada vez melhor entre as pessoas comuns. É assim. 

 

Pergunta: O tempo está encurtando muito rapidamente, porém não consigo me sentar 

com as pernas em lótus completa. Como posso melhorar neste aspecto? 

 

Mestre: Não fique ansioso, ninguém está dizendo que o tempo é insuficiente, até hoje, 

nunca disse nada sobre o tempo ser insuficiente. Eu peço para não afrouxar no cultivo; 

apenas se dedique à prática. No entanto, você deve estabelecer requisitos estritos para si 

mesmo; e é tudo. De qualquer forma, são muito poucos aqueles que absolutamente não 

podem se sentar em lótus completa. Há alguns cujos espíritos-originais – yuanshen – 

nos Céus não assumem a aparência de ser humano; assumem a aparência de outros seres 

divinos que não dobram suas pernas em lótus completa. Talvez, este fator possa estar 

envolvido. No entanto, como agora vocês têm um corpo humano, um corpo carnal, eu 

penso que todos vocês podem se sentar nesta posição, com exceção daquelas pessoas 

que são sumamente diferentes. Vou dizer uma coisa: muitas das pessoas sentadas aqui 

se cultivaram muito bem. As Bodhisattvas nos Céus cobrem a boca e riem daqueles de 

vocês que não conseguem se sentar em lótus completa: “Olha esse cultivador que ainda 

não consegue se sentar em lótus completa”. 

 

Pergunta: O Mestre poderia falar sobre o conceito de apego? 

 

Mestre: Por que há fatores que impedem que as pessoas vejam a verdade do universo? 

Por que esta dimensão é ilusória? Eu digo que, nesta dimensão da sociedade humana 

comum, os conhecimentos adquiridos entre as pessoas comuns, tudo aquilo que você vê 

e entra em contato, tudo isto, lhe impõe limitações e lhe bloqueia. Quando você 

acumula conhecimento desta dimensão, quando o seu conhecimento de coisas desta 

dimensão se torna mais claro, quando aparentemente você está se tornando mais 

consciente das coisas desta dimensão, na realidade, você está se bloqueando cada vez 

mais. O que é considerado verdade nesta dimensão das pessoas comuns é uma realidade 

incorreta ou está invertido. Portanto, se você não renunciar aos entendimentos 
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adquiridos na sociedade humana comum, você não conseguirá ver a Verdade do 

universo. Eu chamo de apego especialmente essas coisas as quais, como seres humanos, 

não conseguimos renunciar com o propósito de sobreviver, ou para nos proteger e 

inclusive para se obter mais benefícios. Tais apegos são como uma grande e sólida 

fechadura que lhe tranca aqui dentro. Você tem que abrir cada uma dessas fechaduras à 

medida que progride em seu caminho, pois, se não fizer isso, elas continuarão lhe 

prendendo e lhe enganando, e você não conseguirá ver a Verdade. E se, enquanto você 

está no caminho que lhe guia ao seu ser original e verdadeiro, você fracassa em abrir 

essas fechaduras, você não poderá continuar avançando, e a isto damos o nome de 

prova. Tudo aquilo a que você está apegado é um obstáculo para você; as provas que 

você encontrará em seu cultivo são suas próprias tribulações. Eu utilizo suas próprias 

tribulações com o propósito de abrir as fechaduras de seus apegos e permitir que sua 

mente se eleve. 

 

Pergunta: Como devemos entender “abandonando todos os apegos”? 

 

Mestre: É simplesmente renunciar, nesta dimensão humana comum, aos diversos 

apegos que ainda não consegue soltar, pois o seu método de cultivo de hoje é diferente 

de todos aqueles do passado. Sei que mais e mais pessoas virão para aprender e assim 

surgirá um fenômeno social - no futuro, haverá ainda mais pessoas. Esse fenômeno 

social que surge – as massas praticando o cultivo – terá uma grande influência sobre a 

sociedade. Se todos cultivassem com as suas capacidades abertas, se todos fizessem 

coisas sobrenaturais, então, isto mudaria o modo de ser da sociedade inteira, e, ao invés 

de parecer uma sociedade de seres humanos, pareceria uma sociedade de deuses. Isto 

não pode acontecer. A sociedade humana é simplesmente assim, e nós aproveitamos 

este ambiente para praticar o cultivo aqui. Não só não perturbamos este ambiente como 

devemos sim nos ajustar a este ambiente durante a nossa prática de cultivo, pois se você 

não se ajustar a este ambiente, você não terá como se cultivar. Este é o enfoque que 

adotamos agora. Atualmente, há mais de cem milhões de pessoas praticando o Dafa. 

Não é permitido que todos deixem seus lares para se converterem em monges ou 

monjas. No futuro, haverá mais gente ainda. Então, o que aconteceria com esta 

sociedade? Quem cuidaria da comida se todos praticassem o cultivo? Devemos nos 

ajustar o máximo possível à sociedade humana comum. Estamos utilizando esta forma 

social das pessoas comuns para praticar o cultivo, portanto, temos que nos ajustar a ela. 

 

Todos vocês precisam ter um trabalho, um ambiente, inclusive uma família e parentes 

na sociedade humana comum; cada aspecto disso é um reflexo de nossa habilidade de 

nos ajustarmos às convenções da sociedade humana comum. Ao mesmo tempo, isso nos 

cria boas oportunidades para praticar o cultivo e nos provê um ambiente para o cultivo, 

pois praticamos entre as pessoas comuns. Portanto, por cultivarmos entre as pessoas 

comuns, nos ajustamos o máximo possível ao estado da sociedade humana comum no 

que diz respeito às coisas materiais e às posses materiais. Porém, quero enfatizar um 

ponto: vocês não são como as pessoas comuns; vocês são cultivadores; seus corações 

não estão apegados a essas coisas. Você pode ter muito dinheiro, uma família, 

propriedades; pode ter muitas e muitas coisas. Porém, tem que renunciar ao apego que 

tem por elas; esta é a maneira que vocês praticam o cultivo. 

 

O abandono total de que falamos aqui não quer dizer que você tem que renunciar às 

coisas materiais para que isto conte como renúncia. Ao contrário, se você renunciar a 

todas as coisas materiais, porém, se você não as renuncia em seu coração, se você reluta 
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em se separar delas, se é incapaz de romper com elas, se inclusive pensa nelas 

freqüentemente e deixa que às vezes isso afete o seu cultivo, então, digo que isto não é 

renunciar, digo que isto é ser forçado a renunciar. Portanto, dar importância às coisas 

materiais superficialmente é uma formalidade. A verdadeira razão pela qual a pessoa 

pode ascender por meio do cultivo é porque o coração humano passa por uma mudança. 

Somente quando o coração e o reino de consciência de uma pessoa alcançam o padrão é 

que ela realmente se eleva no cultivo. Damos pouca importância às coisas materiais. 

Não importa se você as tem ou não; o ponto chave é se você pode ou não renunciar o 

apego, se pode se elevar; isto é o mais crucial. Além disso, a nossa forma de cultivo 

inteira foi arranjada para que pratique o cultivo entre as pessoas comuns, e isto lhe 

permite progredir diligentemente sem que seu gong retroceda. Todos os arranjos foram 

feitos para que se ajuste a esta forma que hoje temos de praticar o cultivo. Por isso, anos 

atrás, na época em que comecei a ensinar o Fa, os Deuses disseram que este é um 

“Grande Fa de Elevada Virtude”. Todos eles sentiam que este Fa é muito bom. 

 

Pergunta: Os métodos de divulgar o Dafa devem ser adaptados aos europeus?  

 

Mestre: Como um cultivador que obteve este Fa, é uma aspiração muito boa pensar em 

difundir este Fa e permitir assim que mais pessoas o aprendam. Não importa se na 

Europa ou no Oriente, sem importar a forma como você divulga o Fa, será muito difícil 

para aqueles que não têm relação predestinada virem aprendê-lo. O que é alguém com 

uma relação predestinada? Eu já falei sobre relação predestinada. Então, como encontrar 

as pessoas com relação predestinada? Digamos que eu coloque um anúncio no jornal 

para encontrar aqueles que têm uma relação predestinada, isto será inútil. Porém, há um 

ponto que todos necessitam saber. Provavelmente, cada um de nossos estudantes sabe 

que há algumas pessoas que quando ouvem as palavras “Falun Gong”, ou as palavras 

“Zhuan Falun”, imediatamente, elas se sentem comovidas ou emocionadas, e querem 

aprendê-lo. Provavelmente, estas pessoas têm uma relação predestinada. Com relação a 

outras pessoas, independentemente daquilo que você fale a elas, seus corações não se 

comoverão; nestes casos, muito provavelmente, elas são pessoas sem uma relação 

predestinada. 

 

Quanto a como propagá-lo e o método de difusão, na realidade, a melhor forma é que 

nossos estudantes pratiquem os exercícios em áreas públicas para que aquelas pessoas 

com relações predestinadas possam encontrá-los. Outra é que os nossos livros estejam 

disponíveis nas livrarias de diferentes países e povos. Tenho incontáveis Fashen que 

podem ver instantaneamente quem tem relação predestinada e deve obter o Fa. Se 

disponibilizarmos os nossos livros nas livrarias e os nossos estudantes praticarem os 

exercícios nos parques, os Fashen podem encontrar as pessoas com relação predestinada 

e trazê-las para que encontrem este Fa. Quando não existe tal ambiente, surgem 

dificuldades para que essas pessoas encontrem o Fa. Sem importar o método utilizado, 

uma pessoa predestinada encontrará o livro e depois de ler o livro pensará que é bom, 

pois ela tem uma relação predestinada; ela pensará que definitivamente é bom e 

começará a aprender. Ela nos encontrará, pois alguns de nós praticamos os exercícios 

nos parques. Desde o momento em que comecei a ensinar este Fa até os dias de hoje, 

muita gente obteve o Fa desta forma. Claro, também há muita gente que ouviu falar do 

Fa através de nossos estudantes. Eles acharam muito bom e disseram a seus familiares 

que viessem aprendê-lo. Se eles mesmos não achassem que é bom, eles não falariam do 

Fa a seus parentes; foi precisamente porque acharam o Fa bom que eles falaram aos 

seus parentes para virem aprendê-lo. E, assim, seus familiares acharam bom e disseram 
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a outros amigos e familiares que também vieram aprendê-lo. Quando os estudantes 

falam sobre o que acham baseados em suas próprias experiências, criam um forte 

impacto nas pessoas. Eles não mentiriam aos seus próprios familiares nem aos seus 

próprios amigos. E, assim, seus amigos acreditam e, quando acreditam, eles também 

vêm para aprendê-lo, e, deste modo, eles também terão suas próprias experiências. O 

Dafa se difundi desta maneira. 

 

Há também um pequeno número de pessoas que obtiveram o Fa depois de terem lido os 

artigos que nossos estudantes colocaram nos jornais e revistas. Ontem, eu disse que não 

me oponho que obtenham o Fa desta maneira. Porém, que tipo de problema pode 

ocorrer neste sentido? Não só virão pessoas superiores, mas também virão pessoas de 

pobre qualidade-inata. Sendo assim, as pessoas que vierem terão diversas metas e todo 

tipo de mentalidades diferentes; e é por isso que algumas pessoas praticam algum tempo 

e logo vão embora; provavelmente, são pessoas de pobre qualidade-inata ou talvez elas 

não queiram obtê-lo ou não estejam destinadas a obtê-lo; freqüentemente, ocorre isso. 

Também é bom que os estudantes escrevam artigos ou coloquem informações em 

jornais, tampouco me oponho a isto, pois isso também permite que pessoas que tenham 

relações predestinadas venham; as pessoas superiores também lerão os jornais e virão. 

Esta é a razão pela qual isto também pode ser efetivo. No entanto, só há dois métodos 

principais: um, é que tenhamos os livros nas livrarias e que haja locais de prática para 

que os Fashen possam conduzir as pessoas para encontrá-los, o outro é através dos 

Fahui e através das experiências contadas pelos nossos estudantes aos seus familiares. É 

principalmente por meio destes dois métodos que mais pessoas vêm, e a qualidade 

dessas pessoas será elevada. Quanto a adotar outros métodos, sem importar se forem 

orientais ou ocidentais, os principais métodos são estes dois acima citados. Em muitas 

regiões, durante a fase inicial, as pessoas não conheciam Falun Gong, então, nós o 

apresentamos escrevendo artigos em jornais ou revistas e coisas assim, certamente isto 

também difundi o Fa. 

 

Pergunta: Eu sou caucasiano. Quando você se vê diante de uma prova. Você a enfrenta 

ou a deixa passar? 

 

Mestre: “Quando você...” isto se refere a mim, não é verdade? Há um assunto sobre o 

qual eu gostaria de falar a vocês. Esta pergunta foi muito bem feita; também penso que 

é o momento para falar a todos sobre este assunto. 

 

Digo que sem importar quantas pessoas estejam praticando Dafa ou quantos estudantes 

ou discípulos eu tenha, todos vocês são cultivadores. Sem exceção, todos vocês estão se 

cultivando. Praticando bem ou mal, diligentemente ou não, ou se seu nível é elevado ou 

baixo, todos vocês têm que exigir de si mesmos altos requisitos e se tratarem como 

cultivadores. Eu, entretanto, não estou aqui para praticar o cultivo. Vocês devem 

entender isto claramente. Não tenho minhas próprias tribulações nem tenho esses fatores 

de cultivo como vocês. Como trato a todos como discípulos, há uma coisa que posso 

dizer: Estou oferecendo salvação a todos; estou salvando e transformando vocês, 

portanto, desta perspectiva, pode-se ver que sou diferente de vocês. Vocês devem tratar 

os problemas que encontrarem como parte do cultivo, pois, definitivamente, o cultivo é 

isto. Se realmente me ocorressem problemas, seria uma interferência e um dano ao Fa. 

Por que deve ser visto desta maneira? Este Cosmo é primordial, e o meu propósito ao 

fazer isto é o de retificar o Fa. Todos os seres viventes do Cosmo já se desviaram do Fa, 

assim é necessário que o Fa seja retificado. O que freqüentemente digo a vocês é que 
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isto é algo que uma pessoa não encontrará nem mesmo em dezenas de milhares de anos. 

Ensinar no mundo humano o Dafa de todo o Cosmo – um Fa que inclusive os Deuses 

desconheciam – é algo que nunca ocorreu desde a criação do mundo. 

 

As vidas se tornaram cada vez mais impuras através de intermináveis épocas históricas. 

Tudo estava se desviando e, se continuasse assim por mais tempo, a base mais 

fundamental de Zhen-Shan-Ren se desviaria. Isto seria extremamente horrível. No 

entanto, eu valorizo as vidas no Cosmo; desejo preservar as vidas originais o máximo 

possível e evitar o processo de eliminação. Este desejo se apresentou e por isso eu vim 

(Aplausos). Vim de tal maneira que trago comigo tudo o que é o mais original, o mais 

maravilhoso e do princípio dos tempos, o qual é o mais perfeito. Vocês sabem que o 

Falun gira; o Falun que vocês vêem é só uma forma superficial do Falun. Ele também 

tem um lado do Fa que vocês não podem ver. Ele gira continuamente e com um 

mecanismo de reparação automático, retornando tudo ao seu mais original e perfeito 

estado. Desde o nível microcósmico até a superfície, toda matéria e todas as vidas são 

assim, com tudo girando e se movimentando. Eu criei e restaurei tudo isso e, além disso, 

as coisas estão sendo continuamente aperfeiçoadas e harmonizadas. Para mim não existe 

a questão de se cultivar. Ao realizar esta missão, necessito resolver o efeito obstrutivo 

das forças malvadas que se formaram depois que as vidas do universo se tornaram 

impuras. Ao mesmo tempo, existe também a dificuldade imposta pelo carma criado por 

todos os seres na sociedade das pessoas comuns. Eu já disse várias vezes o porquê de 

Jesus ter sido crucificado pelas pessoas, o porquê de Sakyamuni ter que passar pelo 

Nirvana, e do porquê de Lao-Tse ter ido embora apressadamente deixando antes um 

livro de cinco mil palavras. Digamos que uma pessoa veio ao mundo e que vem se 

reencarnando vida após vida; vocês não têm idéia por quantos seres e por quantas vidas 

passaram. Em cada uma das vidas, vocês acumularam muitas dívidas com os outros e 

cometeram muitas ações más. Algumas pessoas passaram por vários níveis diferentes e 

reencarnaram aqui na Terra; enquanto desciam, passo a passo, cometeram más ações em 

cada nível, o que mostra que elas estiveram em diversas dimensões de níveis elevados. 

Por que elas não puderam permanecer nessas dimensões? Porque, ali, elas novamente 

cometeram más ações e assim decaíram mais ainda; e novamente fizeram coisas más e 

decaíram mais ainda. Portanto, as dívidas que se acumularam ao fazerem coisas más nos 

Céus, são dívidas devidas aos Deuses. 

 

Os Deuses nos Céus não permitirão que um humano retorne aos Céus se não houver um 

mestre para ensiná-lo. Sem um mestre cuidando de você, você nunca seria capaz de 

retornar, não importa o quão grande é a sua habilidade. Depois de cair na Terra é 

impossível retornar sem ser guiado por um mestre que realmente salva as pessoas. Isto 

ocorre porque ainda que você fosse capaz de pagar o carma do mundo humano, você 

não seria capaz de pagar o que deve nos Céus. Jesus queria salvar as pessoas e tinha 

grande misericórdia, e, assim, ele ignorou todas essas coisas. Ele então teve que desatar 

esses nós de carma difíceis de desatar que estavam amarrados às pessoas. Neste 

universo há um princípio: “Aqueles que não perdem, não ganham; para ganhar você tem 

que perder; o que é devido deve ser pago”. Isto é absoluto; é um princípio absoluto e 

imutável para sempre. Portanto, se você libertar uma pessoa disto, quem pagará suas 

dívidas? Sendo assim, naturalmente, todas estas contas ou dívidas caíram sobre Jesus: 

“Você desatou os nós, portanto, terá que pagar em nome deles”. Todos os nós 

impossíveis de desatar, todas as dívidas e coisas das quais as pessoas estavam sendo 

libertadas, foram todas colocadas sobre Jesus, pois ele estava na Terra e não havia outra 

maneira de se livrar delas. Havia dívidas de carma de todos os diferentes níveis; ou seja, 
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não eram dívidas apenas daqui, deste nível humano. Que proporções isto assumiu? 

Quanto mais pessoas ele salvava, mais nós ele carregava em seu corpo, e simplesmente 

ele não tinha maneira de se livrar disso. Tampouco ele tinha energia suficiente para 

fazer isso; os nós não podiam ser desatados. Então, no final, Jesus salvou as pessoas, 

porém, o próprio corpo dele não pôde se livrar disso. Então, Jesus não teve alternativa 

senão abandonar o corpo dele para assim pagar a dívida de carma das pessoas. O carma 

de muitas vidas, assim como grande e imenso ódio, caiu sobre Jesus: “Bem, eu pagarei 

isso por todos os que acreditam em mim”. Ele foi crucificado e morreu de forma 

extremamente dolorosa. Todos os nós estavam atados ao corpo carnal dele e com a 

morte do corpo carnal dele, todos foram soltos. Jesus se libertou assim que abandonou o 

corpo. Por isso, Jesus teve que ser crucificado e é por isso as pessoas dizem que Jesus 

sofreu pelas pessoas. Esta é a razão. 

 

Todos vocês sabem que muita gente veio aprender este Fa, e, no futuro, haverá ainda 

mais. Vocês precisam saber que para poderem possam se cultivar, essas coisas devem 

ser feitas pelo Mestre. Porém, eu sou diferente deles, pois sem importar quem foi Jesus 

ou Sakyamuni, eles são, depois de tudo, Seres Iluminados de pequena escala. Não estou 

dentro do Cosmo, portanto, sou capaz de resolver os problemas de diversas vidas em 

diferentes níveis e em diferentes corpos cósmicos do Cosmo. Estou dizendo que salvar 

os seres humanos não é o meu propósito verdadeiro, porém, os seres humanos são um 

nível de seres que também está incluído; eles são também um nível de vida que desejo 

salvar. De fato, eu mesmo não tenho tribulações, não estou cultivando. Os problemas 

com os quais me encontro muito raramente se manifestam aqui no lado humano comum, 

e vocês desconhecem a maioria deles. Eu posso me libertar destes problemas porque 

não estou dentro disto (do Cosmo). Não é como eles que foram incapazes de se 

desvencilharem dos nós; eu sou capaz de me desvencilhar, porém a dificuldade é 

sumamente grande; é algo que nenhum de vocês, seres viventes, pode imaginar. Eu 

posso renunciar a tudo que tenho ao máximo grau possível. Portanto, posso resolver 

tudo isso (Aplausos). 

 

Agora vou enfatizar algo relacionado à pergunta que foi feita. Freqüentemente, há 

alguns estudantes que me acompanham em cada região, também há algumas pessoas 

que têm funções - coordenadores de centros assistenciais ou outras funções. Vocês 

devem entender uma coisa: Tudo o que vocês encontram é para saber como lidar com as 

tribulações, no entanto, vocês não podem representar o Mestre. Quando falarem sobre 

um tema do qual vocês sabem que eu participei, vocês devem considerar o assunto da 

minha perspectiva. É algo que vocês negligenciaram antes. Os problemas criados a mim 

são danos dirigidos a este Fa. Portanto, é completamente diferente de quando vocês 

superam tribulações. De forma alguma se trata de seu Mestre praticando o cultivo ou de 

seu Mestre passando por provas; na verdade, é um dano que se dirige ao Fa e ao 

Cosmo. Portanto, não considerem essas coisas iguais a suas tribulações. Vocês devem 

ter clareza com relação a isto. Quando lido com problemas, eu os trato como demônios 

reais, porém vocês não podem fazer isso! Tudo aquilo que vocês encontram tem relação 

direta com o cultivo, portanto, devem tratar esses assuntos sempre como prática de 

cultivo, e encontrar as razões para os problemas em vocês mesmos. O meu caso é 

completamente diferente. 
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Pergunta: Parece ser muito difícil aos europeus entrarem em tranqüilidade. Por quê? 

 

Mestre: Na realidade, a dificuldade é a mesma tanto para os orientais como para os 

europeus. Se uma pessoa que pratica na sociedade humana comum consegue alcançar a 

tranqüilidade verdadeira, então, ela já está em um nível muito elevado. Você tem um 

trabalho na sociedade humana comum e tem que lidar com assuntos humanos em todos 

os aspectos. Quando está sentado ali, não quer pensar em nada, porém, tais assuntos 

afetam a sua mente a tal ponto que você pensa neles automaticamente. E, assim, você 

não consegue entrar em tranqüilidade. Na prática de cultivo, estamos nos melhorando 

continuamente e renunciando apegos a todo instante. Quanto seus apegos se tornarem 

menor, você perceberá que naturalmente se tornou mais tranqüilo; você se torna cada 

vez mais tranqüilo. Isto é um reflexo de seu nível. Não é realista esperar que você 

alcance a tranqüilidade desde o início; é algo impossível de se alcançar. Nenhum 

método pode fazer isso, exceto para aqueles de vocês com circunstâncias extremamente 

especiais em que o lado humano de tais pessoas é extremamente débil e o outro lado é 

extremamente forte, ou seja: estão em parte iluminados e em parte não. Estas pessoas 

que podem alcançar certo nível de tranqüilidade são sumamente especiais. A razão é 

que o que está em ação nessas pessoas não é o lado humano e sim o lado divino. Fora 

estes casos especiais, aos outros é absolutamente impossível alcançar certo grau de 

tranqüilidade desde o início. Portanto, não há distinção entre as raças; é o mesmo para 

os europeus e para os orientais. Se você não consegue entrar em tranqüilidade, não fique 

ansioso ao praticar os exercícios; desde que seu corpo esteja confortável e relaxado já 

está bem; simplesmente faça o seu melhor para evitar pensar descontroladamente. Se 

realmente não há forma de você parar de pensar descontroladamente, então, deixe as 

coisas assim, e trate tais pensamentos descontrolados como se fossem de outra pessoa: 

“Quer pensar, pois bem, pense. Vou ficar aqui lhe observando pensar”. Esta também é 

uma maneira de enfrentá-los. Pelo menos, você pode distinguir claramente que isso não 

é você mesmo, e isto é sumamente valioso; ou você o elimina e não o deixa pensar, e, 

neste caso, você alcançará o que um cultivador deve alcançar. Depois que o corpo está 

relaxado, você entra no melhor estado para a transformação e o refinamento. Mas, o que 

fazer se a sua mente não pode se acalmar, se você não pode alcançar um estado ótimo 

de transformação e de refinamento? Todos nós sabemos que nossa prática de cultivo 

começa do nível microcósmico e que nosso lado microcósmico é tranqüilo. Começando 

dali, enquanto este lado se torna mais tranqüilo e é cultivado cada vez melhor, o que 

está na superfície vai sendo suprimido e se tornando cada vez mais débil. A superfície é 

o pior nível, porém, também é o mais débil, esta é a relação. Muitos de vocês se 

cultivaram por um longo período de tempo e, no entanto, percebem que há pensamentos 

maus em suas mentes. Se quiserem suprimi-los, serão capazes de fazê-lo. Isto ocorre 

porque ainda que esses pensamentos sejam cada vez piores e cada vez mais deles saem 

à superfície, na realidade, são cada vez mais débeis, pois já não têm raízes. 

 

Pergunta: Como praticantes ocidentais, como sabemos o que é correto e como devemos 

viver? Devemos deixar as coisas ocorrerem naturalmente? 

 

Mestre: Em diversas ocasiões, falei sobre deixar as coisas acontecerem naturalmente; 

não disse isso com respeito a todas as coisas. Quando você trabalha em uma empresa, o 

seu chefe lhe paga um salário. Se em seu trabalho você está com a cabeça confusa, e 

deixa que as coisas ocorram naturalmente e não se esforça, então, na realidade, você não 

merece receber seu salário. Devemos ser pessoas boas onde quer que estejamos. Estou 

dizendo que deixar as coisas ocorrerem naturalmente é algo que deve ser feito de acordo 
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com a situação; no cultivo seguimos o curso natural dos eventos, porém, temos que nos 

esforçar para suprimir a nossa natureza demoníaca, e temos que trabalhar arduamente 

no cultivo – fazer de outra forma que não esta não pode ser chamado de: “deixar que as 

coisas ocorram naturalmente”. Na realidade, esta é a forma na qual vocês se cultivam. 

Sabemos claramente que na prática de cultivo nós devemos nos cultivar ativamente e na 

vida diária devemos nos ajustar o máximo possível ao modo de ser da sociedade 

humana comum; portanto, você tem que separar o seu trabalho humano comum de seu 

cultivo; você tem que distinguir entre ambos. Trabalho é trabalho e prática de cultivo é 

prática de cultivo. Porém, há uma coisa: já que você é um cultivador, os padrões 

elevados que mantém para si mesmo são refletidos em seu trabalho, ou na sociedade ou 

em diferentes ambientes sociais. Ou seja, sem importar onde você esteja, você sempre 

será uma boa pessoa e todos os demais dirão que é uma boa pessoa, esta é a relação. A 

idéia de deixar com que as coisas aconteçam naturalmente é diferente do que se dizia no 

passado, onde para uma pessoa, já não lhe importava mais nada e simplesmente ela se 

sentava ali como se tivesse deixado o mundo secular. Os outros achavam que uma 

pessoa que fazia isso estava deixando as coisas acontecerem naturalmente. Não é assim. 

Essa não é absolutamente a idéia. Quando você se depara com certos problemas, penso 

que, como cultivador, você deve examinar a si mesmo: “Isto ocorreu porque não agi 

bem neste aspecto?”. Se cada um de vocês, cultivador, são incapazes de fazer isto, não 

terão como progredir. Portanto, quando qualquer um de vocês se deparar com algum 

problema, sempre devem examinar a si mesmos: “Será que é porque fiz algo que não 

estava muito correto?”Vou falar sobre um princípio: Todas as coisas no universo estão 

em harmonia. Se você faz algo mau, isto criará uma situação, uma discordância com os 

outros, e tudo ao seu redor parecerá estar fora de ordem; as relações pessoais também se 

tornarão tensas. Neste momento, busque as razões dentro de si mesmo e corrija o seu 

erro, e então perceberá que tudo se tornou harmonioso e ordenado novamente. Penso 

que não devemos entrar em disputas com os outros, não importa o motivo. Se realmente 

lhe ocorrerem problemas e parecer que outra pessoa está sendo injusta com você, penso 

que é muito provável que você, como cultivador, ficou devendo a esta pessoa em uma 

vida passada; então agüente e tenha Ren e deixe isso passar. Até uma pessoa comum 

sabe que quando duas pessoas discutem, no final, partirão infelizes e se formará uma 

situação entre as duas. Quando o conflito persiste por longo tempo, é cada vez mais 

difícil de resolver, e, por fim, as pessoas se tornam inimigas. Nós somos capazes de 

tolerar, então, não dê importância e dê um passo para trás. Na China, há um ditado: “Dê 

um passo para trás e descobrirá que o mar é enorme e o Céu é infinito”. No entanto, se 

você continuar nessa situação e empurrar a situação para frente, você perceberá que 

realmente não há saída. Se você der um passo para trás, renunciar o apego e não der 

importância, você perceberá que o mar é verdadeiramente enorme e o Céu é ilimitado, 

criando uma situação inteiramente diferente; isto ocorre assim. É assim que as coisas 

devem ser para um cultivador. Se disputássemos e brigássemos como as pessoas 

comuns, e agíssemos como elas nos conflitos, eu diria que somos simplesmente iguais 

às pessoas comuns. Não é verdade? De fato é assim. 

 

Pergunta: Como podemos saber o nosso próprio nível?  

 

Mestre: Falando subjetivamente, no começo, sou contra você saber o seu nível. Para 

uma pessoa se fundir em um Fa tão imenso... Vou dar um exemplo: É como se um 

pedaço de madeira ou um pedaço de ferro caísse dentro de um grande forno com metal 

fundido; instantaneamente, não restaria o menor sinal disso. Ao se fundir em um Fa tão 

imenso, o carma de seu corpo, o carma de pensamento e toda classe de coisas em você 
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desapareceriam instantaneamente. Se fizéssemos dessa forma, seria o mesmo que você 

não ter se cultivado; seria como se eu estivesse recriando uma vida, não contaria como 

você ter se cultivado. Então, não podemos agir dessa maneira, precisamos que você 

cultive a si mesmo e que mude a si mesmo. Este Fa é extremamente imenso. Durante o 

seu cultivo, desde que você se considere um cultivador, que pratique o cultivo sólida e 

firmemente e continue lendo o livro, você continuamente ascenderá e melhorará. 

Somando-se a isto o nosso método suplementar – a prática de exercícios –, a velocidade 

de seu aprimoramento será muito rápida; esta é a maneira mais rápida de praticar o 

cultivo. 

 

Se eu permitisse que você soubesse o seu nível desde o começo, você seria incapaz de 

lidar com isto em seu coração: “Oh, como sou extraordinário! Já me cultivei até tal 

nível”. Suponhamos que eu permitisse que fossem vistas as mudanças reais que 

ocorreram ao redor de seu corpo, pense: já que você ainda carrega sentimentos, desejos 

e vários apegos de pessoa comum, por acaso, o seu coração não se comoveria? Não 

posso permitir que você saiba muita coisa, pois seus pensamentos de pessoa comum 

ainda são muito fortes. Isto porque quero me certificar de que você possa se elevar 

continuamente em seu cultivo o mais rápido possível. Quando uma pessoa superior 

ouve o Tao, ela alcançará a Consumação pelo caminho do iluminar-se. Alguém de 

grande qualidade-inata alcançará a Consumação através do iluminar-se - wu. Isto é 

admirável. Também é o mais rápido; é realmente o mais rápido. 

 

Temos alguns discípulos cujas situações são diferentes. Algumas pessoas cultivam com 

suas capacidades desbloqueadas e algumas pessoas estão em um estado semi-aberto; 

todas elas são capazes de ver. Algumas podem ver até com muita clareza e sabem tudo. 

No entanto, são casos excepcionais; a maioria se cultiva com as capacidades delas 

bloqueadas. Apenas se dedique a ler o livro e a praticar o cultivo, e, assim, você estará 

continuamente se melhorando e continuamente se iluminando a segredos celestiais; as 

leis e princípios do Fa são suficientes para lhe encher de confiança. Certamente, as 

pessoas, na sociedade atual, estão profundamente perdidas devido às falsas realidades 

da sociedade humana comum; e elas estão fortemente apegadas; é muito difícil a elas se 

livrarem disso. Muitas vezes, elas têm dificuldades em escolher entre o Fa e seu apego 

pessoal, inclusive, prefeririam renunciar ao Fa ao invés de renunciar aos seus apegos. 

São questões muito difíceis de lidar, pois a sociedade atual chegou a uma etapa na qual 

as pessoas não conhecem sua natureza verdadeira nem os padrões para ser um humano. 

 

Por pior que seja, contudo, isto nos possibilita o melhor ambiente para a prática de 

cultivo. Por acaso, não é no ambiente mais complicado que se forjam cultivadores de 

níveis elevados? Este é o princípio. Há alguns anos, muitos mestres de qigong 

apareceram na China; as pessoas comuns os admiravam: “Oh, assombroso grande 

mestre de qigong, você tem incríveis capacidades”. Como eles curavam as doenças das 

pessoas, as pessoas lhes faziam favores e lhes davam dinheiro. A busca deles pelo 

benefício material se tornou cada vez mais forte e, como conseqüência, muitos caíram e 

perderam o gong. Eles se arruinaram e os próprios mestres deles deixaram de cuidar 

deles. Por quê? No passado, o cultivo era praticado em ambientes desconhecidos das 

pessoas comuns. Praticando o cultivo nas montanhas, em ambientes ignorados pelos 

outros, em mosteiros, ou através de outras formas religiosas; eles não entravam em 

contato com as realidades e os interesses complicados da sociedade humana comum, 

nem entravam neste grande tonel de tinta. Se eles entrassem em contato com a 

sociedade, eles se contaminariam imediatamente devido a esta complicada sociedade, e 
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acabariam perseguindo fama e benefícios como fazem as pessoas comuns, tornando-se, 

assim, pessoas comuns, pois seus métodos de cultivo não são efetivos entre as pessoas 

comuns. Nós, por outro lado, nos cultivamos exatamente neste gigantesco tonel de tinta, 

e tudo aquilo que entramos em contato são coisas deste tipo. Se você é capaz de se 

elevar neste ambiente, você é extraordinário, não é? Você sabe por que pode se cultivar 

a um nível tão elevado? Um dos fatores fundamentais que possibilita o seu cultivo para 

níveis elevados é o fato de que aqui é tudo muito podre. Se você é capaz de se elevar 

acima disso – mesmo que seu coração seja tocado só um pouquinho e hoje você queira 

se cultivar – você é extraordinário, pois, em um ambiente deste tipo, impregnado de 

sofrimento, você ainda tem este desejo. 

 

O sofrimento visível que está na superfície não conta muito; o tipo de sofrimento que é 

verdadeiramente insuportável é aquele que ocorre quando o cultivador está cortando e 

eliminando apegos; este é o mais doloroso. Então, este ambiente complicado possibilita 

as melhores condições para que se pratique o cultivo para níveis elevados. Por outro 

lado, o enorme poder deste Dafa só pode se revelar nas situações mais adversas. Em um 

bom ambiente social, este Dafa não seria necessário; tampouco seria necessária a 

retificação do Fa. Seria o suficiente ter neste mundo um Fa do nível de Tathagata como 

o de Jesus ou o de Sakyamuni. Mas, como as religiões entraram no período final do 

Dharma, nenhuma delas pode salvar as pessoas? As pessoas inclusive se atrevem a falar 

mal dos Budas, e até pisam e urinam nas estátuas de Jesus. Neste tempo, é inútil pedir às 

pessoas que aprendam o Fa de Tathagata ou tentar salvá-las com tal Fa de Tathagata. 

 

Pergunta: Estou decidido a praticar o cultivo, porém como posso deixar de duvidar do 

Dafa? 

 

Mestre: Digo que todos na sociedade humana comum adquirem, depois de nascer, 

muitas e muitas noções e absorvem o conhecimento das realidades falsas da sociedade 

das pessoas comuns, fazendo com que sejam enganados mais profundamenteainda neste 

ambiente. As diversas noções e idéias formadas em sua mente são, todas, fatores que 

criam obstáculos na sua obtenção do Fa. Por acaso, essas suas dúvidas não são causadas 

porque você usa as coisas que aprendeu na realidade de gente comum para avaliar o Fa? 

Por acaso, não é assim que tais dúvidas surgiram? Com certeza é assim. Em outras 

palavras, você avalia o Fa utilizando noções formadas no conhecimento e no 

pensamento humano comum. Por acaso, os seres humanos não estão no nível mais 

baixo? A humanidade não está perdida neste ambiente de ilusão? O que o ser humano 

pode ter que possa ser comparado com a Verdade do Cosmo? Nada. Contudo, este Dafa 

é ensinado na forma humana comum mais baixa, utilizando a linguagem humana que é 

a forma mais baixa de expressão. É, por isso, que parece ser muito superficial. No 

entanto, sempre quando estiver aprendendo, descobrirá que este Dafa se torna cada vez 

mais profundo; quanto mais você o estuda, mais imensurável, distante e inalcançável se 

torna. O conhecimento humano comum, por outro lado, não possui este profundo 

conteúdo. Porém, se você considera toda essa incredulidade e essas dúvidas como seus 

próprios pensamentos, você comete um erro enorme. Todas essas coisas são noções 

formadas entre as pessoas comuns depois do nascimento, e você as considera como se 

fossem você, você mesmo, porém, não são você. 
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Pergunta: Meu Tianmu já estava aberto antes de eu começar a me cultivar. Eu ganho a 

vida prevendo o futuro. Preciso deixar o meu trabalho? 

 

Mestre: Se você não praticasse o cultivo e continuasse sendo uma pessoa comum, eu 

não me oporia a isso. Ensino o Fa aos cultivadores para permitir que possam praticar o 

cultivo. Não tento fazer com que todos pratiquem o cultivo em Dafa; se você é capaz de 

praticar o cultivo, então pratique; caso contrário, não o pratique. Na sociedade humana 

do futuro, talvez existam vias periféricas de prática como: adivinhar a sorte, fengshui, e 

inclusive curar doenças utilizando certos métodos; é possível que tudo isto exista no 

futuro. Isto sempre existiu no mundo desde os tempos antigos. Claro, no futuro, as 

coisas que você, como cultivador, verá serão de reinos mais elevados, e o poder de suas 

palavras se tornará cada vez maior. Então, surgirão problemas se você disser às outras 

pessoas o futuro delas já que, às vezes, as coisas no mundo humano não são fixas, 

podendo se tornar ou não de certa maneira. Então, se uma pessoa acreditar firmemente 

naquilo que você diz, isto possibilitará que as coisas aconteçam dessa maneira. Como 

você tem energia, é possível que suas palavras façam com que algo que não era fixo se 

torne fixo, fazendo com que algo que originalmente não deveria acontecer acabe 

acontecendo. O que você vê não é a situação real, existem outras razões cármicas, 

porém quando você fala algo, você o fixa. Neste caso, possivelmente você comete uma 

má ação. O carma adquirido por meio deste ato será algo extra que acrescenta ao seu 

cultivo. Suas provas e tribulações estão diante de você, e você terá que passar por cada 

uma delas. Porém, você não será capaz de superar as tribulações que você mesmo 

acrescentar ao seu cultivo. Se você fizer algo que tem grande impacto ou conseqüências 

realmente más, você será incapaz de superar tal tribulação e se cultivar. Por isso, os 

cultivadores dão muita importância ao cultivo da fala. No entanto, você falhou 

totalmente em cumprir com este requisito. Quando você diz o que vê, você revela 

segredos celestiais e diz coisas de forma irresponsável às pessoas comuns. Como pode 

fazer isso? Isto é ainda mais inaceitável. 

 

Além disso, também digo que a grande maioria dos adivinhadores tem, além de seus 

fatores pessoais, fatores externos que desempenham um papel; portanto, é um assunto 

muito sério. Para um ser vivente, isto é realmente sério! Neste caso, não há maneira de 

praticar o cultivo. Estou somente dizendo os princípios que regem este assunto; não sou 

contra as pessoas comuns fazerem isso. Se você quer se cultivar, tenho que falar sobre 

isto e tenho que ser responsável por você. Se você continuar fazendo isto, só poderá 

atrair conseqüências más. Após eu dizer isto, você talvez pense: “Então, o que faço com 

respeito a minha vida?”. Simplesmente ensino o Tao, ensino o Fa a cultivadores. Se 

você pode se cultivar, então, se cultive; só posso falar disso nestes termos. Tenho que 

ser responsável por você. Por outro lado, é assegurado que você, como discípulo do 

Dafa, poderá ganhar a vida, pois é assim que deve ser.   

 

Pergunta: Como eu posso me livrar do meu medo? 

 

Mestre: O medo também é um apego, é um assunto para ver se a sua própria força de 

vontade é forte ou não; você deve superá-lo. Algumas pessoas dizem: “Sempre que 

pratico os exercícios, eu durmo”. Isto também é algo que você tem que superar com sua 

própria força de vontade; ainda que não seja um demônio, isto pode ter um efeito 

demoníaco sobre os cultivadores. Se você não puder superá-lo, continuará tendo efeito 

sobre você. 
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Pergunta: Eu nunca pude sentir o Falun girando em meu baixo ventre. 

 

Mestre: Nem todos são capazes de senti-lo. Algumas pessoas são tão sensíveis que 

podem senti-lo assim que a energia se move: “Nossa! É tão forte!”. Para algumas 

pessoas, quando coisas de grande impacto estão ocorrendo dentro de seus ventres, ainda 

assim, elas não podem sentir nada. A condição corporal de cada um é diferente; não 

julgue a altura do nível de uma pessoa de acordo com o que ela sente, certifique-se de 

não julgá-la baseado nas sensações. 

 

Pergunta: Meu Tianmu nunca se abrirá? 

 

Mestre: Está buscando isto? Se seu Tianmu não estiver aberto quando você alcançar a 

Consumação, então, penso que algo está errado. O que você quis dizer é: Ele se abrirá 

durante o curso do cultivo? Se você busca isso, se você tem tal tipo de pensamento – 

ainda que seja somente um pequeno pensamento – não será permitido que você veja. 

Ainda que você seja capaz de ver, não lhe será permitido ver, pois o seu apego não foi 

eliminado. Por isso, você deve renunciar a esse apego e ignorá-lo. E, então, ver o que 

acontece. 

 

Os estudantes caucasianos são diferentes dos estudantes orientais, pois a origem cultural 

do Oriente – particularmente da China – é mais profunda. A cultura chinesa não só tem 

mais de cinco ou seis mil anos de antiguidade como também herdou a cultura pré-

histórica do período anterior, portanto, em seus próprios ossos e células há um conteúdo 

cultural muito profundo. No caso da sociedade caucasiana, ela tem um período de 

existência estimado em dois mil anos, e isto faz com que suas crenças falsas sejam 

rompidas muito facilmente. Tão logo suas crenças falsas são destruídas, os caucasianos 

são quase capazes de ver. Por outro lado, de que forma os chineses são diferentes? 

Quando você lhes explica o porquê, eles pensam: “Ah, está certo, mas qual é o porquê 

do porquê disso?” Quando você responde o porquê, eles continuam pensando: “Ah, 

então porquê o porquê do porquê?” Portanto, você tem que esclarecer as coisas do 

começo ao fim antes que você possa abrir completamente a mente deles. Isto esclarece a 

razão de muitos estudantes caucásicos serem capazes de ver assim que começam a 

aprender - esta é a razão. Eles foram pouco bloqueados com relação às coisas 

superficiais da sociedade humana comum. São apenas teorias – teorias de gente comum 

– que os prende. Assim que rompem com tais teorias, não há nada nas pessoas comuns 

que possa bloqueá-los, esta é a idéia. Claro, não é sempre assim; o entendimento 

perceptual e o entendimento racional são coisas diferentes. Se você verdadeiramente 

pode aprender o Fa e retê-lo em sua mente, se pode realmente entender o Fa por meio 

do cultivo, então, isto é diferente do entendimento perceptual inicial. A pessoa 

transcende para entender o Fa racionalmente. 

 

Pergunta: Como uma pessoa pode divulgar o Fa aos monges e monjas? 

 

Mestre: Freqüentemente, penso sobre os monges e monjas. Tenho me preocupado com 

eles especialmente nestes últimos anos. Seja Sakyamuni ou Jesus, estes Grandes Seres 

Iluminados fundaram práticas de cultivo que foram continuadas por seus discípulos. 

Como esses monges e essas monjas são discípulos da Escola Buda, eu tenho pensado 

neles. No entanto, o período de decadência do Fa chegou a este ponto; e realmente não 

há muitas pessoas nas religiões que querem verdadeiramente praticar o cultivo. Eu 

descobri um problema: muitos monges e muitas monjas estão defendendo as religiões 
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ao invés de defenderem os Deuses e os Budas. Suas mentes não estão no cultivo, e sim 

voltadas totalmente a preservar as formalidades da religião, e este apego tem criado um 

sério obstáculo a eles. Além disso, algumas pessoas pensam que tirando as formalidades 

religiosas não há Fa-Buda, mas apenas escolas perversas e vias distorcidas. Este é um 

dos maiores fatores que obstruem seriamente a obtenção do Fa. No entanto, também 

existem aqueles que realmente pensam seriamente e podem verdadeiramente avaliar 

tudo baseado na razão; estas pessoas são extraordinárias. Eles lêem meu livro e depois 

de acabar de lê-lo, sabem o que ele é, pois todas as pessoas têm dentro de si a natureza 

Buda. Funciona justamente como a eletricidade: quando os dois pólos opostos fazem 

contato, “pah!” se conectam. Se essas pessoas não tivessem a natureza Buda, elas não se 

conectariam, não seriam capazes de criar faíscas e a eletricidade não seria conduzida. 

Por isso, alguns monges e monjas são diferentes. Penso que esses monges e monjas são 

extraordinários, pois eles sabem que seu propósito ao sair do mundo secular foi para se 

cultivar. Certamente, algumas pessoas não possuem esta mente reta. Não direi muito 

mais sobre os assuntos religiosos, só estou falando deles de passagem. Se essa pessoa é 

uma daquelas que lhe prestam ajuda de alguma forma, ou um amigo seu, ou um parente, 

pode falar a ele sobre a prática. Se eles quiserem se cultivar, se cultivarão; se eles não 

desejam se cultivar, deixe-os em paz. Realmente, não devemos forçar ninguém: “Venha 

cultivar; se você não vier será muito ruim para você! Você tem que vir comigo 

praticar!”. O coração não pode ser mudado devido aos laços sentimentais e pessoais. O 

coração das pessoas deve se abrir por si mesmo. 

 

Pergunta: Como os monges que têm tarefas rotineiras no templo devem praticar o 

cultivo? Eles deveriam voltar à vida mundana? 

 

Mestre: Eles não têm que retornar a vida mundana em absoluto. Por que não? O assunto 

de praticar uma só via de cultivo se relaciona principalmente a este Fa que agora 

praticamos. No passado, por detrás de cada palavra nas escrituras do Budismo havia a 

imagens do Buda. Agora, quando você abre as escrituras não pode vê-las; inclusive por 

detrás dos nomes de Sakyamuni e Jesus já não existem mais as imagens deles. Ou seja, 

os livros já não têm mais o poder de salvar as pessoas; são simplesmente tinta preta em 

papel branco. Além disso, celebrar rituais religiosos é só uma formalidade religiosa, e 

considero como um trabalho de gente comum. Na realidade, muitos monges consideram 

tais formalidades como um trabalho; pensam que estão trabalhando e ganhando um 

salário. Na China continental, os monges são classificados em termos de nível de setor 

ou departamento, e recebem uma compensação salarial correspondente. Eu ouvi falar 

que inclusive há níveis burocráticos e recebem salários. Eles alteraram os ensinamentos 

originais de Sakyamuni. As pessoas não sabem que estão danificando o Fa ensinado e 

difundido por Sakyamuni. Agora, que as coisas chegaram este ponto, Sakyamuni não 

cuida mais deles. Portanto, simplesmente considero isso como um trabalho. Mesmo que 

os monges entoem as escrituras ou pratiquem rituais religiosos, não tem efeito. Eles 

podem praticar o cultivo no Dafa, pois não estão restringidos por nenhuma formalidade. 

Como disse, uma Grande Via não tem forma. Nenhuma formalidade de gente comum é 

digna de um Fa tão enorme. Então, tratamos essas coisas de maneira informal e só 

olhamos o coração das pessoas. Se você se cultiva, eu me responsabilizo por você. A 

maneira com que eu faço isto é invisível para as pessoas comuns, e não se manifesta de 

nenhuma forma na sociedade humana comum. Como não temos formalidades, 

considero tudo o que é feito entre as pessoas comuns como um trabalho; vejo as coisas 

somente desta maneira. Se você é um monge e quer celebrar rituais religiosos, pode 

fazê-lo, contanto que saiba que está se cultivando no Dafa. Você, como monge, deve 
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colocar mais esforços para que avance vigorosamente adiante. Trate este assunto dessa 

forma. O mesmo se aplica às outras religiões. 

 

Pergunta: Ter uma mente clara e limpa significa eliminar todos os apegos e tudo aquilo 

a que estamos interessados? 

 

Mestre: Se você alcançar verdadeiramente o estado de ter uma mente clara e limpa, 

realmente é assim que as coisas serão. No entanto, você pratica o cultivo começando do 

nível de pessoa comum; se você pudesse alcançar isto instantaneamente, imediatamente, 

você se converteria em um Buda; portanto é impossível. Para se alcançar o reino de um 

Buda é preciso passar por um processo de cultivo e ter uma base mental profunda e 

substancial. Ou seja, praticar continuamente o cultivo, se aprofundando continuamente e 

se melhorar cada vez mais, tudo isso é obtido gradualmente. Se lhe pedissem para que 

você alcançasse esse nível de imediato, possivelmente você teria tanto medo que não se 

atreveria mais a praticar. Devido ao seu pensamento não estar em um nível tão elevado, 

pois começou de um nível de pessoa comum, o processo deve ser feito de forma gradual 

e naturalmente, e pode inclusive, ser alcançado sem muito esforço. Enquanto estiver se 

cultivando e lendo o livro, você será capaz de alcançá-lo. Os princípios do Fa podem 

resolver todos seus problemas. Nada se faz forçadamente, fazê-lo forçadamente é, em si 

mesmo, também um ato intencional. Apenas, se comporte como um cultivador; este 

ponto está claro. Todos cultivam o próprio coração e a própria mente, e tentam o melhor 

que podem para não fazer coisas más. Isto não se chama ação com intenção, se chama 

chegar o mais próximo possível da sua natureza inata e original. 

 

Pergunta: Você disse que a ciência é uma religião, porém eu preciso realizar o meu 

trabalho de pesquisa científica da melhor forma possível. Isto é sempre uma situação 

contraditória. 

 

Mestre: Eu disse que a ciência é uma religião e já falei disso em grande detalhe. Por 

que é uma religião e por que é uma religião completa? Porque não dá atenção à virtude 

nem reconhece a existência dos Deuses. Como não pode comprovar a existência dos 

Deuses, ela não aceita que as pessoas são castigadas ao fazerem coisas más e são 

recompensadas por fazer coisas boas. Ela utiliza teorias científicas para negar e atacar a 

qualquer um que diga que existe boa fortuna como recompensa por se fazer atos bons, e 

que há castigo por se fazer maldades, ou que os Deuses existem. A ciência inclusive 

ataca as religiões retas, e está degradando a moral humana. Sem ter restrições morais, as 

pessoas se atrevem a fazer qualquer maldade. Se nos basearmos apenas neste ponto, 

você diria que esta ciência é reta ou perversa? Por acaso, ela não desempenha um papel 

perverso? Por que a moral das pessoas se degenerou a tal extremo? Precisamente porque 

as pessoas já não têm crenças retas. Na realidade, para os ocidentais em particular, 

vocês não acreditam na religião e sim na ciência. Pensem sobre isso profundamente: No 

que vocês mais acreditam é na ciência. Todo o resto é secundário para vocês. A ciência 

vem em primeiro lugar. Estou apontando isso porque isso é um obstáculo no cultivo. 

 

Eu disse que no passado, a Igreja Católica não concordava com a ciência quanto aos 

seres humanos terem evoluído do macaco; a Igreja acreditava que os seres humanos 

foram criados do barro por Deus. Agora, se diz que a Igreja Católica admite 

publicamente que os humanos evoluíram dos macacos. Por acaso, ela não negou o seu 

próprio Senhor? Esta ciência é tão poderosa que atualmente todos acreditam nela. Posso 

explicar claramente todas as coisas sobre a humanidade, das coisas maiores às menores; 
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posso explicar claramente todas as coisas no que se refere ao desenvolvimento da 

humanidade desde a antiguidade até hoje, porém, já que tudo isso são temas de gente 

comum, eu não as menciono. Só falo sobre as coisas que se relacionam ao cultivo de 

vocês. A base de quase todo o entendimento da ciência é errônea, e isto inclui a base 

para entender a matéria, o universo e a vida. A ciência diz que o “buraco”, ou seja, o 

escape na camada de ozônio que apareceu no céu em cima da Antártida foi causado 

pelas emissões industriais, que o gás utilizado nos aparelhos de ar condicionado e outros 

gases residuais foram os causadores do “buraco” na camada de ozônio. Na realidade, 

digo a todos: todas as coisas no universo têm vida; tudo está vivo. As enormes entidades 

de gás, as quais vocês não podem ver, existem em camadas sob camadas, camadas sob 

camadas; não se pode contar quantas há; todas elas são vidas, todas são deidades. A 

indústria criada pela ciência moderna danificou seriamente o meio ambiente dos seres 

humanos, isto é absolutamente certo. Não foi um dano causado à entidade de gás que 

causou o buraco na atmosfera sobre a Antártida, pois os seres humanos não podem 

causar dano aos Deuses. Por que não apareceu um buraco como este na Europa que é 

uma região desenvolvida industrialmente? Por que apareceu na Antártida que é um 

lugar onde não há habitantes? Foi porque os Deuses viram que havia muitos resíduos e 

gás tóxico na Terra, então, abriram uma janela para que os resíduos de gás saíssem e 

logo em seguida vão fechá-lo; não é da forma como a ciência moderna acha que é. 

 

Hoje em dia, o desenvolvimento da humanidade já alcançou uma etapa onde a ciência 

controla todos os campos, por isso, agora a humanidade já não pode mais se livrar disso, 

pois já se tornou uma realidade no desenvolvimento social da humanidade. Não seria 

aceitável se você não atuasse de acordo com ela. Nós atuamos em conformidade com as 

pessoas comuns o máximo possível, então, faça um bom trabalho na sua pesquisa 

científica, pois não é sua culpa. Não é algo que um indivíduo, uma pessoa ou uma nação 

possa se livrar. Como é um trabalho, você deve realizá-lo bem, cumprir com suas 

obrigações e fazer bem o seu trabalho; isso é tudo. Não pense que está fazendo isto ou 

aquilo pelo bem da ciência; na verdade, a ciência já ocupa todos os campos da 

humanidade. Quase todas as coisas na humanidade existem pela ciência, portanto, você 

não pode deixar de fazer algo por causa da ciência. Quanto aos cultivadores, só quero 

que entendam este princípio; não estou pedindo que renuncie a esta realidade que 

algemou a sociedade humana. Não estou pedindo que renuncie ao teu trabalho. 

 

Disse que a ciência é uma religião e que é uma religião muito completa. Ela faz com 

que você reconheça primeiro as coisas no aspecto material, agindo de tal maneira que 

você acaba acreditando nela espiritualmente. As religiões verdadeiras, por outro lado, 

fazem com que você entenda os princípios primeiro; que primeiro compreenda as coisas 

verdadeiramente em sua mente; o seu entendimento se desenvolve do intangível até 

finalmente chegar ao tangível. Ao final, você é capaz de entendê-la no aspecto material 

e retornar ao Céu depois de alcançar a Consumação; é um processo como este. A 

ciência inverte o processo. Começa das coisas materiais que impulsionam a fé das 

pessoas. As religiões, por outro lado, começam dos entendimentos espirituais que 

impulsionam as mudanças materiais. Estou explicando este princípio para que possam 

entender. Como a ciência se converteu em uma realidade na sociedade, não estou contra 

ela, estou apenas falando sobre a situação real da ciência contemporânea. 
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Pergunta: Por favor, o Mestre poderia nos falar sobre as relações de causa e efeito e o 

coração de compaixão? 

 

Mestre: Já que você mencionou a compaixão, necessito corrigir seu pensamento e lhe 

dizer o que é compaixão. As pessoas na sociedade humana comum pensam que se elas 

viverem comodamente sem nenhum desastre ou dificuldade, que se todos os dias as 

coisas forem sempre agradáveis e sem preocupações, que se todos tiverem muito 

dinheiro e tiverem tudo o que necessitam, então, Deus está sendo compassivo com elas, 

que está sendo muito bom com elas. Digo que um Deus não é assim. Se ele realmente 

fosse assim, estaria fazendo algo terrível com as pessoas. Isto ocorre porque o raciocínio 

dos seres humanos é totalmente invertido. Todos vocês sabem que as pessoas, ao 

viverem neste mundo, têm que ter interações sociais, e, como resultado, acumulam 

carma. Jesus disse que o homem é um pecador. Eles cometeram pecados, portanto, 

decaíram a esta dimensão de gente comum. Nesta dimensão, eles acumularam carmas e 

cometeram pecados, vida após vida. Ao querer comodidade, você está se negando a 

pagar o seu carma, não é? Se você não paga pelo seu carma e nesta vida acumula mais 

carma, na próxima, você nem sequer obterá um corpo humano; talvez você reencarne 

em algo pior. Se você acumular mais carma ainda, terá que ir para o inferno. Se você 

cair ainda mais, será destruído, então, do ponto de vista deste princípio, diga-me: Como 

Deus deveria lhe tratar para que você o considere bom? Isto é o que se chama relação de 

causa e efeito. 

 

Então, o que considero como compaixão verdadeira? Se uma pessoa é boa de verdade, 

ela encontrará muitas dificuldades em sua vida. A meta é fazer com que ela pague as 

dívidas cármicas delas por meio das dificuldades; é aproveitar esta vida quando se tem 

um corpo humano para assim pagar tudo rapidamente. Depois que todas as dívidas 

forem pagas, você poderá subir aos Céus e desfrutar de felicidade eterna. Por isso, 

sofrerá entre as pessoas comuns. Então, pensem sobre isto: O que é a verdadeira 

compaixão? A maneira como um Buda vê as coisas é completamente diferente da 

maneira como os seres humanos vêem. As pessoas comuns pensam que os Budas ou os 

Deuses são compassivos com elas quando as deixam desfrutar de boa fortuna. Quando 

elas estão sofrendo, ficam se queixando aos Céus e à Terra: “Ai, Deus, por que me 

abandonaste? Sou uma alma perdida!” Ao fazer você pagar o seu carma, Deus está 

cuidando de você  para que possa retornar. Que maravilhoso é o lugar onde não existe 

nascimento, aniquilação ou o problema de cair de nível. Esta é a compaixão verdadeira. 

Todos sabem que vocês praticam o cultivo, então, por que não elimino todos os seus 

sofrimentos? Não seria necessário passar por tribulações, pois eu simplesmente lhes 

levaria lá para cima e seria simples assim. Que compassivo isso seria! No entanto, isso 

não funcionaria! Você mesmo tem que pagar o que deve. Deve pagar! Pague sem 

demora, só desta forma posso salvá-lo o mais rápido possível. Por acaso, este não é o 

princípio? Estou falando sobre compaixão e o que é a compaixão vista de outra 

perspectiva. O Fa está sendo ensinado a vocês e não às pessoas comuns, devem se 

lembrar sempre disto. As pessoas comuns estão para sempre perdidas na ilusão, a elas 

não se permite saber estes princípios. Os humanos são humanos, enquanto que vocês, 

estudantes, são cultivadores. As pessoas comuns sempre serão diferentes de vocês. 

 

Há algo que posso dizer: Não há nada acidental no mundo; os Deuses estão observando. 

Nesta dimensão, há aqueles que cuidam da reencarnação, aqueles que são responsáveis 

pela estabilidade social, aqueles que cuidam dos sistemas sociais, aqueles que controlam 

a estabilidade da Terra, aqueles que estão encarregados do ar e dos vários componentes 
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do ar, e os que vigiam o que os diferentes Deuses estão fazendo sobre a Terra. Nesta 

dimensão há todo tipo de deidades. Como seria possível que não supervisionassem estas 

coisas? Podem as coisas ocorrer na sociedade humana comum do modo como as 

pessoas querem? Isto é absolutamente impossível. 

 

Pergunta: Com respeito ao princípio Geração Mútua e Inibição Recíproca, é verdade 

que em níveis elevados uma destas duas matérias está mais próxima de Zhen-Shan-Ren 

do que a outra? 

 

Mestre: Você não deve entender isto desta maneira. O universo inteiro é composto de 

Zhen-Shan-Ren. Vou colocar desta forma: estas duas matérias são criadas neste universo 

por Zhen-Shan-Ren. Se só existisse o lado positivo neste universo, seria lamentável para 

os seres. Não teriam felicidade nem dor; viver não seria absolutamente interessante. 

Justamente por existirem dificuldades e dores, quando os seres obtêm felicidade, eles 

sabem apreciá-la e valorizá-la; somente desta maneira acham que a vida tem sentido. 

Para os seres no universo existe um lado positivo e, ao mesmo tempo, é arranjada a 

existência do lado negativo, a qual possibilita a eliminação de carma dos seres. 

 

Pergunta: Desde que resolvi meu problema na raiz, quando uma pessoa menciona 

proteger o Dafa, o meu sangue ferve. Isto é um estado correto? 

 

Mestre: Não, não é correto. Não é correto. Todos devem se certificar de prestar atenção 

a isto! Acabei de falar sobre a existência de um lado positivo e um lado negativo. O lado 

negativo, ao chegar aqui neste nível baixo, se torna o lado perverso enquanto que o lado 

positivo, ao chegar aqui neste nível baixo, é o lado benevolente. Por isso digo que, na 

sociedade humana comum, não podemos, de forma alguma, fazer as coisas do modo 

como as pessoas comuns as fazem. Devemos sempre fazer com que o nosso lado 

benevolente assuma a direção. Buda Sakyamuni disse que todos os seres viventes têm a 

natureza-Buda. Na realidade, digo a todos que todos os seres viventes também têm 

simultaneamente uma natureza demoníaca. Ou seja, a natureza demoníaca e a natureza-

Buda coexistem em cada ser vivente. Em situações em que a pessoa se torna furiosa, ou 

é violenta ou irracional, é a sua natureza demoníaca se manifestando. Em situações onde 

a pessoa é racional, bondosa e compassiva, é sua natureza-Buda se manifestando. Estas 

duas naturezas diferentes se manifestam em circunstâncias diferentes. Por isso, sempre 

utilizamos o lado benevolente. Não faz muito tempo, quando uma estação de televisão 

transmitiu uma reportagem infundada sobre nós e nos reunimos com eles, todos falaram 

com eles de forma muito racional e com boa vontade. Muita gente foi ali, contudo, o 

grande número de pessoas não fez com que esse incidente fosse necessariamente mau. 

A atitude e enfoque que uma pessoa adota podem ser bons - Shan, ou maus. Elas 

explicaram racionalmente e de forma inteiramente bondosa; não interferiram nos 

assuntos políticos nacionais nem danificaram a propriedade pública. Todos foram 

capazes de atuar como cultivadores e de explicar nosso modo de pensar. As pessoas se 

comoveram muito, pois nunca haviam conhecido pessoas assim. Por outro lado, por que 

há violência na sociedade humana? Quando as pessoas comuns querem se manifestar a 

respeito de um determinado assunto ou discutir com alguém, elas fazem manifestações e 

protestos; violência e gritaria ocorrem, e inclusive utilizam armas. Isto ocorre porque as 

pessoas têm um lado demoníaco, são pessoas comuns. Somos cultivadores; devemos 

utilizar somente o lado bom e não o lado perverso. As pessoas utilizam tanto o lado bom 

como o lado mau; as pessoas comuns usam tanto a razão como a violência. Quando são 
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incapazes de ganhar uma disputa, falam palavrões e atacam violentamente. As pessoas 

comuns têm tanto um lado bom como um lado perverso. 

 

Pergunta: O Mestre disse que quando o universo foi retificado, alguns extraterrestres 

escaparam vindo para a Terra. Esses extraterrestres estão na forma de futi ou de alguma 

outra forma? 

 

Mestre: Primeiro, vou explicar do que se tratam todos esses assuntos de extraterrestres. 

Vocês sabem que a Terra não é o único planeta com vida neste universo, e a Terra não 

existiu somente uma vez. Estou dizendo que desde a criação da Terra, houve várias 

Terras que existiram em tempos diferentes. Aquelas Terras passadas foram abandonadas 

por seus habitantes. Algumas explodiram, e isto ocorreu muitas vezes. O número de 

ocorrências deste tipo é muito grande. O período final de uma Terra sempre ocorreu em 

um tempo em que as vidas são extremamente corruptas e a matéria é a mais impura, 

portanto, quando a Terra não pode ser mais mantida. O globo inteiro se converte em 

uma bola de carma, portanto é destruído. Isto ocorre porque as vidas reencarnam; se 

transmigram em terra, rochas, plantas ou matéria, e sem importar no que reencarnam, 

elas levam o carma consigo. Quando o carma está por todos os lados, a Terra se torna 

uma bola de carma, e quando chega neste ponto, ela é destruída. No entanto, ainda havia 

sobre a Terra algumas pessoas que eram relativamente boas, e estas pessoas que eram 

extremamente poucas, foram levadas e colocadas em outro planeta dentro dos Três 

Reinos. No entanto, através dos tempos, esta Terra foi substituída inumeráveis vezes e 

sempre houve aqueles que permaneceram. Ao longo do tempo, estes tipos de vidas que 

permaneceram foram aumentando em número. Em cada período de tempo, os Deuses 

criavam os seres humanos com uma aparência diferente, portanto, as diferenças são 

muito substanciais. Também houve alguns que foram criados em outros planetas, todos 

estes são os extraterrestres. 

 

Eles se converteram em um registro na história, são vistos como um vestígio da história 

deixado para trás; eles desempenham um papel muito pequeno. Eles foram deixados 

para trás em uma etapa final da Terra durante aqueles tempos e foram para outros 

planetas levando com eles a tecnologia daquele tempo; sendo assim, o ponto de partida 

deles no que se refere à tecnologia é mais alto. Durante este longo período de tempo, o 

conhecimento do universo que eles adquiriram excede em muito o dos habitantes atuais 

da Terra. O corpo deles pode entrar em outras dimensões e se ajustar ao estado daquelas 

dimensões em que estão; eles se desenvolveram a tal ponto. As coisas em que viajam, e 

que voam daqui para lá, as naves que os seres humanos chamam de disco voadores, 

também podem entrar em outras dimensões e voar em outros espaços-tempos. Quando 

eles voam em um espaço-tempo muito rápido, depois de estarem ali por um tempo 

muito curto, eles percorrem uma distância muito longa, por isso, a velocidade é 

inconcebível aos seres humanos. Os tipos de combustível que utilizam não são em nada 

do tipo de matéria conhecida pela tecnologia, teorias ou conceitos da ciência moderna. 

 

Ao longo das épocas, os extraterrestres foram se desenvolvendo, se metamorfoseando 

continuamente. Então, neste universo, apareceram relações sociais anormais nos tipos 

de vidas que eles levam; o egoísmo e a luxuria provocaram guerras intergalácticas nos 

mundos onde eles vivem. Eles, no entanto, não são uma ameaça para a humanidade, 

pois a humanidade não tem a habilidade de ameaçá-los de forma alguma, portanto, eles 

não atacam a humanidade. Se fossem ameaçados, eles atacariam a humanidade. Embora 

os extraterrestres não tenham atacado a humanidade, eles sabem que o corpo humano é 
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o mais perfeito. Eles apreciam o corpo humano e querem se apossar dele. Eles 

saturaram todos os campos da humanidade com sua ciência, fazendo com que os seres 

humanos acreditem firmemente na ciência e que dependam da ciência. Quando os 

pensamentos e formas de existência dos seres humanos se assimilarem completamente a 

eles, eles só terão que tomar o lugar do espírito-original das pessoas, e tomarão o lugar 

dos humanos e, assim, finalmente substituirão a raça humana. 

 

É uma história longa; desde o tempo em que começou a Revolução Industrial na 

sociedade ocidental, eles têm vindo em grande quantidade. Eles já vinham antes desse 

tempo, porém não manipulavam as pessoas. A chegada deles em grande escala se deu 

no tempo em que a sociedade caucasiana se tornou uma sociedade industrial. Para poder 

ocupar esta Terra, eles fizeram vários preparativos e arranjos sistemáticos. Criaram a 

ciência para os seres humanos. Portanto, esta nossa ciência foi estabelecida pelos seres 

extraterrestres. O propósito deles era o de massificar aos seres humanos e simplificar 

seus pensamentos até o ponto em que seriam tão uniformes como se fossem máquinas. 

Eles também unificaram o conhecimento do homem para ficar mais fácil a manipulação 

e a substituição do ser humano no futuro. Além disso, eles escolheram algumas nações 

como precursoras para o futuro controle deles sobre a humanidade. O Japão é o 

precursor que impulsiona a tecnologia; os Estados Unidos é o precursor em romper com 

todas as culturas antigas na Terra; nem sequer as culturas das nações mais antigas e 

inacessíveis escaparam; o mundo inteiro está sofrendo o impacto da cultura moderna 

dos Estados Unidos. A Inglaterra foi o país precursor na manufatura de máquinas 

durante as etapas iniciais; a Espanha foi o país precursor na mistura das raças humanas. 

A maneira que os extraterrestres utilizam para que os humanos rompam com os Deuses 

e deixem de ser protegidos é misturar as raças, fazendo assim com que os seres 

humanos se tornem seres sem raízes, justamente igual às plantas híbridas que o homem 

produz hoje em dia. Os habitantes da América do Sul, os da América Central, os 

mexicanos e algumas pessoas no sudeste da Ásia - todas essas raças foram misturadas. 

Nada disso escapa dos olhos dos Deuses. Os extraterrestres fizeram preparativos 

extensos para se apoderarem dos seres humanos. 

 

Todas as pessoas que sabem manusear computadores estão registradas. Claro, nossos 

estudantes não têm este tipo de problema. Uma vez que você obtém o Fa, eu limpo tal 

camada de seu corpo ocupada por eles. Eles já formaram uma camada de seus próprios 

corpos dentro dos corpos humanos. É incrivelmente espantoso! Tudo o que as pessoas 

aprendem desde a escola primária até a universidade é a ciência trazida por eles, e tudo 

o que os seres humanos utilizam hoje é produto da ciência deles presente em todos os 

lugares. Por que as pessoas são inspiradas a fazer com que os computadores e a 

tecnologia avancem tão rapidamente? É devido à camada do corpo que os extraterrestres 

formaram para controlar os humanos. Isto ocorre simplesmente em função do sistema 

tecnológico e da ciência deles formados no corpo humano controlarem a mente das 

pessoas para que consigam fazer esses avanços. Hoje em dia, o desenvolvimento dos 

computadores é incrível, isto não é tecnologia humana. Se a humanidade continuar 

assim por longo tempo, ela será completamente substituída por extraterrestres. Pensem 

nisso: Os extraterrestres são, antes de tudo, seres viventes dentro destes Três Reinos 

onde estão as pessoas comuns. Também há outras razões pelas quais eles se atrevem a 

fazer algo assim. Isto também ocorre porque o Fa do universo se desviou e os Deuses já 

não cuidam mais das coisas, portanto, isto também tem a ver com os seres de níveis 

elevados. Para resolver esta situação, tem que se começar dos níveis elevados. Isto 

ocorreu porque os Deuses têm a idéia de que os seres humanos já não são mais bons, 
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que a moralidade se corrompeu e tudo está pervertido. Portanto, os Deuses pensam que 

não há problema na substituição dos seres humanos, já que eles vão ser eliminados de 

qualquer forma. Os Budas são misericordiosos com as pessoas, e os Tathagatas e as 

Bodhisattvas estão mais próximas da humanidade; são Budas de nível mais baixo. 

Quando os Budas que estão muitos níveis acima deste nível de Buda param e dão uma 

olhada, os Tathagatas são para eles como pessoas comuns. Então, o que os seres 

humanos são para eles? Os seres humanos são insignificantes. Quando eles vêem que os 

seres humanos já não são bons, simplesmente eles os destroem e começam novamente, 

esses Deuses pensam assim. Nas mentes deles, a misericórdia não são para os seres 

humanos, são para os Budas que estão abaixo desses Deuses. Quando Deuses de níveis 

mais elevados ainda dão uma olhada, os seres humanos são simplesmente nada, são até 

mais vulgares que um microorganismo (um micróbio). Por acaso, isto não faz sentido? 

Algumas pessoas dizem: “Mestre, você deve nos salvar desta ou daquela maneira”. 

Então respondo: “Você acredita que se um Buda não lhe salvar, ele sofreria como 

alguém viciado sem ter a droga?”. Não é o caso em absoluto. Os Budas fazem isto 

devido à misericórdia deles para com os seres humanos e para com vocês. As pessoas 

querem escolher, querem ser salvas de certa maneira, e querem se cultivar de outra 

maneira; simplesmente elas não têm idéia do que estão falando.  

 

Esta é a situação relacionada aos extraterrestres. Eles estão sendo eliminados lá em cima 

e agora sabem da retificação, portanto, fugiram e vieram para cá em grande quantidade 

nestes últimos anos. Claro, eles não sabem que as coisas que faço foram planejadas 

sistematicamente, então, não importa para onde eles fujam, eles não escaparão. Eles 

precisam pagar por todas as maldades que fizeram; isto é certo. Os princípios neste 

universo são absolutamente justos para qualquer vida, portanto, eles precisam responder 

por tudo o que fizeram. Quanto a como lidaremos com tais vidas, os extraterrestres não 

existirão de forma alguma no futuro. Se entre os extraterrestres existirem alguns 

verdadeiramente bons, suas vidas poderão reencarnar em outro tipo de vida. Os maus 

serão eliminados. Portanto, tudo o que cada ser vivente faz está posicionando-o para o 

futuro, e isto inclui todos os seres humanos. Qualquer coisa que um ser humano faz, 

também o está posicionando. 

 

No presente, a maioria dos extraterrestres que vieram para cá fizeram isso para se 

salvarem, no entanto, eles já sabem que será difícil escapar no final; sendo assim, alguns 

extraterrestres têm se casado com habitantes da Terra. Não se casam legitimamente, 

pois ninguém se casaria com eles. Eles pegam uma mulher de um povoado para deixar a 

sua prole. Também há aqueles que se escondem entre as pessoas comuns. Sem importar 

como se escondem, não podem permanecer escondidos. O imenso gong vem desde o 

nível microcósmico. Seja aço, ferro, madeira, um corpo humano, água, rocha, ar, uma 

planta, um animal, uma substância, etc.; o gong está vindo desde o nível microcósmico 

de todas as coisas até atingir a superfície. Diga-me, para onde eles podem escapar? O 

gong é onipresente e se move rapidamente para superfície, portanto, eles já viram que 

não há nenhum lugar onde possam se esconder. Como eles existem? Na realidade, eles 

não são futi, no entanto, alguns deles mudaram a aparência para se parecerem com seres 

humanos, e caminham pelas calçadas. Vocês não têm idéia de quem é ou não é um 

extraterrestre. Alguns vivem escondidos e não saem, no entanto, o número deles já é 

muito pequeno, muito pequeno mesmo. No passado, eles podiam se esconder, e seus 

discos voadores podiam voar e ir a outras dimensões. Porém, todas as outras dimensões 

já foram retificadas, e o imenso gong está chegando muito rapidamente e não há como 

eles se esconderem mais. Eles só podem se esconder em cavernas ou no fundo do mar 
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nesta dimensão, e, mesmo assim, eles não podem permanecer escondidos. Enfim, este é 

o problema que eles enfrentam, esta é a situação. Todos os seres enfrentarão e todos os 

seres estão se posicionando. 

 

Pergunta: A ciência da sociedade humana comum é errada; então podemos entrar 

diretamente na prática de cultivo sem sermos doutrinados por este conhecimento 

humano? 

 

Mestre: Se olharmos de outra perspectiva, ela acaba aumentando o nosso 

conhecimento. Quando ensino o Fa, eu também utilizo os conceitos do homem moderno 

para explicar o Fa a fim de que as pessoas possam entendê-lo; o conhecimento pode 

abrir sua mente, então, isso acaba ajudando a obter o Fa. Se o nível de educação de uma 

pessoa é muito baixo, será muito difícil a ela entender a terminologia moderna que eu 

utilizo. No entanto, não é que uma pessoa não possa obtê-lo se não tiver este tipo de 

conhecimento. Se a cultura não tivesse sido produzida pela ciência moderna, eu poderia 

ensinar o Fa da mesma forma utilizando a linguagem antiga ao invés de utilizar esta 

forma com a qual o ensino hoje em dia. No entanto, a sociedade agora existe desta 

maneira, portanto, não é errado você se ajustar ao estado da sociedade humana comum; 

atualmente, isto tem que ser feito assim. Como cultivador, adulto ou criança, você deve 

fazer todas as coisas da melhor maneira possível: se você é um estudante, aprenda da 

melhor forma a sua tarefa escolar; se você trabalha, faça bem o seu trabalho. Se você 

agisse de forma diferente com relação às coisas desta sociedade, sua maneira de cultivar 

poderia mudar em conseqüência disso, trazendo dificuldades à sua vida e ao seu cultivo. 

Os extraterrestres trouxeram a ciência deles para os humanos visando alcançar as metas 

deles, no entanto, os Deuses sabem de tudo e também estão usando os extraterrestres. 

 

Pergunta: Devemos dedicar muito tempo ao cultivo e menos tempo aos nossos 

trabalhos entre as pessoas comuns? 

 

Mestre: Essa não é a idéia. Você deve fazer o seu melhor para realizar o seu trabalho 

dentro das horas de trabalho entre as pessoas comuns têm, no entanto, sem importar o 

quão ocupado você está, você deve ter tempo para praticar os exercícios e ler o livro; as 

coisas são assim. Penso que como discípulo diligente, em sua mente você deve querer 

utilizar mais de seu tempo livre para o cultivo. 

 

Pergunta: Necessitamos buscar intencionalmente um ambiente complicado no qual 

possamos praticar o cultivo? 

 

Mestre: Isto não é necessário. Você não pode sempre querer fazer as coisas de acordo 

com a sua própria vontade nem planejar o próprio caminho de cultivo. Não deseje 

intencionalmente querer fazer isto ou aquilo; se você quer praticar o cultivo, seu 

caminho de cultivo será arranjado por mim, as coisas são assim. Faça aquilo que você 

deve fazer. Na China, há pessoas que, depois que começaram a praticar, deixaram de 

dar atenção a como se vestem. Nunca é demais dizer que uma pessoa deve se vestir de 

forma apresentável e se arrumar impecavelmente, esta é a forma correta que um ser 

humano deve ser. Porém, tais pessoas se tornaram desalinhadas e desarrumadas, até o 

ponto de ser vergonhoso; vocês não podem ser assim. Não é como Zhang Sanfeng 

cultivou o Tao naquela época. Como você cultiva na sociedade humana comum, no 

mínimo, você deve ter o aspecto de um ser humano decente. Os Deuses são mais 

elevados que os seres humanos e devem atuar ainda melhor que os seres humanos; 
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devem atuar melhor em todos os aspectos. Certifique-se de que ao praticar o cultivo, 

você não ignore todas as coisas e se torne uma pessoa suja, desalinhada e desarrumada; 

você não pode ser assim. De certo ponto de vista, você estaria danificando a imagem do 

Dafa. O caso não é exatamente este? Portanto, para esta conferencia, diga a todas as 

pessoas encarregadas que todas as pessoas devem se vestir de maneira alinhada e 

decente, e não ter um aspecto inapropriado perante os outros, não é verdade? A 

economia chinesa tem sido muito boa nestes anos, então, não há nenhum problema para 

que a pessoa possa se vestir com um conjunto decente. Não estou dizendo que a pessoa 

necessariamente precisa vestir roupas caras, mas, no mínimo, vestir-se de modo 

alinhado e decente. Precisamos recordar que nós cultivamos na sociedade humana 

comum, então, isso, na realidade, não é um grande problema. No que diz respeito ao 

cultivo, vocês não devem ficar procurando um ambiente para praticar o cultivo. 

 

Pergunta: O Tianmu de uma criança de quatro anos se abriu e ela pode ver o Falun e o 

nome do Mestre emitindo luz. Porém, algumas vezes, ela tem um temperamento muito 

forte, e se os adultos não cedem aos seus caprichos, ela chora e arma uma gritaria. Esta 

agitação me deixa muito chateada. 

 

Mestre: “Esta agitação me deixa muito chateada”. Não acaba de assinalar exatamente 

isto? Você fica muito chateada, e se você fica chateada, sua mente fica perturbada. Por 

acaso a criança não está lhe ajudando a se elevar? 

 

Pergunta: Quando esta criança de dois anos vê o Falun, ela fala muito emocionada 

“Falun”; quando vê a foto do Mestre, ela diz “Mestre”; muitas vezes se senta no chão 

com suas mãos em heshi e diz: “Pratiquem os exercícios”. Algumas vezes quando 

colocamos as fitas de áudio do Mestre, ela diz: “Escutem o Mestre”. 

 

Mestre: Esta criança é muito especial, pois ela tem apenas dois anos; crianças como ela 

provavelmente vieram para obter o Fa. Entre nossos pequenos discípulos de quatro a 

cinco anos e de cinco a seis anos de idade, estudantes pequenos, há um grande grupo 

que se cultivou muito bem; eles são realmente assombrosos. Alguns delas possuem 

muito poderes sobrenaturais, há muitas pessoas como estas. Os Deuses podem ver 

facilmente quais famílias obterão o Fa: “Oh, esta família obterá o Fa”. Talvez, eles 

tenham feito arranjos para reencarnarem ali, pois, desse modo, puderam obter o Fa. 

 

Pergunta: Os hospitais têm mais carma que os outros lugares? 

 

Mestre: Um hospital da sociedade humana comum é uma instituição que trata de 

doenças e, sim, ele parece ter ligeiramente mais qi patogênico. Mas, como praticante, do 

que você tem medo? Isto não tem nada a ver com nossos praticantes. Essas coisas não 

podem nos causar dano. 

 

Pergunta: Um praticante sofrerá algum efeito ruim ao efetuar uma autópsia em um 

hospital? 

 

Mestre: Se é o seu trabalho, simplesmente faça-o, não importa, pois aquelas pessoas já 

estão mortas. No cultivo, você deve se ajustar à sociedade humana comum da melhor 

forma possível, não altere a forma como as coisas são na sociedade humana comum, 

pois agora você está se cultivando e isto seria inaceitável. 
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Pergunta: Se uma pessoa não insulta verbalmente alguém, mas insulta em sua mente, 

esta pessoa perde virtude? 

 

Mestre: Algumas pessoas dizem: “Eu tenho me cultivado muito bem e tenho me 

comportado muito bem”, mas os apegos em suas mentes não foram eliminados nem um 

pouco. Isto conta como cultivo? Por acaso, isto não é falso? Portanto, somente as 

mudanças fundamentais são verdadeiras. O que está na superfície é só uma formalidade. 

O insultar ou não verbalmente é apenas uma formalidade. O que conta realmente é se 

sua mente mudou ou não. Se você insulta em sua mente, então, sem dúvida, sua mente 

não mudou. Perder ou não virtude é uma questão menor. O Dafa não é ensinado para se 

preservar a virtude de gente comum. 

 

Pergunta: Alguns estudantes têm medo de animais venenosos e de outros animais. Eles 

podem alcançar a Consumação se esses medos não forem descartados? 

 

Mestre: Estes são dois assuntos diferentes. Apenas elimine o coração de medo e tudo 

estará bem. Muitos de vocês não têm necessariamente medo, mas não gostam dessas 

coisas porque são sujas. Não é o tipo de asco que uma pessoa sente ao ver excremento; é 

um tipo de asco que a pessoa sente ao pensar que essas coisas são más. No mundo do 

futuro, no universo do futuro, tais tipos de animais não existirão. Digo-lhes que, no 

princípio, o universo não tinha estas coisas venenosas e perversas. Por que mais tarde 

elas apareceram? Porque o carma dos seres se tornou cada vez maior, então as vidas se 

tornaram cada vez piores, e o universo se tornou cada vez mais impuro; e, assim, cada 

vez mais, coisas más foram geradas e, aos poucos, se tornaram cada vez mais 

venenosas; foi assim que elas apareceram e se desenvolveram. 

 

Pergunta: No artigo “Iluminação” se diz “... de dois em dois, virão (liang liang xiang ji 

er lai)”. Como nós devemos entender “liang liang” (de dois em dois)? 

 

Mestre: Esta é uma antiga sintaxe chinesa. A sintaxe chinesa antiga consegue explicar 

as coisas claramente; a linguagem é concisa, e o significado que leva é profundo e as 

implicações que abrange são extensas; é a melhor linguagem escrita. No passado, as 

pessoas diziam que era a linguagem do Céu, a linguagem escrita do Céu. Atualmente, a 

moralidade da humanidade se corrompeu e já não é boa, portanto, o vernacular é usado. 

“... de dois em dois, virão” significa: três no grupo, dois juntos. Uma vez que alguém 

comenta com outra pessoa dizendo: “Este Fa é muito bom, vamos praticar o cultivo”, 

essa outra pessoa também pensará que é muito bom e também virá; então, ela também 

comentará e trará os membros de sua família; assim, virão em pares ou trios. Utilizando 

a linguagem simples e coloquial, tive que utilizar todas essas palavras. Ao usar “liang 

liang xiang ji” (de dois em dois virão), englobo tudo utilizando apenas estas quatro 

palavras. Isto é o que significa. Quanto a “xiang ji” (um após o outro) significa vir em 

tempos diferentes, um após o outro, continuamente, constantemente. Explicar “xiang ji” 

também requer muitas palavras. 

 

Pergunta: Os discípulos do Dafa que negociam com livros e publicações podem 

comprar livros do Dafa a preço de atacado e vendê-los a preço de varejo? 

 

Mestre: Não faz muito tempo, eu mesmo pensei sobre o assunto. Recentemente, muitos 

trabalhadores tiveram que deixar suas ocupações (na realidade estão desempregados) na 

China, e muito poucos deles são nossos estudantes; pensei sobre deixá-los ou não 
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vender livros do Falun Dafa. Desta forma, não só poderiam ganhar a vida como 

também diminuir a dificuldade dos estudantes em adquirir livros. Alguns estudantes 

fizeram isto. Mais tarde, pensei mais cuidadosamente sobre isto e não me pareceu 

correto. Por que é errado? Pensem: o Dafa – um Grande Fa tão sagrado – pode nos 

salvar, no entanto, o usamos para fazer dinheiro. Onde estaríamos nos colocando? Onde 

estaríamos posicionando o Dafa? Realmente, não se deve fazer isso, portanto, não 

deixei que fizessem isso. Então, por que isto pode ser feito [por pessoas comuns] na 

sociedade? Porque utilizo a sociedade humana comum para difundir o Fa. A sociedade 

humana comum é também uma forma de manifestação do Fa no nível mais baixo, e 

seus diversos ofícios e profissões existem desta forma - não é errado. Se nosso livro não 

tivesse as dimensões por detrás dele, e fosse somente tinta preta sobre papel branco, 

seria somente um livro. Justamente por ter as dimensões por detrás dele é que ele tem o 

efeito do Fa. Não há problema em que as distribuidoras de livros e as livrarias façam 

isto na sociedade humana comum; ou seja, isto se ajusta ao nível do Fa desta sociedade 

humana comum. Mas, para aos nossos estudantes, tal tipo de problema efetivamente 

existe. Se usarmos este Fa para ganhar dinheiro e, já que a maioria dos que compram os 

livros são nossos discípulos, como poderíamos utilizar este dinheiro? 

 

Se você é dono de uma livraria e usa tal circunstância conveniente para vender livros do 

Dafa, se a livraria não foi estabelecida especificamente para o Dafa ou você já era dono 

de uma livraria antes disso, então, não me oponho a que faça isto, pois, antes de tudo, 

você já vendia livros. No entanto, já que você continua aprofundando seu entendimento 

do Fa, penso que você lidará com isso de uma nova maneira. 

 

Pergunta: Para poder ver o Mestre, eu ignorei tudo e fiquei mal com os membros de 

minha família. Isto foi correto ou incorreto? 

 

Mestre: Se você veio da China continental, provavelmente não lhe estava permitido vir. 

Ou é muito provável que meu Fashen não queria que você viesse e tentou manter sua 

mente focada no cultivo. Se você não é da China continental, então, talvez haja outras 

razões da sua parte; talvez isto tenha ocorrido para ver se você está resoluto. Qualquer 

coisa é possível. Você mesmo tem que descobrir isto. 

 

Pergunta: Eu sei que necessito fazer um bom uso de meu tempo para praticar o cultivo, 

porém, também quero ter filhos. Isto é um apego? 

 

Mestre: Temos dito que devemos nos cultivar nos ajustando ao máximo às pessoas 

comuns. Agora, há dezenas de milhões de discípulos jovens que praticam o cultivo; se 

nenhum deles se casasse ou tivesse filhos, por acaso, isto não seria uma forma de 

danificar a sociedade humana comum? Na melhor das hipóteses, digo que você não 

estaria se ajustando à forma da sociedade humana comum em seu cultivo. Algumas 

pessoas dizem: “Não quero me casar nesta vida. Estou decidido”. Também não sou 

contra isto, você também pode se cultivar desta maneira. Contanto que isto não cause 

nenhum peso ou conflito adicional em sua vida ou na dos outros, não comentarei nada 

sobre isto. Os assuntos no mundo humano são decididos e feitos por vocês mesmos. Se 

você está dizendo que ter filho afeta o cultivo de uma pessoa, não penso que este seja o 

caso; isto não ocorrerá. 
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Pergunta: Quais são as formas de completar o cultivo? Todas requerem que a pessoa 

leve o benti? 

 

Mestre: Já falei sobre este assunto; somente aqueles que irão ao Paraíso Falun levarão o 

corpo. Muitos de vocês vieram de diferentes níveis e diferentes reinos para obter o Fa, 

portanto, muitos regressarão a outros lugares; e da perspectiva dos seres elevados dali, 

se você retornar-se levando o corpo, esses Deuses e Budas pensariam que você trouxe 

com você uma coisa estranha e bizarra, pois eles absolutamente não têm corpos lá nem 

os querem. Se esta coisa fosse levada para lá, alteraria inteiramente o sistema de cultivo 

dele. Por favor, entendam que independente do lugar de onde vieram, estou assimilando 

suas coisas originais ao novo e mais reto Fa. Quanto às coisas superficiais de seu 

cultivo, não me envolvo com nenhuma delas, pois assim estarei me certificando que 

você retornará ao seu lugar de origem. Ou seja, se você é um Buda, será um Buda; se é 

um Tao, será um Tao; se é um Deus, será um Deus. Sua aparência e qualquer coisa que 

você tinha originalmente não mudarão. Para aqueles que ainda não tinham um estado de 

Fruição verdadeiro, talvez sejam capaz de alcançar um estado de Fruição verdadeiro por 

meio deste cultivo, e onde quer que deva ir, será feito arranjos para que você vá para lá. 

 

Pergunta: Sempre que pratico os exercícios ouço a mesma música e não é a música do 

Dafa. Estou preocupado que eu esteja sendo interferido por mensagens de outras 

dimensões. 

 

Mestre: As músicas de outras dimensões são diferentes da música de nossa prática de 

cultivo. No entanto, há músicas belas em outras dimensões; se você as ouve, deixe isso 

assim; não dê muita atenção a isso. Esses são sons de outras dimensões. Não se 

preocupe: A música em si não representa a prática de cultivo. Quando você pratica o 

cultivo no Dafa, eu lhe dou uma música para praticar. O propósito é o de substituir 

milhares de pensamentos por um só pensamento até que a sua mente possa alcançar um 

estado tranqüilo. Ou seja, quando você escuta a música dos exercícios, a sua mente não 

vaga por todas as partes, pois está escutando a música, isto é benéfico para a sua prática 

de exercícios. Porém, a música que se utiliza tem que ser a música da prática dos nossos 

exercícios. 

 

Pergunta: Meu corpo tem sofrido um tipo de interferência que envolve palavras e 

imagens. Já se passou mais de meio ano e ainda não consegui vencer esta interferência. 

 

Mestre: Se você é um cultivador verdadeiro, independentemente de qual era a sua 

intenção quando entrou na prática no Dafa, você tem que deixar isto passar e não se 

preocupar com nada. Você deve ter clareza de que não veio se cultivar no Dafa para 

poder solucionar este problema. O propósito da minha divulgação deste Fa é salvar 

pessoas, permitir que pessoas pratiquem o cultivo, e permitir que pessoas retornem; não 

fiz isto para resolver alguns problemas de corpos humanos comuns, isto é um assunto 

sério. Vocês mesmos devem estar seguros de que vocês estão cultivando genuinamente 

e, assim, qualquer problema pode ser resolvido para você. Porém, se você quer apenas 

resolver alguns problemas de pessoa comum, nós não poderemos resolver nenhum deles 

por você; pode ser resumido em uma frase: O Fa é para praticar o cultivo. Por exemplo: 

Algumas pessoas sabem que tratar doenças não é o propósito do Falun Gong e, assim, 

elas pensam “Eu não irei praticar para que tratem da minha doença. Eu entendo que o 

propósito não é curar doenças, e tampouco se menciona o tratamento de doenças; eu não 

vou pedir para que cure minhas doenças”. No entanto, em suas mentes, elas ainda 
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penam: “Contanto que eu pratique os exercícios, o Mestre certamente eliminará minha 

doença”. Entende? Em suas mentes elas estão pensando: “Contanto que eu pratique os 

exercícios, o Mestre certamente eliminará minhas doenças”. Este pedaço de pensamento 

que está enterrado profundamente em sua mente, ainda está lá. Ainda estão pensando 

sobre deixar que eu me encarregue de suas doenças; isto quer dizer que elas ainda estão 

apegadas às suas doenças. Se abandonarem verdadeiramente esses pensamentos, e não 

pensarem mais nisso e não se preocuparem com isso, observem para ver o que acontece. 

Isto se chama: “Obter naturalmente sem busca”. Cada via e método de cultivo funciona 

desta maneira. Você pode obter qualquer coisa na sociedade humana comum através de 

esforços persistentes e até por meio de uma busca mais persistente, porém, os princípios 

em outras dimensões são justamente opostos; são invertidos com relação aos princípios 

daqui; e você não obterá nada enquanto estiver trabalhando arduamente tentando e 

insistindo em obter algo. Só poderá obtê-lo quando abandonar mais e se preocupar 

menos com isso. É por isso que se chama obter naturalmente sem buscar. 

 

Pergunta: Quando o Mestre estava fazendo o grande gesto de mãos na conferência de 

Singapura, algumas pessoas se sentiram muito confortáveis, algumas pessoas se 

sentiram muito bem, algumas sentiram pena, tristeza e choraram. Isto está relacionado 

com os níveis de cultivo? 

 

Mestre: Isto é quase correto; basicamente isto não está muito longe da verdade. O 

sentimento e entendimento de todos são diferentes. 

 

Pergunta: Para poder alcançar a Consumação na prática de cultivo, todos devem 

alcançar o reino de nenhum egoísmo e nenhum ego. Então, por que as pessoas alcançam 

a Consumação no cultivo em diferentes níveis? 

 

Mestre: Eu colocarei as coisas da seguinte maneira: a pessoa também pode alcançar a 

Consumação no nível inicial do estado de Fruição de Arhat; o ato de obter a auto-

libertação é suficiente, não é necessário pensar em salvar todos os seres conscientes, e a 

pessoa nem tem que pensar em cuidar dos outros; o cultivador necessita apenas 

trabalhar nele mesmo e alcançar a meta. Este é o nível inicial do estado de Fruição de 

Arhat. Se você quer alcançar o estado de Fruição de Bodhisattva – mesmo sendo apenas 

o estado de Fruição inicial de Bodhisattva – tem que cultivar e desenvolver um coração 

de grande compaixão em seu cultivo e, além de alcançar a auto-libertação, você tem que 

ajudar os outros a se libertarem. Independentemente de você poder ou não fazer isto, 

você terá tal compaixão e verá que todos os seres conscientes estão realmente sofrendo, 

e derramará lágrimas ao vê-los. Não é fingido; é real. Você não necessita pensar sobre 

isto intencionalmente. Claro, no cultivo, este estado não ocorrerá o tempo todo, mas 

ocorrerá. Se você se cultiva a um Buda, sua compaixão benevolente será diferente, 

definitivamente não derramará lágrimas como uma Bodhisattva ao ver os seres 

conscientes, mas terá compaixão. Entenderá mais claramente as relações predestinadas 

entre os seres conscientes e observará tudo com grande sabedoria. Quando aos Budas 

que se cultivaram a um nível muito mais elevado que o de Tathagata derem uma olhada 

para trás, eles pensarão: “O que é compaixão benevolente?”. Eles consideram a 

compaixão que os Budas têm pelas pessoas comuns como um apego. Eles só são 

compassivos com aqueles Deuses, Budas e seres conscientes nos mundos de Budas 

abaixo deles, porém, não sentem compaixão pelos seres humanos. Isto não quer dizer 

que eles não sejam compassivos; é que seus reinos são sumamente elevados. Para eles, 

as vidas aqui em baixo são tão vulgares que são inferiores até aos microorganismos; eles 
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pensam simplesmente que os deficientes seres humanos não são uma forma de vida útil. 

Quando os Budas que alcançaram reinos ainda mais elevados olham para trás: “Oh, 

estes Budas Tathagatas são também pessoas comuns, o que essas pessoas comuns estão 

fazendo aqui em baixo?” O que os seres humanos se parecem para eles? Os humanos 

não são nada, são como microorganismos de escala extremamente microscópica 

vivendo dentro da terra. E para os Budas em reinos ainda mais elevados e elevados 

ainda? Se você quer alcançar este estado, tem que se cultivar para alcançar este reino. 

Falei somente sobre uma situação muito simples que se manifesta, mas não se limita 

somente a isso. 

 

O Fa verdadeiro não pode ser conhecido pelos seres humanos, pois vocês ainda têm 

uma mente humana. Os seres em diferentes reinos existem de diferentes maneiras, além 

disso, os corpos físicos dos seres viventes aqui deste lado mudam continuamente. Se os 

corpos dos Budas são compostos por átomos, então, os corpos dos Budas ainda mais 

elevados e os corpos dos Deuses que são mais elevados que os Budas poderiam ser 

compostos de substâncias equivalentes aos nêutrons. Para aqueles mais acima, poderiam 

ser compostos de neutrinos ou quarks. Isto, falando somente da escala microcósmica 

que os humanos conhecem. E aqueles que são compostos de matéria ainda mais 

microcósmica e mais microcósmica ainda? Sua energia parece ser ainda maior; quanto 

menores são as partículas de uma matéria, maior é a sua densidade, portanto, suas 

aparências são sumamente finas e brilhantes. Nós podemos ver os poros no corpo 

humano; se você olhar o corpo de um ser divino, verá que não existem poros. Se você 

olhar os seres divinos dentro dos Três Reinos com corpos que são de um nível mais 

elevado que o dos humanos, digo que você veria que, para o olho humano, os corpos 

dos seres celestiais em diferentes níveis dentro dos Três Reinos são lisos, finos e 

simplesmente maravilhosos. Isto ocorre porque suas partículas são menores e mais 

densas que aquelas dos humanos no mundo secular. Ou seja, enquanto um ser vivente 

transcende continuamente, a forma inteira do ser na superfície também transcende; a 

transcendência de reinos é um pré-requisito. A perfeição pode ser alcançada em reinos 

diferentes. Sem importar que nível você alcance no cultivo, o que estiver abaixo de seu 

nível deixará de ser um mistério para você, pois tudo estará diante de seus olhos e você 

será capaz de ver as coisas como verdadeiramente são. Claro, todas as coisas acima de 

seu nível serão para sempre um mistério; você nunca saberá sobre elas, pois trata-se do 

estado de Fruição ao qual você se iluminou. Obterá o tanto que tiver se dedicado e 

cultivado. 

 

Pergunta: Eu entendo que o cultivo é um assunto sério. Por outro lado, é ruim ver as 

dificuldades com alegria e praticar o cultivo alegremente? 

 

Mestre: Isto não é ruim. Se você é capaz de permanecer alegre em seu cultivo a todo o 

momento e é capaz de continuar assim sem importar a dificuldade que tiver, eu diria que 

você é realmente extraordinário. Todos verdadeiramente lhe admirarão e terão uma 

grande consideração por você, pois é muito difícil agir assim. É muito difícil manter a 

mente firme em meio às dificuldades e ser capaz de lidar com isto alegremente. No 

entanto, o ser capaz de manter uma disposição otimista e um coração de compaixão a 

todo o momento – inclusive quando estamos passando por problemas ou provas – é o 

que um cultivador normalmente deve fazer, este é o melhor estado mental. 
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Pergunta: Os praticantes casados podem ter relações sexuais entre marido e mulher? 

 

Mestre: Já dissemos que vocês estão praticando o cultivo entre as pessoas comuns; não 

são discípulos que deixaram o mundo secular para se dedicarem exclusivamente ao 

cultivo, portanto, a sua maneira de viver deve se ajustar ao estado das pessoas comuns. 

Nós não colocamos muita ênfase nas formalidades materiais das pessoas comuns. Por 

quê? O que precisa ser mudado é o coração humano. Se o coração humano não mudar, 

tudo deixa de fazer sentido. Se superficialmente você diz que não tem nada, porém, em 

seu coração você não consegue renunciar às coisas, e fica intranqüilo quando pensa 

nessas coisas, é inútil. Se você diz: “Eu não estou apegado a isto em meu coração e só 

vejo isto como coisas que nos permite manter o estado de seres humanos”, eu diria que 

está indo muito bem. Certamente, quando se alcança um nível muito elevado e profundo 

no cultivo, todas essas coisas são deixadas pra trás. O que vocês fazem neste período de 

tempo não pode ser considerado como algo errado, já falei claramente sobre isto em 

Zhuan Falun; já falei sobre esta situação. 

 

Por que vocês podem agir desta maneira ao praticar o cultivo? Porque esta nossa escola 

de cultivo, este Dafa que estou ensinando hoje, é ensinada justamente para ser praticado 

dentro desta complicada sociedade humana comum, pois somente desta forma é que se 

consegue que as pessoas de níveis mais elevados retornem. Se esta sociedade humana 

comum não fosse tão complicada assim - se não tivesse tribulações e interferências tão 

grandes - aqueles de vocês que vieram de níveis mais elevados jamais seriam capazes de 

retornar. Já que este Fa é grandioso e é difundido na sociedade humana comum, ele lhe 

proporciona a conveniência de serem capazes de viverem na sociedade humana comum. 

A transformação de seu corpo começa do nível microcósmico, desde a origem de sua 

vida - as partículas fundamentais que compõem a sua vida - e se expande de dentro para 

fora como os anéis de uma árvore. Expande-se à medida que você prática o cultivo, e 

faz você alcançar o padrão o mais rápido possível. Expande-se para fora como os anéis 

de uma árvore e quando alcança à superfície, assim como os anéis de uma árvore que 

alcançaram a casca, a transformação se completa e você alcança a Consumação – 

yuanman. Antes que a casca da árvore seja alcançada, ou seja, antes que tenha 

alcançado a camada mais superficial e externa de seu corpo físico, seu corpo físico na 

superfície continuará tendo pensamentos como os das pessoas comuns e, sem dúvida, 

terá vários desejos de pessoa comum: luxuria, sentimentalismo e todo tipo de apego de 

pessoa comum. Tais pensamentos não serão tão fortes como os das pessoas comuns, 

mas estarão lá; eles são deixados propositadamente para garantir que você possa se 

ajustar ao ambiente das pessoas comuns durante o cultivo. Claro, o lado que já 

completou o cultivo não será conduzido pelo corpo humano comum na superfície a se 

envolver em assuntos humanos comuns, assim que um lado seu alcança o padrão no 

cultivo, ele é separado. 

 

Qual é o beneficio dele ser separado? Independentemente do tipo de atividade que a 

superfície humana se envolve entre as pessoas comuns, sem importar o que faça, o lado 

que completou o cultivo se mantém sentado ali e não se move de forma alguma; não 

tem nenhuma atividade mental ou pensamentos. Tal corpo não se move nem se envolve 

com nada. Portanto, isto garante que, quando a pessoa faz coisas humanas, não é o seu 

lado divino que as faz, mas sim seu lado humano que ainda não foi cultivado 

completamente que faz as coisas. Isto garante que o seu avanço seja contínuo, que você 

não cairá. Por outro lado, se eu tivesse escolhido começar a transformação da superfície 

até o mais profundo de seu ser, você seria completamente incapaz de praticar o cultivo 
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dentro da sociedade humana comum. Tudo o que você fizesse entre as pessoas comuns 

seria como se um Deus as estivesse fazendo, pois um corpo transformado é equivalente 

ao corpo de um Deus, portanto, seria o mesmo que um Deus tratando de assuntos 

humanos ordinários. Simplesmente, você não seria capaz de praticar o cultivo. É 

permitido a um Deus fazer coisas humanas, comuns? É absolutamente proibido que um 

Deus tenha qing. Então, nós fazemos o cultivo de maneira inversa e começamos a 

transformação desde a origem de sua vida. Desta forma, você expande cada vez mais 

em direção à superfície. Antes de alcançar a Consumação, você pode sempre manter, na 

superfície, um modo de vida igual ao das pessoas comuns; simplesmente você se torna 

mais e mais livre de apegos até que finalmente você considera todas as coisas de forma 

desapegada e renuncia a tudo. E, assim, você está próximo de alcançar a Consumação. 

Terá finalmente atingido a Consumação quando toda a transformação tiver alcançado 

completamente a superfície e, nesse instante, tudo será muito natural e não haverá 

nenhum tremor. No passado, quando a pessoa atingia a Consumação, gerava tremores 

na Terra. Quando a pessoa alcançava a perfeição, ao longo de uma extensão muito 

grande, ocorriam desprendimentos de terra, maremotos e terremotos. Certamente, a 

nossa forma de alcançar a Consumação não gera tremores. Portanto, uma grande 

quantidade de pessoas pode praticar o cultivo dentro da sociedade humana comum sem 

interferir com ela. Com tantas pessoas alcançando a Consumação, não creio que esta 

Terra poderia suportar. Portanto, foi planejado cada aspecto para que fosse apropriado à 

prática de cultivo na sociedade humana comum. 

 

Antes que sua parte na superfície seja completamente cultivada e transformada, se você 

disser que já não tem mais apegos de pessoa comum, eu não acreditarei. Diria que você 

está forçando as coisas se fizesse isso. É possível a você manter estritamente os padrões 

elevados e se conduzir como praticante e, ao mesmo tempo, se ajustar o máximo 

possível às formas da sociedade humana comum. Claro, o que eu estou falando não se 

aplica apenas a este assunto [das relações sexuais]. Não é tão simples como lidar com a 

relação sexual entre marido e mulher; de certa forma, não é este o caso. Sobre este 

assunto, você mesmo pode escolher a maneira mais conveniente de lidar com isto; a 

forma que achar melhor, estará bem. Se você ainda sente que tem pensamentos 

humanos, que estes são muito fortes – que quer se casar, que quer encontrar um noivo 

ou uma noiva, e que gosta de uma garota ou de um rapaz em particular... Se você tem 

tais desejos e age dessa maneira, então, isto indica que o seu cultivo ainda não alcançou 

tal ponto; portanto, pode fazê-lo assim. Não afirme que pode renunciar a tudo de uma 

vez, que é capaz de fazer isto instantaneamente e se converter em um Buda. Se este 

fosse o caso, você não precisaria praticar o cultivo, pois você já seria um Buda. 

Portanto, o cultivo se faz pouco a pouco; é um processo gradual. Embora eu tenha dito 

isto, se você pensar: “Oh, o Mestre disse que, antes de alcançar a Consumação no 

cultivo, na superfície, eu terei todo tipo de emoções e desejos humanos comuns. 

Portanto, posso fazer este tipo de coisa” - isto é inaceitável! Embora você tenha tais 

coisas e eu esteja lhe dizendo para se ajustar o máximo possível às pessoas comuns, se 

você não se ajusta estritamente aos padrões de um cultivador, então, você é justamente 

como uma pessoa comum que não pratica o cultivo. Esta é a relação dialética. 

 

Pergunta: Os estudantes caucasianos querem utilizar todo o tempo para escutar o Fa, 

porém, não há nenhuma fita de áudio com tradução simultânea. Eles podem gravar a si 

mesmos lendo Zhuan Falun e escutar isto? 
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Mestre: O resultado não será necessariamente bom. Por que não? É porque o Fa na 

minha voz leva poder. Já que você é um cultivador, antes de alcançar a Consumação, 

tudo o que você disser levará junto vários tipos de mensagens de pessoa comum. 

Portanto, quando as pessoas as escutam de novo, elas tornam a absorver tais coisas; este 

tipo de contaminação repetida e recíproca não é bom. Quando você lê o livro é 

diferente. Nós já estamos fazendo uma tradução simultânea, estamos acelerando este 

processo; deve estar disponível muito em breve e este problema será resolvido muito 

rapidamente. De qualquer forma, estou ensinando este princípio, que tudo o que você 

diz leva todos esses seus apegos e noções humanas comuns. O Fa deve funcionar, e a 

pessoa não pode obter muita coisa se apenas escuta os princípios na superfície. O que 

sai de sua boca é seu entendimento em seu nível; e, quando você escuta novamente a 

fita, seu entendimento permanece para sempre naquele nível. A tradução simultânea é 

diferente, pois minha voz está ali também, mesmo que o volume de minha voz seja mais 

baixo e a voz do tradutor seja mais alta, de fato, ele ou ela está traduzindo e na realidade 

sou eu quem está ensinando. Assim, os estudantes podem me compreender e receber 

tudo o que levo comigo quando ensino o Fa, este é o princípio. 

 

Pergunta: Em três ocasiões vi uma criança pequena que tinha entre três e cinco anos. 

Quando estava meio adormecido, ela estava sobre mim; ela estava alegre, saltando e 

rindo. Ela é um infante-cultivado (yinghai) que saiu do Falun? 

 

Mestre: Essas coisas são geralmente boas, porém nem sempre é assim. Os infantes-

cultivados são muito pequenos. O passado de todos vocês é muito complexo, portanto, 

não dêem atenção a este tipo de coisas. Ela pode ser alguém que lhe acompanha desde o 

passado, ou até podem existir outras razões. De qualquer forma, ela é uma criança 

pequena, e isto pode ser algo bom. Não dê importância a ela e só se preocupe com o seu 

cultivo. 

 

Parece que não expliquei isto claramente, já que algumas pessoas não entenderam. 

Darei um exemplo, porém talvez este exemplo não se ajuste necessariamente a esta 

situação. Quando algumas pessoas baixam e se reencarnam, são seguidas por suas 

crianças do passado, porém, a criança não reencarnou e segue lhe acompanhando 

naquele lado. Há pessoas que tiveram filhos em suas vidas passadas e quando se 

reencarnaram nesta vida, seu filho não reencarna Porém, a criança é excepcionalmente 

intuitiva e sempre acompanha a pessoa; também existe esta situação, há todo tipo de 

situações. Já que você obteve o Fa reto, se a criança tem uma relação predestinada 

contigo, nós cuidaremos de tudo isto para você; tudo será arranjado apropriadamente 

para você; portanto, você não precisa se preocupar com isto. 

 

Pergunta: Esforcei-me muito, mas não pude pensar em uma pergunta. É que eu não 

tenho me cultivado muito... 

 

Mestre: Alguns de nossos estudantes veteranos têm praticado muito bem o cultivo, e ao 

me verem, são incapazes de pensar em algo; sei que eles sentem incomodo, pois se 

esforçam muito e não conseguem pensar em nenhuma pergunta. Antes de me verem 

tinham o ventre cheio de coisas que queriam me perguntar, no entanto, assim que se 

encontram comigo ficam sem palavras. Agora, direi a todos porque isto acontece. Sendo 

um cultivador, tal coisa ocorre quando você se encontra comigo. A razão de você não 

ter nada a dizer logo que se encontra comigo é porque, à medida que você pratica o 

cultivo, a sua parte que se iluminou através do cultivo – a parte que foi completamente 
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cultivada – é separada de você. Ela é separada da sua parte que ainda não foi 

completamente cultivada. Por isso, sua parte que não foi completamente cultivada 

sempre se sente confusa, e sempre tem perguntas e vontade de perguntá-las. No entanto, 

no momento em que você se encontra comigo, uma vez que você vê o Mestre, a sua 

parte que foi completamente cultivada se tornará alerta e o seu lado humano é 

completamente controlado por ela. Por que, enquanto estão sentados aqui, vocês não 

têm pensamentos maus e os pensamentos que têm são tão harmoniosos? É porque a sua 

parte que foi completamente cultivada se tornou alerta e seu corpo inteiro está sendo 

controlado por ela. Digam-me, se a parte que foi completamente cultivada não tivesse 

satisfeito o padrão, ela poderia ter completado o cultivo? Digo que ela já sabe tudo. 

Somente a parte que não foi completamente cultivada não sabe. Isto quer dizer que 

neste momento, você já não vai querer perguntar, pois saberá tudo claramente. Uma vez 

que eu vá embora, a sua parte cultivada já não prestará mais atenção e ficará imóvel, 

então, esta sua parte que não foi completamente cultivada se tornará novamente pouco 

clara sobre as coisas: “Como é que justamente agora eu não perguntei isto ao Mestre?” 

Este não é justamente o caso? De fato é assim que as coisas ocorrem. 

 

Digo a todos que devem ler mais o livro; leiam mais o livro e leiam mais o livro; devem 

ler muito o livro. Este é o Fa do Cosmo, desde tempos antigos os ensinamentos de cada 

via de cultivo transmitida na sociedade humana comum foram ensinamentos ao nível ou 

abaixo do reino de Tathagata. Um Fa tão imenso tem criado diferentes ambientes de 

vida para os diferentes seres viventes no Cosmo. Este é o Dafa que criou o Cosmo 

inteiro. Ocorre é que você não pôde ver seus conteúdos de níveis elevados até alcançar 

tal reino. No entanto, para que você alcance o estado de Fruição e para que você alcance 

a Consumação, tudo o que é necessário está dentro deste Fa. Por isso, você tem que ler 

mais o livro; deve ler mais o livro. Claro, nossos estudantes veteranos já sabem que se 

eles têm uma pergunta, eles só precisam ler o livro e é garantido que será resolvido. 

Mais tarde, perguntas novas e de nível mais elevados surgirão conforme vocês entram 

em reinos novos. Então, quando ler o livro outra vez, novamente o livro lhe dará as 

respostas. Depois disto, você terá novas perguntas em outro reino, e quando ler o livro 

um pouco mais, novamente ele lhe dará as respostas. Desta maneira, a pessoa pratica 

continuamente o cultivo e ascende continuamente. Quando tiver uma pergunta, este Fa 

lhe dará a resposta, e sempre que você mantiver estritos requisitos para si mesmo na 

vida diária e se melhorar continuamente, estará avançando diligentemente e com vigor. 

 

Pergunta: O egoísmo é a raiz dos desejos por fama, interesse próprio e qing? 

 

Mestre: Todos os desejos por fama e interesse próprio resultam do egoísmo. Quanto ao 

qing, já revelei em ensinamentos anteriores do Fa que ele penetra esta dimensão 

humana bem como os Três Reinos. Nenhum ser vivente dentro dos Três Reinos pode 

escapar dele; todos estão dentro de seu controle. Os seres humanos estão precisamente 

dentro deste qing. Quanto mais apegado a ele vocês estiverem, maior será o poder do 

qing e maior o efeito terá sobre vocês. Particularmente, quando a pessoa perde seus 

entes queridos ou quando os jovens passam por uma relação amorosa, quanto mais 

pensam sobre isso, maior é o poder do qing. O qing está dentro dos Três Reinos, então, 

como cultivador, você deve se livrar dele, você deve abandonar tal qing e ir além dele. 

Quanto ao interesse próprio e a fama, são coisas que os seres humanos valorizam muito 

e também surgem do qing. Com a fama, a pessoa não desfruta da felicidade que a 

acompanha? A pessoa assim se sente muito contente. Por acaso a pessoa não persegue a 

fama e o interesse próprio para assim obter satisfação? Se a pessoa está satisfeita, por 
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acaso ela não está contente? Por acaso esta alegria não deriva do qing? A fama pode 

trazer felicidade e prestígio, que são qing, não são? Se você obteve satisfação em seus 

interesses pessoais, por acaso não está novamente contente? Isto novamente é qing. 

Portanto, os seres humanos vivem precisamente para este qing. Entre as pessoas 

comuns, se você está contente ou não, se é a favor ou contra algo, se quer ou não algo, 

ou se quer ou não obter certo status, o que você considera bom ou mau, o que quer ou 

não fazer, tudo isto é qing. Eu acabei de dizer que os seres humanos vivem justamente 

para o qing. Como poderia não haver qing na sociedade humana? Se não houvesse qing 

na sociedade humana, os seres não achariam interessante viver, e realmente não seria. 

Os seres humanos devem viver precisamente desta forma. 

 

Quanto ao assunto do egoísmo, eu mencionei anteriormente um princípio e todos 

aplaudiram muito. Falei sobre o assunto de que o universo futuro não se extinguirá, e 

todos ficaram muito contentes. Sabem por que isto pode ser assim? Algumas pessoas 

dizem: “Se uma pessoa não vai atrás de seus próprios interesses, o Céu e a Terra a 

condenarão”. Algumas pessoas fazem disto um lema. Na realidade, não sabem que este 

tipo de egoísmo vai até níveis muito elevados. De fato, tudo aquilo que os cultivadores 

do passado diziam: “Estou fazendo tal e tal...”, “Quero fazer tal e tal...”, “Quero obter 

tal e tal...”, “Estou praticando o cultivo...”, “Quero me tornar um Buda...”, ou “Desejo 

alcançar tal e tal...”, nada disto está fora do egoísmo. Porém, o que quero de vocês é que 

possam verdadeira, pura e desinteressadamente alcançar a perfeição com um Fa 

verdadeiramente reto e com uma iluminação reta; só assim a pessoa pode alcançar a 

eterna não extinção. Portanto, digo que ao fazer qualquer coisa, primeiro devem 

considerar os outros. Algumas pessoas ficam felizes quando os outros lhe dão dinheiro. 

Quando os outros lhes dão dinheiro, elas não pensam se isso trará problemas para a 

outra pessoa que lhe deu dinheiro, se sua situação econômica será afetada por causa 

disso ou não, e assim por diante. “Se os outros me dão algo, fico contente, porém eu não 

tenho consideração pelos outros. Se os outros são amáveis comigo, fico contente, porém 

não me importo com os demais”. Em alguns casos, inclusive quando algumas pessoas 

estão sumamente angustiadas e não tem outra opção senão dizer algo que lhe agrade, 

mesmo assim, você não é indulgente com elas. Há todo tipo de situações. Em outras 

palavras, de agora em diante em seu cultivo, em tudo o que fizer, você deve sempre 

pensar nos outros. 

 

Pergunta: Em Zhuan Falun II, se menciona que também há pessoas nos oceanos e que 

há vários tipos diferentes de seres. 

 

Mestre: Sim. Alguns vivem nesta nossa dimensão, alguns não. Há pessoas nos oceanos 

bem como em outras dimensões que estão no mesmo nível que o nosso - há pessoas que 

são iguais a vocês e há pessoas que são diferentes de vocês. Vocês podem ou não 

chamá-los de humanos. Eles são um pouco sentimentais, porém não possuem a luxúria 

dos seres humanos comuns; a parte inferior do corpo deles tem a forma de certa matéria; 

somente a parte superior tem uma forma humana; por isso, eles podem flutuar e voar ali. 

A maioria dos que habitam os oceanos é de raças humanas que foram eliminadas da 

Terra durantes os diferentes períodos de tempo. Também há alguns que são do próprio 

do oceano: há aqueles que são similares aos seres humanos, há aquelas cuja parte 

superior do corpo é humana e a parte inferior é peixe, e também há aquelas cuja parte 

superior do corpo é peixe e a parte inferior é humana. Além disso, por debaixo das 

placas continentais, também há pessoas do passado, ou seja, raças humanas que foram 

eliminadas no passado. Elas não podem subir para a superfície novamente, pois foram 
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eliminadas do mundo humano, ou seja, da Terra. É que algumas pessoas que não tinham 

muito carma e tantos pecados tiveram permissão para habitar o interior da Terra. Essas 

pessoas são assim, e elas não saem; simplesmente vivem ali; o número delas é muito 

pequeno. Geralmente, são um pouco mais capazes que os seres humanos e não estão tão 

na ilusão quanto os seres humanos. Bem, não sejam tão curiosos nem dêem muita 

atenção a essas coisas, pois elas não estão diretamente relacionadas com o cultivo de 

vocês. 

 

Pergunta: No futuro, depois que a nova versão japonesa do Dafa for oficialmente 

publicada, como devemos lidar com as versões velhas do livro que possuem erros de 

tradução? 

 

Mestre: Não se pode dizer que tenham erros, simplesmente a tradução não foi adequada 

ou as palavras escolhidas não foram precisas, só se pode dizer assim. Como devem lidar 

com elas? Não destruam os livros; apenas deixe-os como estão. Não é possível que 

nenhuma versão em outra língua possa ser traduzida do chinês sem se desviar um pouco 

do original. Inclusive, sugiro que haja mais versões traduzidas, pois quando as pessoas 

as lerem, elas perceberão: “Ah, existe este outro significado... Ah, também existe este 

significado... Então é assim...”. Partindo dessa perspectiva, a minha opinião é que, na 

realidade, ter algumas versões traz certos benefícios. Então deixe que seja dessa forma. 

 

Pergunta: A timidez é um apego ou um fator psicológico? 

 

Mestre: A timidez é causada por um fator que existe neste universo chamado timidez; 

isto faz com que a pessoa tenha medo. Quanto mais medo a pessoa tem, mais ela é 

afetada por isso. Ela terá que vencer isto com a força de vontade dela; é uma questão de 

força de vontade. Isto também tem que ser alcançado em seu cultivo. 

 

Pergunta: Enquanto pratico os exercícios, eu só penso sobre assuntos relacionados ao 

cultivo, sobre difundir o Fa, e nas palavras do Mestre. Isto é correto? 

 

Mestre: Isto é um estado que ocorre durante um tempo particular.  No futuro, não terá 

este problema. 

 

Pergunta: Se alguém tira uma vida em meu interesse, o carma ainda será acumulado 

por mim? 

 

Mestre: Se você tem este tipo de trabalho... Não quero falar deste assunto nestas 

circunstâncias. Escrevi dois artigos para explicar este assunto; este assunto já foi 

explicado, porém algumas pessoas não conseguem se iluminar a isto. Falarei desta 

maneira: Vocês sabem quantas vidas prejudicou ao longo de todas as suas vidas? Todos 

prejudicaram a muitas vidas. Com um Fa menor, você seria incapaz de completar o 

cultivo nesta vida e teria que pagar as vidas que deve em cada uma de suas vidas. No 

Budismo, as pessoas acreditam que o cultivo não pode ser completado em uma só vida. 

Isto mostra que eles também viram que se tem que pagar pelas vidas que mataram. 

Porém, agora, permitimos que você alcance a Consumação, portanto, não resta muito 

tempo. Então, o que fazer com relação às vidas que você tirou? Tirando a porção de 

sofrimento que deve a eles – pela qual você dissolve carma e paga através do sofrimento 

– tenho que eliminar a grande parte desse carma por você. O que resta é deixado para 

que você o pague de forma a garantir que você é capaz de passar esta tribulação. Ao 
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mesmo tempo, uma porção das vidas que você prejudicou se tornarão seres viventes no 

paraíso que você terá depois que completar o seu cultivo. Portanto, acaba se tornando 

algo bom. Se a vida que você prejudicou soubesse disso: “Oh, irei para o paraíso de um 

Buda no futuro”, ela abriria os braços para que você a matasse; deixaria que a matasse 

feliz e alegremente. Claro, ela não terá um Estado de Fruição, simplesmente irá a tal 

paraíso para ser um ser vivente lá; iria ao seu paraíso de um Buda para ser um cidadão 

comum, uma flor, ou um animal, um pássaro. De qualquer forma, há diferentes arranjos 

dependendo das diferentes vidas. 

 

No entanto, apesar de ter falado sobre isto desta forma, algumas pessoas talvez 

entendam isto de maneira diferente: “Ah, então eu posso tirar vidas”. Digo que se você 

não puder alcançar a Consumação, você nunca será capaz de pagar por todas as vidas 

que tirou, embora tenha que pagar; é assim grande o carma que você acumulou. Ou seja, 

o processo de pagamento seria cruciante e quase eterno. É uma situação realmente 

horrível. Ontem, um estudante disse: “O Mestre não falou sobre o inferno”. Eu digo que 

não posso falar sobre isso para você, pois este nosso ambiente é muito sagrado; falar 

sobre isso é muito espantoso. Não é espantoso para mim, porém para algumas pessoas é 

verdadeiramente horrível. Portanto, mesmo não tendo respondido diretamente, eu 

expliquei claramente. 

 

Na China há um estudante que estava estudando para doutorado em ciência médica; ele 

estava fazendo experiências de dissecação. Ele receberia o doutorado assim que 

completasse as experiências, ou seja, já havia sido aprovado em todos os exames. No 

entanto, ainda tinha que fazer algumas experiências e dissecar de 500 a 1000 ratos de 

laboratórios, e, só então, receberia o diploma de doutorado. Mais tarde, ele disse ao seu 

professor que não poderia fazer aquilo. Ele disse: “Agora estou praticando Falun Dafa e 

sei que matar gera carma”. Então, ele disse aos seus conselheiros acadêmicos: “Não 

posso tirar vidas; prefiro renunciar ao meu doutorado”. Pensem: Se uma pessoa não 

pode passar a prova de vida e de morte não pode alcançar a Consumação. No entanto, 

isto não significa que terá que agüentar tal dor para se considerar que renunciou à vida e 

à morte; isso é só uma formalidade. Não acho isso importante; o que observo é se seu 

coração pode fazê-lo verdadeiramente. Pensem: Os seres humanos vivem neste mundo 

por interesse e fama pessoal. Se ele recebesse seu doutorado, poderia ter um bom 

trabalho e um futuro pela frente. E, naturalmente, seu salário seria alto. E é óbvio que 

seria um salário mais alto do que o de uma pessoa normal ou uma pessoa de nível 

médio. Por acaso, as pessoas não vivem para isso? Porém, ele pode inclusive renunciar 

a isto. Pensem: Ele se atreveu a abandonar inclusive isto. Foi capaz de renunciar a essas 

coisas apesar de ser jovem. Isto não mostrou que ele poderia renunciar a qualquer coisa? 

Por acaso, ele não mostrou que renunciaria à vida e à morte? Por acaso as pessoas não 

vivem somente para estas coisas? O reino de cultivo de uma pessoa que é capaz de fazer 

isto já é muito elevado. Agora, com respeito a estas pessoas e a esta classe de situação, 

digo que como foram capazes de renunciar ao qing, fama e interesse próprio, por que 

então não renunciar ao próprio medo de tirar vidas?! Por acaso, isto não seria renunciar 

ao apego final? Estou apenas mencionando este ponto. É um assunto diferente se não 

pode alcançar este reino, se não pode passar a prova de vida e morte, se não pode 

renunciar a todas essas coisas e ainda age dessa maneira. Todas as vidas que você tirou, 

terão que ser recompensadas em seu próprio processo interminável de pagamento; então 

é algo muito espantoso. Eu expliquei os princípios do Fa e a razão fundamental disto. 

Porém, quanto a como você deve agir, isso ainda fica para que você mesmo decida. Os 

princípios do Dafa ensinam que um cultivador não pode tirar vidas, enquanto estiver 
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praticando o cultivo não pode tirar vidas. Certamente, em um reino mais elevado, Dafa 

abrange tudo e o Fa manifesta os princípios que estão no reino de Buda. Eu disse que 

algumas vidas que você prejudicou serão consumadas e se tornarão seres viventes em 

seu futuro paraíso. Porém, se você for incapaz de alcançar a Consumação, tudo terá sido 

em vão! Você, você mesmo terá que pagar por todo seu carma. Esta é a relação. Não 

quero falar do Fa de níveis elevados precisamente porque depois de revelá-lo, muita 

gente ainda seria incapaz de compreender verdadeiramente os princípios dos quais falei. 

 

Certamente, o Fa é superior aos princípios das pessoas comuns e você seria incapaz de 

encontrá-lo mesmo que o buscasse em todos os livros chineses e estrangeiros, antigos 

ou modernos; seria incapaz de encontrá-lo em outras escrituras. Por isso, todos gostam 

de escutá-lo. No entanto, não o considere como conhecimento; não estou aqui para 

satisfazer seu apego na busca de conhecimento. Ensino o Fa para poder lhe salvar. 

 

Pergunta: Mestre, você freqüentemente utiliza a palavra “nós”. Como devemos 

entender isto? 

 

Mestre: Estou usando o estilo utilizado na China continental moderna. Sinto que vocês 

são todos membros do Dafa e, por, isso são também partes do Dafa. Portanto, me refiro 

a vocês como “nós”. Sinto que vocês, ao me escutarem falando assim, talvez vocês se 

sintam verdadeiramente dentro da prática de cultivo. Este é o pensamento por detrás 

disso. 

 

Pergunta: Quando se considera que uma pessoa tem psicose? 

 

Mestre: A psicose é simplesmente um estado no qual a pessoa é incapaz de controlar 

seu próprio corpo e é muito débil e frágil; no momento em que a pessoa se depara com 

problemas, ela não quer lidar com isso de forma alguma. É como se sua consciência-

principal estivesse dormindo, não presta atenção a nada, e repentinamente renuncia ao 

corpo. Nesse momento, a pessoa está em um estado que o ser humano comum chama de 

psicose. Por que isto ocorre? Quando a sua consciência-principal não controla o corpo – 

ou seja, quando não é racional – os diversos pensamentos que são gerados pelo carma e 

pelas várias noções formadas depois do nascimento começam a controlar seu corpo, 

boca, olhos e tudo o que é dela. Assim, ela começa a falar coisas sem sentido, a atuar de 

forma insana, sem ter o comportamento racional de pessoa comum. As pessoas dirão 

que ela tem psicose. Eu já disse que a psicose não é uma doença, não há nenhuma 

condição patológica; o que ocorre é que a consciência-principal da pessoa é muito débil 

e frágil. Também há fatores congênitos em que a consciência-principal da pessoa já é 

fraca desde o nascimento, e o corpo da pessoa sempre é controlado pelos outros; ela 

sempre entrega o corpo aos outros para que o controlem.  Além disso, sob uma forte 

influência de mensagens de várias dimensões, a pessoa fará qualquer coisa. O cérebro é 

uma máquina pré-formada e qualquer um pode controlá-lo. Se você não o controla e 

renuncia a ele, os outros virão para controlá-lo e então a pessoa não seguirá os padrões 

humanos. Portanto, você tem que ter uma forte força de vontade. Tem que ser firme! 

 

Pergunta: Há pessoas que ao alcançarem a Consumação não terão transformado o benti 

nem cultivado um infante-imortal? 

 

Mestre: Eu disse que muitos de nossos discípulos do Dafa vieram de diferentes níveis, 

assim que talvez tenham diferentes situações. No entanto, não se preocupe muito sobre 
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qual é a situação em que você se encontra. Desde que você pratique o cultivo, eu 

garanto que poderá alcançar um estado no qual estará o mais satisfeito possível, e isto 

vale para todos. O que eu lhe dei foi o melhor, por acaso não estou criando o melhor 

para este Cosmo? (Aplausos). 

 

Pergunta: Ao ler Zhuan Falun, raríssimas vezes, sinto que os Budas, Taos e Deuses 

estão me mostrando algo claramente; no entanto, ao longo do cultivo, sou capaz de me 

iluminar aos princípios do Fa. 

 

Mestre: Você é capaz de se iluminar por sua própria conta, portanto, não é necessário 

que eles lhe assinalem coisas. O ser capaz de fazer isto por si mesmo é se iluminar ao 

Tao por si mesmo; isso é muito bom. Algumas pessoas realmente não conseguem se 

iluminar a algo, no entanto, vemos que elas são promissoras. O que fazer então? Nós 

damos uma pista. 

 

Pergunta: Recentemente, tenho tido várias vezes um estado mental muito ruim, meus 

pensamentos não são bons e são muito caóticos. Eu decaí muito? 

 

Mestre: Quando você fraqueja, o carma lhe ataca loucamente. Se você for forte neste 

ponto, poderá suprimi-lo. Quando você o tiver suprimido e controlado, se eu vejo que 

você é realmente bom e efetivamente é um cultivador, terei que cuidar de você e 

eliminar essas coisas para você. É como as coisas ocorrem. Não funcionaria se você 

mesmo não pudesse fazer isso. Talvez você diga: “Ah, contanto que eu o suprima, o 

Mestre o eliminará para mim; então começarei a suprimi-lo”. Exatamente como disse 

anteriormente sobre a forma de pensamento que as pessoas que carregam doenças têm, 

não funciona se você pratica só porque quer que eu elimine o carma para você. De 

qualquer forma, você não deve estar apegado a nada. Deve ter pensamentos retos. 

 

Pergunta: Podemos colocar a fita de vídeo do Mestre com as instruções dos exercícios 

ao fazer a prática em grupo no parque? 

 

Mestre: Se o ambiente permitir e o governo não proibir pode ser feito assim. Colocar ou 

não o vídeo depende da situação e do lugar.  

 

Pergunta: Pratico o cultivo há mais de um ano e, quanto mais cultivo, mais frágil me 

torno. Um pequeno apego faz com que meu coração fique muito transtornado. 

 

Mestre: É possível que você tenha se tornado mais sensível e tenha medo de não estar 

se cultivando bem; não desenvolva este apego, pratique o cultivo de forma ampla e reta. 

Por outro lado você tem que se auto-impor estritos requisitos. Cada um de vocês 

cometerá erros no curso do cultivo e haverá provas que você não será capaz de passar. 

Se você fosse capaz de superar facilmente cada prova, então, eu, como teu Mestre, não 

teria arranjado bem as coisas para você. Portanto, cada prova é muito difícil de passar. 

Você pode passar ou fracassar e, mesmo se passa na prova, é preciso ver se você a 

passou bem ou mal. Porém, quando você não passa a prova de maneira adequada, você 

se sente muito mal, pensa que não se cultivou bem e lamenta-se profundamente. Assim 

você se cultivará melhor para enfrentar melhor a prova da próxima vez; na próxima vez 

tentará passar a prova de forma apropriada. É justamente neste estado de ser capaz de 

passar uma prova, de não ser capaz de passar, examinando a si mesmo e fazendo isto de 

forma contínua, que se está realmente cultivando. Se você fosse capaz de superar bem 
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todas as tribulações, você não necessitaria se cultivar; se nenhuma tribulação fosse 

capaz de detê-lo, você já estaria a ponto de alcançar a Consumação. Por outro lado, se 

você pensa: “O Mestre disse que não importa passar bem ou não; tudo está bem desde 

que estejamos praticando o cultivo” e, dai em diante, você relaxa e não liga se passa 

bem ou não as tribulações, então, você não está se cultivando, essa é a relação. Se você 

não segue estritos requisitos, você não está cultivando. 

 

Pergunta: O que é a Consumação? A Consumação assume a forma da morte de uma 

pessoa comum ou é algo arranjado pelo Mestre. 

 

Mestre: A Consumação assume muitas formas diferentes. Como você sabe, Sakyamuni 

ensinou o nirvana para que a pessoa pudesse abandonar os apegos humanos o máximo 

grau possível. Naquela escola, inclusive, não queriam o corpo humano. Portanto, a 

pessoa não deve ter apego ao corpo humano, e a pessoa deve se cultivar dessa maneira. 

O Lamaismo tibetano ensina o honghua
1
, ou seja, a pessoa se senta ali durante o 

momento da Consumação e, se o corpo inteiro foi cultivado com êxito, no momento de 

alcançar a Consumação, o corpo se transforma em raio de luz vermelha e o espírito-

original da pessoa leva o corpo Buda que cultivou com êxito. Uma vez que o corpo 

Buda que se cultivou com êxito não contém matéria deste lado humano comum, os seres 

humanos não podem vê-lo; eles só podem ver luz, que uma figura feita de luz ascende 

aos Céus. Há também aqueles que não se cultivaram muito bem e não podem fazer 

honghua com o corpo inteiro. Então, no momento do honghua, em um instante seu 

corpo - “shua!” - se encolhe completamente e se torna um corpo completo de cerca de 

30 centímetros de altura. Tal corpo se parece exatamente com a pessoa, porém foi 

reduzido a 30 centímetros de altura. É um corpo proporcional ao tamanho original. Isto 

acontece devido à pessoa não ter se cultivado o suficiente e não ter conseguido 

transformar o corpo completamente em luz (honghua). 

 

Há outras situações também. Na Escola Tao, na China, quando o cultivador alcança a 

Consumação, ele utiliza a forma de shijie
2
. O que é o shijie? Na antiga China, muitas 

pessoas praticavam o Grande Tao
3
. A via de cultivo do Grande Tao requer que, depois 

que a pessoa alcança com êxito a perfeição, ela leve o corpo com ela. Essa via de 

cultivo inclusive quer o corpo, no entanto, o corpo carnal da pessoa já não é um corpo 

humano comum, já que foi completamente transformado em matéria de alta energia; já 

se tornou um corpo Tao. O método de shijie é o seguinte: a pessoa já sabe que se 

cultivou até a perfeição e seu corpo inteiro foi cultivado completamente. Então, como 

ela deixa este mundo secular? A maioria dos taoístas deixa os desejos não realizados 

entre as pessoas comuns para serem resolvidos depois da perfeição. A Escola Buda não 

é assim, pois esses assuntos são resolvidos durante o cultivo da pessoa. 

 

O Shijie evita que as pessoas procurarem o cultivar depois que ele parti para resolver os 

assuntos a serem resolvidos depois da perfeição. Então, ele finge a seus familiares que 

ele morreu, embora ela já possa nesse tempo ascender aos Céus ou ir para o interior da 

Terra. Quando ele está a ponto de alcançar a Consumação, ele diz a sua família: “Vou 

alcançar a Consumação, completei o cultivo e estou a ponto de ir embora. Preparem um 

caixão para mim”. Nesse momento, ele se deita na cama e, logo em seguida, ele pára de 

respirar. Os seus familiares vêem que ele faleceu e, assim, o colocam dentro do caixão e 

                                                
1 Honghua – Transformação em luz ou transformação em arco íris. 
2 Shijie – Libertação do cadáver. 
3 Grande Tao – Um antigo sistema especial de cultivo. 
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o enterram. Na verdade, ele utilizou a “capacidade de camuflagem”; ele utilizou um 

poder sobrenatural. O que a família dele viu naquele dia não era o corpo real. Então, o 

que era aquilo? Aquilo era um objeto transformado por ele. Ele transformou um objeto 

em sua própria imagem; um objeto como um sapato, um pedaço de roupa, um pedaço de 

madeira, uma espada. Ele apontou o dedo para o objeto e o transformou em sua 

imagem; o objeto até sabe dizer coisas. O objeto disse à família: “Eu vou me deitar aqui 

e neste momento está tudo acabado. Apenas me coloque dentro da tumba, isso é tudo”. 

Na realidade, era tal pedaço de madeira, tal pedaço de roupa ou talvez um sapato. A 

pessoa real já tinha partido e já estava muito longe dali. E, assim, a família dele enterrou 

tal objeto. Na realidade, depois de enterrado, o objeto retorna à sua forma original; volta 

novamente a ser um sapato, um pedaço de bambu ou um pedaço de madeira. Isto é o 

que se chama shijie. Às vezes, alguém que veio de outro lugar e diz: “Oh, eu vi tal 

pessoa de sua família em um lugar muito longe quando estive lá a fazer negócios, e 

inclusive nós nos falamos”. A família dele dirá: “Não pode ser, ele já faleceu”. Então 

esta pessoa dirá: “Eu o vi, e ele não morreu; realmente eu o vi e inclusive falei com ele e 

até jantamos juntos”. A família continua: “Isto é muito estranho, ele realmente morreu”. 

A família dele sabe que ele era um taoísta: “Então, vamos desenterrar o corpo e dar uma 

olhada”. Quando abrem a tumba, eles vêem um sapato lá dentro. 

 

Na Escola Tao há também outra forma chamada bairi feisheng. A forma bairi feisheng é 

utilizada quando a pessoa cultivou o seu corpo completamente e já realizou seus desejos 

no mundo secular antes de alcançar a Consumação; portanto, não ficou mais nada para 

ela fazer, e chegou o tempo dela partir. Neste momento, algo chamado “abertura do 

portão celestial” acontece; ou seja, o portão dos Três Reinos se abre. Então, para alguns, 

um Deus Celestial vem recebê-lo ou vem um dragão, uma cegonha, etc... Ele monta e 

sai voando, ou vem um carro celestial que o leva. Este tipo de coisa já ocorreu muito no 

passado. Há bairi feisheng como estes. Em nossa escola, para aqueles que irão ao 

Mundo Falun, eu utilizarei este método, o bairi feisheng. Há aqueles que em alguns 

caminhos de cultivo que não querem o corpo; se um corpo fosse dado a eles, todas as 

coisas em seu mundo original se desordenariam e seria um caos. É como o nirvana de 

Sakyamuni: se fosse dado um corpo a ele não seria nirvana - por acaso, isto não 

desordenaria todo o sistema de cultivo dele? O paraíso dele é composto dos elementos 

de jie, ding e huy (preceito, samadhi e sabedoria); portanto ele não quer um corpo. 

Muitos de vocês ainda pensam com uma mentalidade humana comum: “Oh, este bairi 

feisheng é tão grandioso, deixem que as pessoas me vejam voando lá em cima”. Você 

pensa sobre assuntos divinos com uma mentalidade humana comum; isto não é assim. 

Digo que no momento de alcançar a Consumação haverá naturalmente uma forma para 

isso. Com relação à Consumação de vocês, digo que com tantas pessoas alcançando a 

Consumação desta vez, eu definitivamente deixarei uma profunda lição para as pessoas 

que não acreditaram. Portanto, no futuro, quando meus discípulos alcançarem a 

Consumação, muito provavelmente será uma visão extraordinária que a sociedade 

humana nunca mais esquecerá ( Aplausos). 

 

Vocês ainda têm que renunciar a todos os apegos; não devem se preocupar com estes 

assuntos. Simplesmente continuem praticando o cultivo; se não puderem ter êxito no 

cultivo, tudo será em vão. 
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Pergunta: No livro Zhuan Falun há diferentes Budas, Taos e Deuses por detrás das 

diferentes palavras? 

 

Mestre: Sim, isto é certo. Esta é a razão pela qual digo a todos que leiam o livro. 

Algumas pessoas entenderam algo: “ah!” No momento em que entendem, seus corpos 

experimentam uma sacudida e sentem uma corrente quente, isto é só uma sensação sutil. 

Naquele momento, as mudanças no corpo são extremamente substanciais, e no outro 

lado as coisas estão se mexendo e se movendo fortemente por todas as partes. Isto 

ocorre porque a pessoa se elevou a um nível superior, e o corpo experimenta diferentes 

formas de mudanças em diferentes níveis. Como todos sabem, nos templos chineses, 

algumas estátuas de Budas têm quatro cabeças em cima da cabeça, ou até outras três 

cabeças em cima dessas quatro cabeças e outra cabeça cresce em cima dessas três 

cabeças. Na realidade, isto é a manifestação de uma forma Fa da imagem de Budas em 

diferentes níveis. O que quero dizer é que em diferentes níveis, as mudanças nos estados 

dos corpos são muito profundas. Não é apenas extraordinário; é também solene, 

majestoso e sumamente maravilhoso. Por isso, há uma razão para o fato de não poderem 

ver isso, pois, já que vocês têm pensamentos de pessoas comuns, entenderiam isso com 

pensamentos humanos e, em função disso, poderiam agir de forma desequilibrada. Não 

se pode permitir que isso ocorra. 

 

Pergunta: Ter contato corporal ou dar a mão para alguém pode transmitir carma? 

 

Mestre: Se você é um verdadeiro cultivador, sem importar o quão sensível seja, isso 

não lhe causará nenhum dano. Seu corpo cultivado contém gong; como você pode ter 

medo de algo inferior ao gong? Há uma grande separação entre você e eles em termos 

de reino e nível, portanto, você não deve ter esse medo. Dar a mão entre as pessoas e o 

contato, certamente pode transmitir carma, pelo menos, há contaminação; com certeza. 

Hoje em dia, todo mundo dá a mão como forma de cumprimento. Dar as mãos como 

forma de cumprimento veio da sociedade ocidental, caucásica. No passado, as pessoas 

do oriente não davam as mãos quando se encontravam; eles colocavam o punho dentro 

da outra mão, o que também era algo muito bom. As mulheres não colocavam o punho 

desta forma, pois parecia ruim para uma mulher fazer assim; então, quando elas 

encontravam as pessoas, elas colocavam o punho direito ao lado do abdômen desta 

maneira e dobravam levemente as pernas. Ao que parece, dar a mão como forma de 

cumprimentar só apareceu no Ocidente depois do Renascimento. No passado, os 

homens também não davam as mãos, eles tinham diferentes tipos de etiquetas para se 

saudarem, algumas eram assim, algumas eram de outra forma, enfim, havia diversos 

tipos de saudações. O dar as mãos começou a ser usado mais tarde. Nós, como 

praticantes, utilizamos o heshi, que é uma etiqueta da Escola Buda. 

 

Pergunta: Em mais de um ano de cultivo, raramente as pessoas me criam problemas. Se 

isto continuar assim, como posso eliminar meus apegos? 

 

Mestre: Não é assim. Cada cultivador tem uma situação diferente; talvez seja dessa 

maneira, talvez seja de outra maneira, talvez... Há todo tipo de fatores diferentes, então, 

certifique-se de não estar apegado a essas coisas. O dia que as tribulações chegarem, 

você realmente achará difícil passá-las; no entanto, quando não há tribulações, você as 

deseja. Há uma razão para tudo. Na realidade, algumas pessoas não têm muitas 

tribulações, isto também acontece. 
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Pergunta: Há dezenas de pessoas em nosso local de prática. A maioria delas tem uma 

pele ruim. Isto ocorre porque não estamos praticando o cultivo solidamente? 

 

Mestre: Há um pequeno número de locais de prática que realmente não estão indo bem, 

onde os boatos circulam entre os estudantes e eles se iluminam a todos os tipos de 

coisas. Algumas pessoas se iluminam a coisas que não tem nada a ver com o Fa que 

ensino, e até levam os estudantes a pensarem de uma ou de outra maneira, e deixam que 

a imaginação voe solta. Elas inclusive comentam sobre o Fa dizendo como é este Fa, 

como é este ou aquele tópico. Os seres humanos são dignos de comentarem sobre o Fa? 

No mínimo, ainda têm a mentalidade humana; por isso, não é uma atitude correta fazer 

isto. Você deve cultivar a si mesmo, ler, estudar e praticar os exercícios em grupo de 

acordo com o Dafa. Utilize mais o seu tempo para ler e estudar o Fa e menos tempo 

para falar sobre suas experiências e pontos de vista. Depois de terminarem os 

exercícios, podem comentar coisas juntos; isso também é bom. Se vocês utilizam o 

tempo que é para o cultivo e leitura do Fa para ficarem discutindo experiências, isto não 

é bom. As coisas que as pessoas falam contêm diversos tipos de pensamentos e emoções 

egoístas, e não tem nada a ver com o Fa. Isto pode levar os estudantes a se desviarem e 

a pensarem coisas irrelevantes. Todos os seres humanos têm uma mentalidade humana 

comum. Entre os nossos estudantes, seja veterano ou novo, não é permitido falar ou 

saber princípios que vão além do significado superficial das palavras. Além disso, as 

coisas que você fala é o significado e os princípios literais das palavras na superfície, 

pois o Fa dos Céus não pode ser discutido entre as pessoas comuns. Não sei o que se 

passa com algumas pessoas, não sei como elas se iluminam a essas idéias distorcidas. 

Então, deve prestar atenção a este assunto! 

 

Pergunta: Qual é a tradução para “yin”? Por que a pessoa tem que fazer “jie yin”? 

 

Mestre: Os Budas não chamam de yin
4
. É uma manifestação da dignidade do Fa-Buda; 

é um termo traduzido sem alteração da antiga Índia chamado yin. Jieyin, o shouyin
5
 

grande e o shouyin pequeno são outras expressões da linguagem dos Budas e a 

manifestação do Fa. 

 

Pergunta: Já me cultivei por quase um ano, porém nunca vi um Falun. 

 

Mestre: Vou colocar desta maneira: Se você diz que não sofreu nenhuma mudança em 

si mesmo, que não experimentou nenhuma mudança com as coisas que o Fa lhe trouxe, 

ou que não sabe ou não se iluminou a nada que vai além da forma de ser das pessoas 

comuns, então, eu não acredito nisto a não ser que você não seja um cultivador. Se você 

sente falta de ver algo, se você sente falta de as coisas se manifestarem para você de 

maneira concreta e claramente do mesmo modo como as pessoas vêem as coisas no 

mundo físico, não creio que funcione assim. Pois há diferentes maneiras de tratar a cada 

um de vocês, e tudo é baseado em suas próprias condições e nos diferentes estados 

mentais de pessoa comum que vocês carregam. Há outros que vão alcançar isto quando 

completarem o cultivo; absolutamente não farei as coisas de maneira uniforme para 

todos. Se você quer ver um Falun intencionalmente, não o verá se o seu apego não for 

abandonado. 

 

                                                
4 Yin – Postura de mãos. 
5 Shouyin – sinais de mãos. 
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Pergunta: Já que os Budas em níveis mais elevados vêem aos seres humanos como se 

não fossem nada, Mestre, poderia nos dizer por que veio nos salvar? 

 

Mestre: O Fa do Cosmo criou ambientes de vida para os seres viventes em todos os 

diferentes níveis do Cosmo, portanto, tem que haver seres viventes nestes ambientes de 

vida. Os seres humanos comuns estão no nível mais baixo com relação aos diferentes 

níveis criados por este Fa para o Cosmo inteiro. Então, do meu ponto de vista, tenho 

que considerar todo o Fa e todo o Cosmo. Expliquei claramente? (Aplausos). Portanto, 

do meu ponto de vista, vejo as vidas – vidas do lado tanto positivo como negativo – de 

forma diferente de vocês. Isto não é algo que vocês possam compreender. 

 

Pergunta: Enquanto estudo continuamente o Fa, penso cada vez menos nas coisas que 

costumava pensar, e isto algumas vezes chega ao grau que não quero pensar em nada. 

Isto está acontecendo porque a minha consciência-principal é fraca ou que meu cultivo 

se desviou? 

 

Mestre: Não é assim; digo até que este fenômeno é muito bom. Por que digo que é um 

fenômeno muito bom? Entre as pessoas comuns, o cérebro da pessoa trabalha muito 

astutamente. Para não perder os interesses pessoais, o pensamento é muito rápido neste 

aspecto e a memória é muito eficaz. Em outras palavras, usar seu cérebro desta maneira 

não é bom; ou seja, você gerará carma. O seu cérebro está muito desenvolvido neste 

aspecto e interfere com o seu cultivo. Então, o que se deve fazer? Nós utilizamos um 

método e suprimimos essa parte de seu cérebro no início, digo, primeiro a trancamos, 

então ajustamos, e a substituímos pela parte de seus pensamentos que podem pensar 

como um cultivador, e, assim, deixamos que esta parte de seus pensamentos se 

desenvolva. Então, a parte astuta é ajustada e liberamos gradualmente a restrição. Neste 

momento poderá se comportar apropriadamente. Como você não é capaz inclusive de 

detectar aqueles maus pensamentos que você tem, pois estão muito desenvolvidos, no 

instante que pensa sobre algo, você se liga imediatamente a esta parte de seu cérebro. 

Esta parte do cérebro interfere severamente no cultivo de todos; portanto, muitos 

cultivadores passarão por esta situação; no entanto, ela é temporária. Os pensamentos 

que você gosta de utilizar para proteger os seus interesses, os pensamentos que podem 

causar danos aos outros e aquelas células do cérebro que estão muito desenvolvidas 

neste aspecto, serão todas trancadas e ajustadas, então está situação ocorrerá. Porém é 

temporária. Elas são trancadas para que não se desenvolvam muito e somente sejam 

adequadas para o uso normal. Nós permitimos que os seus pensamentos e as suas 

células retas se desenvolvam. É assim que as coisas acontecem. De outro modo... Vou 

usar uma expressão coloquial que pode descrever mais apropriadamente: Você é uma 

pessoa reta e solene cultivando o estado de Buda; sua mente não pode ser astuta, 

teimosa e maliciosa! 

 

Pergunta: Escutar as experiências dos outros me inspira e me ilumina, porém percebo 

que não é tão sólido como me iluminar às coisas por mim mesmo. 

 

Mestre: Correto. Certamente é assim. Aquilo a que você se ilumina, aquilo que vêm 

principalmente através de seu próprio cultivo é o mais sólido. Por outro lado, 

certamente pode tirar lições do que os outros também dizem; isto pode facilitar o seu 

progresso, então também é benéfico. Os Fahui não se celebram muito freqüentemente, 

contudo, certamente têm seus benefícios. Porém não compartilhem suas experiências 

muito freqüentemente; devem enfocar suas energias em estudar o Fa e ler o livro. 
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Já que algumas perguntas formuladas são repetidas ou relativamente falando, de nível 

baixo, e algumas podem ser respondidas lendo o livro, elas foram retiradas. Devido ao 

tempo, não responderemos mais perguntas. (Calorosos Aplausos).  

 


